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WPROWADZENIE 

Przesłanki opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gózd 

Przemiany prawne, ustrojowe i społeczno–ekonomiczne, które  
w naszym kraju zachodzą bardzo dynamicznie, wymuszają na jednostkach 
samorządu terytorialnego ciągłego planowania i zarządzania strategicznego, by 
jak najlepiej wykorzystać wewnętrzny potencjał i pomoc finansową płynącą  
z zewnątrz. Działania strategiczne są bardzo istotnym instrumentem, ponieważ 
stanowią niezwykłe ułatwienie w podejmowaniu decyzji i realizacji 
przedsięwzięć inwestycyjnych w określonej perspektywie czasowej. Wykonanie 
takiego wieloletniego dokumentu strategicznego ma przyczynić się do lepszego 
rozwoju samorządu lokalnego jakim jest gmina Gózd. Władze owej gminy 
uznały za celowe i uzasadnione opracowanie takiego dokumentu 
planistycznego. Wśród przesłanek, które przemawiają za tym przedsięwzięciem, 
wyróżnia się okoliczności koordynowania i organizowania różnego rodzaju 
działania strategiczne, które mają służyć całej społeczności lokalnej. Dodatkowo 
Strategia wskazuje cele strategiczne łączące siły i środki wszystkich organów, 
instytucji i organizacji na obszarze gminy, by osiągnąć dużo lepsze efekty  
i wyznaczone cele. 

Strategia Rozwoju jest kompleksowym dokumentem, który określa 
podstawowe kierunki rozwoju, jego cele i uwarunkowania danej jednostki 
samorządu terytorialnego w perspektywie 10–15 lat. Uwzględnia najlepsze 
walory w jednostce samorządowej i największe szanse w otoczeniu oraz 
minimalizuje lokalne słabości i zewnętrzne zagrożenia. Jest programowaniem 
przyszłych działań. Jej istotą jest hierarchizacja celów i zadań strategicznych, 
ponieważ nigdy nie ma możliwości jednoczesnej realizacji wszystkich potrzeb. 
Ich wyznaczenie odbywa się po przeprowadzeniu diagnozy stanu istniejącego, 
wydobyciu problemów społecznych i ekonomicznych oraz zdefiniowaniu misji  
i wizji. W pierwszej kolejności realizuje się te cele, które bezpośrednio ułatwią 
przyszły rozwój. 

Strategia jest najlepszym instrumentem, który ułatwia planowanie, 
organizowanie i realizowanie zadań, które mają służyć całej społeczności 
lokalnej. Stanowi podstawę do opracowywania programów, które będą 
współfinansowane ze środków unijnych w nowym okresie programowania 2007 
– 2013. Ponadto sprzyja rozwojowi inicjatyw obywatelskich, nawiązaniu  
i umocnieniu więzi mieszkańców, których owocem jest powstanie organizacji 
pozarządowych, stowarzyszeń realizujących wspólnie z władzami gminy cele  
i zadania strategiczne. 

Dokument posiada charakter ciągły i elastyczny, gdyż umożliwi to na 
dostosowanie do szybko i dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Jest 
otwarty na ciągłe możliwości aktualizacji i modyfikacji uwarunkowań. Nie 
posiada on ściśle wyznaczonych ram czasowych realizacji poszczególnych celów 
i działań. Mogą być one jak najbardziej stopniowo konkretyzowane, począwszy 
od ogólnego zapisu, aż do postaci projektów oraz biznesplanów. 

