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Rozwój i odnowa obszaróW Wiejskich to jedno z kluczowych Wyzwań, jakiestoją przed Polską W okresie integraćji Z unlą Eu'ope3sLą. źu.Jai,ic.y. 3"i ."le*jest Wzmocnienie działań służńycń.zm'nie;szani'u 'itńi"ią.ń 
av.proporcji iróżnic w poziomie rozwoju obszaiów wiejskicń w stosuntu Źo'i".eno' m1ejskich.Programy rozwoju i odnowy Wsi. .'ą 'ru.*yrruj 

'izi-'ścią 
słłaaowąprowadzonych od |at przez samorządy aziałirr, zmierzjjąc-vji do poprawy

:ly?^.l :1:_"::...5prz 
yjających długoialowemu 

'ór'o;,ońi!'J. 
joJ"rczemu krajUl reglonu, Jego spoJności qospodarczej, społecznej l terytorlJlnej oraz jntegracjiz

Unią Europejska. Plan odnowv miejscowoścl 3eśt oołumenteń, łtóry s-tanów-iZałącznik do Wniosku W przypadku uiiug"niu .il o +i;k;';;ki"'r"]"" W ramach,'Programu Rozwoju obszaróW Wiejskich na lutu zooz_zórs;, óJll ;"łoeć zy.iuna obszarach Wiejskich i różnicowinie gospodarki *iu:.kil;,'o'LL"i" ,.odnowa irozwój Wsj''.
Rozwój i odnowd Wsi zakłada podejmowanie na jej terenach zróżnicowanychdziałań z zakresu działalnoścj gospodarczej, 'k!;i;łl;;;";' W sposóbzapewniający zachoWanie walorów środowiskońych i r.uńu-*v.n, pop.u*ęWizerunku Wsi poprzez Zagospodarowanie tu."no" 

'"ni.au_uiyżń] 
podniesieniewarunków życia m.in' poprzez rozwói infrastruktrlrv ^l^''mieszkańcom j przedsiębiorcom 

_d";;;;"" 
.;'''|:iil:^'J'L*::"'."'Tji}li"#;

kultUroWych 1 spoiecznycń'
W ramach Pjanu ooisane sa 7asoby sołectwa, Wypracowane na forum zebrań

1:ł'k]9h, analiza swoi, wizJa i misja'rozw"j" ;i"jJ;";;il ;# zestaw celóWstrategicznych wrdz z priorytetami rozwoju,

' P|an odnowy W5; Gózd zaplanowany został na okres 7 najbliższych lat. Wokresie tym podejmowane będą. określone . uń"gi nu'ru'iL-ł6*un" .u'" ipriorytety rozwojowe działania inwestycyine, a tikze inne o charaktefzeszkojeniowym czy rekreacyjno-Wypoczyntóńyń. w rim"ch'e]st"'wu projektóWstrategicznych są takze te, dla realizacji, łtoryctl cmina oli-ziJ'sta.ae się odofinansowanie z PROW.

I. WPROWADZENIE

Niniejszy PIan Został
członkóW Rady sołeckiej,
Urzędu Gminy w Goździe.

opracowany. pzy współpracy mjeszkańcóW Gozdu,przedstaWiciell Władz Gminy GóZd i pracoWnikóW

, Mieszkańcy Gozdu poTzez realizację tego planu pragną przyczynić się dopodwyższenia standardu życia zarówno stiłycIl miesziaric3w,' 
'1at< i osób

Pj:]1::iż:]1:y.h na oopoczynek. do 
' 
miejscowości, poanieiienia' atrakcyjnoscj

::j^"i,"_:^"'"l"j!1:. oraz ,pobudzenia aktywności społeczności do podejmowaniaWspolnycn przedsięWzięc na rzecz poprawy warunków i jakości życia w swo;e]
m jejscoWości.

^ określone W Planie priorytety rozwoju miejscowości są spójne z PlanemRozWojU Loka'ne9o, stuoium uwarunkowań i kierunkóW 
_zago,spooa.owania

orzestrzenne^go 9miny. strategią RoZWojU Wojewód't*u M"'o*iJ._Li"go or". ,Programem RozWoju obszaróW Wiejskich.