Konieczny jest ciągły monitoring i ocena już zrealizowanych zadań  
i kierunków działań, które zostały zapisane w Strategii. Przeprowadzana jest 
również analiza zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, 
które bezpośrednio wpływają na rozwój gminy Gózd. Wyniki oceny po 
wykonaniu analizy będą dla władz gminy podstawa do ewentualnych zmian  
i aktualizacji Strategii. 
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Metoda sporządzania Strategii 

Planowanie strategiczne to sformalizowany i długofalowy proces wyboru 
celów działania gminy, ustalenia polityki i programów, a także zasad działania 
potrzebnych do realizacji zadań wynikających z celów strategicznych  
i operacyjnych. Zaletą tego planowania jest to, iż zapewnia konsekwentne 
ukierunkowanie działalności gminy oraz pozwala na przewidywanie problemów 
zanim one powstaną. Ponadto skutecznie przyczynia się do poprawy 
funkcjonowania gminy przez nie zajmowanie się sprawami, które nie przybliżają 
jej do wyznaczonego celu. Planowanie strategiczne jest procesem 
uspołecznionym, co oznacza, że społeczność lokalna daje władzy przyzwolenie 
na działania. Zaś z drugiej strony uspołecznienie procesu budowania strategii 
nie jest niczym innym jak zaangażowaniem przedstawicieli władz 
samorządowych, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych lokalnych 
liderów i oczywiście przedstawicieli mieszkańców. Lokalni liderzy z sektora 
publiczno – prywatnego osiągając jednomyślność w sprawie wizji przyszłości, 
podejmują współpracę w celu jej urzeczywistnienia. 

Formułowanie strategii rozpoczyna się od zdefiniowania i opracowania 
diagnozy (raportu) stanu aktualnego gminy Gózd, którego celem jest 
przedstawienie jej faktycznego obrazu sytuacji społeczno – gospodarczej. 
Zawiera one dane, które charakteryzują tendencje i trendy rozwojowe głównie 
w obszarach sfery społecznej i ekonomicznej. Jest to przede wszystkim opis 
stanu, do które będzie się można odwołać w czasie realizacji strategii, 
obserwując postępy kolejno wdrażanych zadań. 

Diagnoza gminy Gózd jest wynikiem prac zespołu Agencji Zarządu 
Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego w Radomiu i pracowników 
samorządowych. 

W celu lepszego zdiagnozowania istniejącej dziś sytuacji w gminie  
i określenia kierunków działania na przyszłość, sięgnięto do dostępnych źródeł 
statystycznych z 2006r. i 2007r., dokumentów planistycznych, jak również 
przeprowadzono intensywne rozmowy z przedstawicielami władz samorządu 
gminnego, radnymi, pracownikami urzędu oraz reprezentantami społeczności 
lokalnej.  

Kolejny etap prac to przeprowadzenie wnikliwej analizy SWOT, w celu 
wypuklenia słabych i mocnych stron, jakimi odznacza się dziś gmina, oraz szans 
i zagrożeń na przyszłość. Analiza ich wzajemnych relacji jest bardzo przydatna 
do opracowywania celów strategicznych, operacyjnych i konkretnych zadań do 
realizacji. 

Najważniejszym elementem owego dokumentu jest wyznaczenie misji 
rozwoju gminy, ponieważ określa kierunek jej ewolucji i postępu  
w perspektywie następnych kilkunastu lat. Jest myślą przewodnią, sentencją, 
która ujmuje główne kierunki działania gminy przy jednoczesnym wskazaniu 
priorytetów i celów strategicznych, ale przede wszystkim jest kwintesencją 
całego dokumentu planistycznego. 

Po zdefiniowaniu misji rozwoju kolejny etap prac to opracowanie celów 
strategicznych i operacyjnych wraz z zadaniami i środkami do ich realizacji  
w zaplanowanym czasie. Określa się je w ramach wyselekcjonowanych 
obszarów strategicznych, które są ważne dla rozwoju omawianego obszary, 
ponieważ ujmują fundamentalne problemy i bariery, nad rozwiązaniem których 
musi skupić się cała uwaga władz samorządowych i społeczności lokalnej. 
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Diagnoza stanu aktualnego gminy Gózd została przeprowadzona  
w oparciu o poniższe źródła informacji: 

� dane pochodzące z publikacji i opracowań statystycznych Głównego 
Urzędu Statystycznego, 

� dane zebrane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Gózd, 

� informacje zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gózd, 

� dane zawarte w Planie Gospodarki Odpadami i Programie Ochrony 
Środowiska dla Gminy Gózd, 

� informacje oraz zestawienia danych uzyskane z Urzędu Gminy  
w Goździe, 

� wnioski i informacje zebrane podczas sesji planowania strategicznego  
z udziałem liderów lokalnych. 
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CZĘŚĆ I 

DIAGNOZA STANU AKTUALNEGO GMINY GÓZD 

 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE 

1.1. Uwarunkowania historyczno-kulturalne gminy Gózd 

 

Badania archeologiczne dokumentują rozwój osadnictwa na terenie 
gminy Gózd już w epoce neolitu. Fakt ten potwierdzają ślady puszczańskich 
osad ludności trudniących się łowiectwem i rybołówstwem oraz zbieractwem. 
Ślady tych osad głównie występują na starożytnym szlaku biegnącym  
z Radomia do Zwolenia, i dalej do Lublina. 

Bezludne tereny zasiedlali od południa przedstawiciele plemiona Lędzian 
(późniejszych Sandomierzan i Lublinian), a od północy przedstawiciele plemion 
mazowieckich (Mazurzy). Tereny te w XII wieku weszły w skład dzielnicy 
sandomierskiej i podlegały kasztelanii radomskiej. Wioski położone najbliżej 
Radomia, który z pewnością był naczelnym grodem podstawowej organizacji 
plemiennej, nazywane były opolami. Znaczna część dawnych grodów-opoli stała 
się grodami kasztelańskimi. Miało to miejsce za czasów księcia Kazimierza 
Odnowiciela i króla Bolesława Śmiałego. 

Ze względu na brak źródeł pisanych nie można ustalić daty powstania 
poszczególnych podradomskich i puszczańskich miejscowości gminy. Jednak 
niewątpliwie najstarszymi miejscowościami są: Grzmucin, Klatka, Małęczyn oraz 
Wojsławice, które powstały w XI-XIII wieku. Pozostałe miejscowości 
powstawały sukcesywnie w miarę karczowania Puszczy Radomskiej 
prowadzonej od XIV do początków XX wieku. 

Jan Długosz w swoim dziele Liber Beneficiorum (1470-80) wymienia kilka 
miejscowości z terenu obecnej gminy Gózd, jako należące do parafii  
w Skaryszewie i w Starym Radomiu. Były nimi: Grzmucin, Kłonów Wielki, 
Kłonów Mały, Niemianowice i Wojsławice oraz Małęczyn.  

Pierwsza pisemna wzmianka o osadzie Gózd pojawia się w 1508.  
W języku staropolskim słowo „gózd” oznaczało: „gęsty las, zapomniane 
śródleśne pustkowie”. Więcej informacji przynosi rejestr poborowy podatku 
podymnego woj. sandomierskiego z lat 1569-78, który w parafii skaryszewskiej 
wymienia Grzmucin, Klwatkę Królewską, Kuczki, Kłonów Wielki, Kłonów-
Gniewosz, Niemianowice i Wojsławice. 

W latach 1795-1789 tereny gminy Gózd wchodziły w skład Galicji 
Zachodniej, jak nazwały te ziemie władze austriackie po III rozbiorze Polski.  
W latach 1789-13 rejon Gozdu wchodził w skład departamentu radomskiego 
Księstwa Warszawskiego, a latach 1815-66 w skład województwa radomskiego 
w ramach Królestwa Polskiego, a następnie w ramach Priwiślańskiego Kraju do 
guberni radomskiej, powiatu radomskiego i gminy Kuczki. Kuczki Wieś do lat 
50-tych XX wieku była stolicą gminy, choć budynek Urzędu Gminy znajdował 
się w Goździe. 

Do przełomu XIX i XX wieku większość wiosek obecnej gminy należała do 
parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie, a trzy wioski do parafii p.w. 
św. Wacława w Starym Radomiu. Po II wojnie światowej utworzono parafię w 
Małęczynie, a pod koniec lat 90-tych XX wieku i pierwszych latach XXI wieku 
powstały kościoły parafialne w Kłonówku, Goździe i Grzmucinie. 
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Gmina Gózd przeszła kilka podziałów administracyjnych. W 1955r  
w wyniku podziału jej terytorium utworzona została Gromadzka Rada Narodowa 
Gózd, Gromadzka Rada Narodowa w Kłonowie, Gromadzka Rada Narodowa  
w Klwatce. Podział ten trwał do 1972r. 