' .,P|an odnowy 14iejscowosci Gózd,'jest planem otwańym, który możnaaktualizować W Zależności od zmieniających sie realiów'



tI. oBszAR I czAs RĘALIZACJ! PLANU oDNou/Y MlEJscowoścr GózD
Plan RoZWoju Mieiscowości 

' 
opracowany Żostał dla sołectwa Gózd,adminjstracyjnie przynależaceoo do gminy ćli.a-*'}ońe_"i""".i'oo'rti., 

"WojeWództwie mazowieckim. -
Pjan określa cele izadania sołectwa

2017.
przewidziane do realizacji w latach 2OOg-

Rysunek 1, Lokalizacja miejscowości GóŻd w ąmlnie Gózd
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III. RYS HISTORYCZNY

Gózd - (Gosdowa - XVIIIW'). Wieś powstała W miejscu osiemnastowiecznychkarczowisk Puszczy Kozienickiej na wschód oa i.i,ni"lą."; jUż Wsi Kuczki.staropolskie słowo ,,gózd,, znjczyłol "nieńzJov,v 
' ii', miejsce odlUdne izapomniane".

Do początkóW XVII' Wieku na terenie gminy Gózd można odnotowaćparędŻiesiąt rodóW szlacheckich i włodyckichi wiólu-J ni.n posługiwało sięherbami, których godła obecnie nie są'źnańe. ójli i". * kołcu XV Wieku) zaprzestano ;ch używania.' Przedstawicjeli n ie który;h';róónych rodóW rycerskichz powodów koniunk Ur'alnych 
' 
i .ł.y.oniuńiJ, -'J"ęsto 

zmieniali herby.zdarzało .się, że ojciec 
' 
nosił ,,stary" rlero, !- lyriJwie przyjmowali herbzamożniejszego i,.ustosunkoWanego,, teścia.

Najstarsze, obecne W. rejonie Radomia (i Gozdu)' rody rycerskie posługiwały5ię herbami: Wąż (Wężvk)^,- 
:11.ir.'..Koraczowie, łio.zv ovli t" 

"b;."i ;;;;j';;j;]27o lat.(X-IV.- XVII w'),.Abdank $.w!1nty1. np. ńolii":.i Kłonolvscy (obecnjprzez ok. 230 |at)i Doliwa _ np. późniejsi erotniciv (.o6;fni ok' 22o lat); Korwinlub. Ślepowron - m.in. Kochanow'.vrr"iuięż'v,i..v' 1i"p"J"r*u.i przez ok. 2oolat), a także herbem ogończyk {!9yvźias - i,p" i"llr.i*Jlv i"k' 2oo lat).Bardzo mało Wiadomo o późniejszych azie;ach wiosór wchodzących W składgminy Gózd. Jedno jest p€Wne, ze na początku XVIII Wleku * po!.c."golny"ńWioskach drobna Własnośc 
' 

szlachecka 1na cżąstłafń- w.ij-;uz niu Występowała.PrZy nazwiskach nowych Właścicie|i wionie;ą.;u) łńi." jtioi ooe.;mu.;ące.ia oliiod jednej do trzech wiosek,
Pierwsze Wzmianki na temat miejscowości Gózd pochodzą z 1827 roku podnazwą Gozd W parafij skaryszew W powiecie radomskim W obwodzie radomskim

4
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województwa sandomje15kie9o. Wieś miała WóWczas
mleszKanĆow.

23 domy i 205

W roku 1871 Wieś składała się z 45 obejść i l:lczYła 2g3 mieszkańcóW oraz
:*]I"1"'"""5''-T::9^s"lll:ó*. Do Wsi^nale,;ał tez pńysiółeł łju.o* ii..ą.v aooeJsc lJz mleszkancow oraz !2B mórg' Dzlesięć lat późniei cirłopi

's..:|,:d::?*3! l. 
718, morgach gruntóW, a wieś składała się i łs gorpóour.t* illczYla Jb5 mleszkancóW. Wieś nalcżała do powiatu radomskiego i9miny Kuczki(.budynek 

_gfiinny r/ł/ Goździe), a kościół parafia]ny zna';oońar sĘ--w Skaryszewie'W roku 1921 wieś liczvła 41c osób (W tym 16 Żydóń), p;y;;ć,łek Ada móW 88osób.