Dnia 01.01.1973r. powstaje Gmina Gózd poprzez połączenie trzech 
Gromadzkich Rad Narodowych Gozdu, Klwatki i Kłonowa. Siedzibą władz 
gminnych jest miejscowość Gózd. 

 

1.2. Położenie, powierzchnia, ludność 

Gmina Gózd położona jest na terenie Równiny Radomskiej w obrębie 
Wzniesień Południowo-Mazowieckich w południowej części województwa 
mazowieckiego w powiecie radomskim. Gmina Gózd znajduje się w centralnej 
części Polski przy drodze krajowej nr 12 o kierunku wschód-zachód relacji 
Lublin-Łódź. Obszar gminy rozciąga się z zachodu na wschód na długości 
geograficznej 15 km i szerokości geograficznej północnej 8 km. 

Gmina Gózd graniczy z następującymi gminami: 

� od północy z gminą Jedlnia-Letnisko, 

� od wschodu z gminami: Pionki i Tczów, 

� od południa z gminą Skaryszew, 

� od zachodu z gminą Radom. 

Całkowita powierzchnia gminy wynosi 7776 ha (ok. 78 km2), którą 
zamieszkuje 8094 mieszkańców (stan na 31.12.2007r.). Gęstość zaludnienia 
wynosi 96 osób/km2. W skład administracyjny gminy Gózd wchodzi 20 sołectw: 

1. Budy Niemianowskie 11. Kiedrzyn 

2. Czarny Lasek 12. Kuczki Kolonia 

3. Drożanki 13. Kuczki Wieś 

4. Gózd 14. Lipiny 

5. Grzmucin 15. Małęczyn Nowy 

6. Karszówka 16. Małęczyn Stary 

7. Klwatka 17. Niemianowice 

8. Kłonów 18. Piskornica 

9. Kłonówek kolonia 19. Podgóra 

10.Kłonówek Wieś 20. Wojsławice 

 

1.3. Powiązania i relacje z układem zewnętrznym 

Powiązania komunikacyjne 

Dla rozwoju społeczno – gospodarczego gminy najistotniejsze są 
powiązania komunikacyjne, ponieważ tworzą połączenia pomiędzy ośrodkami 
obsługi ludności oraz udostępniają tereny predysponowane dla rozwoju funkcji 
ekonomicznych i mieszkalnictwa.  

Przez obszar gminy Gózd przebiega droga krajowa nr 12, która jest 
głównym czynnikiem aktywizującym gospodarkę pozarolniczą. Główny układ 
komunikacyjny gminy, zapewniający powiązania zewnętrzne, tworzy również 
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droga wojewódzka nr 699 o relacji Niemianowice – Gzowice – Piotrowie -
Jedlnia-Letnisko – Siczki. 

Uzupełnieniem powyższego układu komunikacyjnego są drogi powiatowe 
o długości 29,9 km, które łączą sąsiednie powiaty i gminy. 

 

Oddziaływanie ośrodków zewnętrznych na gminę Gózd 

Oddziaływanie ośrodków zewnętrznych na omawianą gminę może 
przybrać pozytywne, ale również negatywne skutki społeczno – ekonomiczne. 
Może mieć ono charakter regionalny, ponadlokalny, a nawet krajowy  
i europejski. 

Sąsiednimi ośrodkami, które w większym bądź mniejszym stopniu 
oddziaływują na sytuację gminy są miasta Lublin, Radom, Warszawa. 

Lublin – największe miasto we wschodniej Polsce najczęściej wybierane 
przez młodzież południowego Mazowsza na kontynuowanie nauki  
i podejmowanie pracy. Dodatkowo pełni dogodne powiązanie gospodarcze 
zachodniej części województwa mazowieckiego ze wschodnią częścią Polski. 

Metropolia warszawska – obszar najmniej oddziaływujący na gminę 
Gózd przede wszystkim na odległość jaka te dwa ośrodki dzieli. Jednak stolica 
Mazowsza stanowi dla gminy zagrożenie, chociażby w postaci odpływu zdolnej i 
pracowitej młodzieży w wieku produkcyjnym. Zjawisko emigracji głównie 
spowodowane jest poszukiwaniem lepszych warunków życia.  

Warszawa jednak stanowi pewną szansę rozwojową dla gminy, którą 
powinny wykorzystać władze samorządowe i społeczność lokalna. Stolica jest 
najważniejszym ośrodkiem obsługi gospodarki rynkowej oraz centrum logistyki i 
układu komunikacji międzynarodowej. Jest ona również bardzo chłonnym 
rynkiem towarów i usług. Ponadto może stać się pośrednikiem lokalnych 
przedsiębiorców w transferze innowacji i technologii. Natomiast gmina 
wykorzystując własne walory przyrodnicze może stać się najlepszym miejscem 
do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców metropolii, którzy pragną uciec  
i odpocząć od dużego miast. 

Radom – miasto najbliższym ośrodkiem gospodarki rynkowej. Jest ono 
również ośrodkiem akademickim, administracyjnym i usługowym południowego 
Mazowsza. W mieście znajduje się Delegatura Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Radom posiada charakter subregionalny przez co stwarza dogodne szanse 
rozwojowe dla gminy Gózd ponieważ zwiększa lepszą dostępność do usług 
publicznych bez potrzeby udania się do większych aglomeracji miejskich. 
Ponadto Radom jest miastem powiatowym, który silnie oddziaływują na gminę.  
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2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

2.1. Klimat 

Gmina Gózd znajduje się w radomskiej strefie klimatycznej, który 
ukształtowany jest przez łódzko-wieluński region klimatyczny. 

Klimat gminy charakteryzuje się: 

� średnią roczną temperaturą powietrza    7,5-80C, 

� średnimi rocznymi opadami atmosferycznymi   550-600mm, 

� temperaturą najcieplejszego miesiąca    20,10C, 

� temperaturą najchłodniejszego miesiąca    -4,60C, 

� średnioroczną wilgotnością powietrza    9 hPa, 

� średnioroczną sumą parowania terenu    500-520mm. 

 

2.2. Surowce mineralne 

Na obszarze gminy nie ma udokumentowanych złóż surowców 
mineralnych. W okresie holocenu w dolinach rzecznych powstały torfowiska  
i ukształtowały się piaszczysto-żwirowe terasy zalewowe. Natomiast na 
powierzchni glin zwałowych nagromadziły się utwory zwietrzelinowe. 
Powierzchnię gminy pokrywają gliny zwałowe piaszczyste oraz występujące 
wyspowo piaski, które tworzą tereny wydmowe fragmentami porośnięte lasem. 
W obszarach dolin rzecznych i zagłębień bezodpływowych występują torfy, 
namuły mineralne i organiczne oraz wody. Torfy w dolinach rzek Pacynki, 
Gzówki i Muchy posiadają małą miąższość. 

 

2.3. Zasoby wodne 

Wody powierzchniowe 

Gmina Gózd położona jest w zlewni dwóch rzek: Pacynki wraz z Gzówką 
(dopływ rzeki Mlecznej) i Modrzejowianki (dopływ Iłżanki).  

Rzeka Pacynka to największy dopływ rzeki Mlecznej, której powierzchnia 
zlewni wynosi 166,1 km2. Odwadnia głównie obszary o charakterze rolniczym. 
Na terenie gminy położony jest obszar górnego dorzecza Pacynki. Rzekę tę 
zasila dopływ rzeki Gzówka, na której wybudowany jest zbiornik zaporowy 
Siczki. Rzeka Gzówka swój początek bierze z rowów melioracyjny 
przecinających lasy, łąki i pola uprawne w Czarnym Lasku. Na obszarze rzeki 
Gzówki występują gleby lekkie bielicowe z domieszkami gliniasto-iłowymi. 
Teren zlewni wykorzystany jest w 60% do celów rolniczych. 