. W. roku 1970 miejscowość nazwano Gózd - gromada Gózd, powiat radomskiWojewództwo kieleckie.
Gmina Gózd pfzeszła kilka podziałóW administracyjnych' W 1955 roku WWynik! pod7jału na jej terytorium Utworzona .o"tuł" c.ońJaitu Rada NarodowaW Goździe, Gromadzka Rada Narodowa W Kłonowie, cromaJzta Rada NarodowaW Klwatce. Podział ten trwał do !972r'
z dniem 1 stycznia 1973r. powstała Gmina Gózd poprzez połączenie trzechGromadzkich Rad Narodowych: Gozdu, Klwatki iKłonowa.- -- --'
obecnie miejscowość Gózd jest siedzibą Władz 9minnych'

IV' nNłLrza złsosów MtEJscowośct

Analizę zasobóW sołectwa przeprowadzono na podstawie danychstatystycznych, jnformacji uzyskanych_ -z Urzędu cminy 
' i jednostekorganizacyjnych' Ponadto Wykorzystano informacje zawarte ń' Planie RozwojuLokalnego Gminy a także ze strony internetowei gńiny cóiJ. 

_' '

Zasoby sołectwa to Wszelkie elementy mitierlalne iniómaterlalne wsi orazotaczającego ją obszaru, które .mogą byc Wykorzystane olecnie oądŹ w
t:._f:P::l,pr:y budowaniu czy 

' 
r'eallzaćji' public.nvcn iółwatnvJ przedsięWzięć

".-":"^:I-y^.' 
::I_:l:Ii.]: zasobóW y/Żięto pod uwagę naitępuiące ich kategorie:srosowrsKo przyroontcze, srodowisko kurturowe, infrastruktura techniczna,gospodarka i rolnictwo, infrastruktura 5połeczna'

1. Położ€nie i powierzchnia

^ . . 
Gózd położony jest na RóWninie Nlazowieckiej W obrębie WzniesieńPołudniowo-Mazowieckjch' W połudnjoWej części Województwa mJz-owiect<iego' wpowiecie. radomskim' Jest jedną z 13 gmin 

-powiatu 
radomskiego-,- połozon-y weWschodniej jego części przy drodze krajowej nr r2 Łódź-Radoń]żwótuń-rułl*y_

Lublin. od-Wschodu obszar gminy graniizy ź Puszczą r<ozieńicti, a oo zachodu zmiastem Radom' Gmina Gózd obejmuje ooszar il,lauńi i'stanowi s,o8o/opowierzchni powiatu. Przez teren 9miny Gózd przebiega granica wododziałówzlewni eeki Iłżanki i Radomki. Największe zełi pzepłiwając" 
_p=rz", 

gnlinę toPacynka i GzóWka. Wiodącą funkcją 9miny jest rolnicrwo.'
W skład gminy Wchodz; 20 

' 

jednostek. pomocniczych (sołectw), W tymso]ectwo Gózd' Położone jest W centralnej części gminy.
Gózd graniczy z następującymi Wsiami:
- od północy: Piskornica. BUdy Niemianowickie, L'piny
- od Wschodu: czarny Lasek, KarszóWka
- od południa; Drożanki, Kuczki
- od zachodu: Niemianowice.

Wieś zajmuje obszar o powierzchni 75o ha, co stanowi 9'6010 powierzchni

.)
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gminy. Ludność W gminie rozmieszona jest nieróWnom;ernie. Dominującąjednostką' osadniczą jest Wieś .c9z_a, {or9 ' "*"gi ;; UmiejscowienienajWażniejszych instfiucji administfacyjnych, ańno-*i''-.un.ru' gminy.lvliejscowość tę zamieszkUje ok. 1300 mieszkańców.
... . charakterystyczną cechą miejscowości jest ZWarta, skupiona zaouoowa.Miejscowość leży W odlegtości 18 kjlometróW oó ąadomi"_ ' -"-''
2. środowisko przyrodnicz€