Południowa część gminy położona jest w dorzeczy rzeki Modrzejowianki - 
cieku zwanego Muchą. Mucha wypływa na północny-zachód od miejscowości 
Kłonówek. Opuszcza teren gminy Gózd po minięciu miejscowości Kłonów. Do 
Modrzejowianki wpada na terenie gminy Kazanów. Modrzejowianka (zwana też 
Modrzejowicą) wypływa na wschód od Pakosławia (gmina Iłża). Do ujścia 
Kobylanki dolina rzeki jest szeroka, o niewyraźnych krawędziach. Miejscami 
można spotkać zabagnienia. Do najważniejszych dopływów Modrzejowianki 
oprócz Muchy można zaliczyć: Dopływ z Polan, Kobylankę i Strugę Tęczową. 
Całkowita długość Modrzejowianki wynosi 19,4 km, uchodzi ona do Iłżanki  
w rejonie miejscowości Osuchów na 31,2 km.  
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Gmina posiada gęstą sieć rzeczną. Funkcjonuje gęsta sieć rowów 
wskutek braku wystarczającego nadzoru działa jednostronnie, co prowadzi do 
znacznego przesuszenia jak i spadku ich produktywności, co w przyszłości ze 
względu na postępującą mineralizację grozi wyjałowieniem znacznych 
obszarów. To niepokojące zjawisko zauważalne jest m.in. w dolinie rzeki 
Pacynki i Gzówki. 

Na terenie gminy Gózd zmeliorowanych jest około 2600 ha gruntów  
i zlokalizowanych jest 95 km rowów otwartych. 

W gminie istnieje 18 zbiorników retencyjnych w postaci stawów, 
sadzawek o powierzchni 4,71 ha i pojemności 52,8 tys. m3. Do najważniejszych 
należą: 

stawy: 

- w m. Kuczki o powierzchni 2,34 ha, 

- w m. Klwatka, o powierzchni 0,30 ha. 

wody drobne: 

- Staw Małęczyn I – niewielki staw położony przy pętli końcowej autobusów 
komunikacji miejskiej Radomia; 

- Staw Małęczyn II – przy ul. Ks.J. Ziembickiego przedzielony groblą; 

- oczko wodne „Nowina” – śródpolne oczko wodne o powierzchni lustra około 
80 m2; 

- oczko wodne „Grzmucin” – przy strażnicy OSP; 

- wyrobisko pożwirowe „Klwatka Królewska” – przy trasie Radom-Zwoleń; 

- stawy we wsi Kolonia Wojsławice ; 

- Wojsławice II – oczko wodne przy drodze gruntowej z Kłonówka do 
Wojsławic; 

- Staw w Kolonii Kuczki – przy strażnicy OSP; 

- Staw w Kolonii Kuczki – przy plebanii; 

- Drożanki – Biały Ług; 

- Lipiny – Czarny Ług. 

Na obszarze gminy nie prowadzi się minitoringu cieków wodnych.  

 

Wody podziemne 

W gminie Gózd funkcjonują dwie stacje uzdatniania wody, które znajdują 
się przy ujęciach w Goździe i Małęczynie.  

Mieszkańcy w gminie zaopatrywani są w wodę pochodzącą  
z indywidualnych studni kopanych oraz z dwóch gminnych ujęć wodnych. 

Studnia w miejscowości Gózd posiada wydajność eksploatacyjną 
Q=62m3/h przy depresji S=13,5m. Głębokość studni wynosi 112m. Pobór wody 
odbywa się za pomocą pompy typu GD-100 zapuszczonej na głębokość 18m 
p.p.t. 

Ujęcie wody w Małęczynie składa się z dwóch studni. Studnia głębinowa 
nr 1 (zasadnicza) ma ustaloną wydajność eksploatacyjną Q = 54,0 m3/h przy 
depresji S = 38,0 m. Głębokość studni wynosi 100 m.  