Na . obszarze gminy Występują obszary o Wysokich Wartościachprzy.ro'dniczych, zasługujących na ochronę. Najważniejsze *ałolci p..yroanic."
n:l1d-"j1_t-:.i::l_.:il9"j1!" się W otulinie Kozlenjckie'9; P;;ku ł1ajoorazowego'
:.^:]l""_])-:iiY_ lli9żnia się niezwykle pięknym krajobrazem utworzonym przezfzeKl, rozległe łąki z rozproszonymi zadrzewieniami i niewielkimi skupiśkamileśnymi. Powierzchnia gminy znajdująca się w otulinie parf;;;ń;j" I274,66ha'Na' terenie 

'gminy 
znajdują aiĘ obi;kty prut"ńaują."-,ji' ochrony jakorezerwaty przyrody. są to:- AdamóW - Lipiny - fragment dobrze zachowanej buczyny z domieszką jodły- CzarnY - Ług - obszar środowiskowy, oag.y*ują.y *lu1nf, 

-.Jię 
w .taoili.u.;iwarunków Wodnych W okolicy, zni3dujó .ię '* ' 

"oaoJ)i"iu trzech rzek:GzóWki. Zwolenki, zagożdżonki 'Ponadto. na obszarŻe gminy Wyodrębniono obszar należący do zespołuPrzyrodnic.zo-Krajobrazowego,,Czarny Lasek_podgOra,., feren iJn'charakteryzujesję dużą różnorodnoścją środowisk m.in. występĘ tam 
'uioinil-i 

woanu.
' Na uwagę zasługują Występujące w gminń ffiniłi priy.ojy i';.:- buk pospolity, obwód 3.25 m

- dąb szypułkowy, obwód 3,5m.

3. środowisko kulturowe

Kultura pojmowana jako nasze dziedzictwo materialne, duchowe odgrywaogromną'rolę W życiu każdego człowieka. To ona kształtuje niizą wrazliwose,duchowośc, to ona WychoWuje pokolenia.
.Na terenie gminy Gózd nie-brŻk'miejsc przypominających o upływającymczasie, demonstrujących kunszt mistrzóW tamtych 'czasów.' ' '

Na, terenie 9miny znajduje się historyczny óoiert sałralny, Wańy obejrzeniakościół zbudowany W rokU 1935 pod Wezwaniem św. Józefa'w łuczkach, orazkościół pod Wezwaniem św. Andizeja souoli w r,łiięcziniu] w .oł""t'i" coraznajduje się koścjół p.W. Miłosierdzia 
'Bożego. 

cłownviilaóviłiem--*si *pisanymdo rejestru zabytkóW był drewniany 
^budyńek 

Urzędl G;i;i_;];?b roku, któryobecnle znajduje się W Muzeum Wsj Radomskiej' Ń'a pralu, ;" ń;.y' mieści sięsiedziba Urzędu,znajduje się oorestaurowani ngurła.' więłszosć obie'<tóWzabytkowych mieści 5ię w sąsjednich sołectwach.

' ,' At|?kcją Gozdu, jest droga asfaltowa Wybudowana na bazie traktukfólewskiego bjegnąca od Radom]a przez rvałęczyn, c.''u.in, Wojsławice,Kuczki i Gózd do KarszóWki. Droga o długości żsrin'.t""o*i Jó'"konałą trasęyJ-:"":.^1::::1|!!, s9vz biegnje przez-łąki i lasy i uiotriwe 
-ńieJsca 

gminy'
f rzY orocze usytuowane są punkty handlowo-gastronomiczne.

' Teren gminy zajmuje duża ilość. lasóW, Wśród którycń znajdują się stawy
rybne j niewjelkie cieki Wodne olaz. jeziora wodne nazywane pilJ, .i";..o*ąludność Ługami: Białym. czarnym i zółtym.

)



Infrastrukłura techniczna i drogowa

Dobrze rozwinięta sieć dńg i. infrastruktury technicznej powinna byćprio]-ytetem 
'dla 

samorŻądu, ponieważ poprawa sytuac;i w-iei dzjedzinie ma
:9:?]lŁ-1łry na smndard życia mieszkańcóW. ui"t*i"'r-o.*oi' nowoczesnego,eKologlcŻnego rolnjctwa, umożliwia tworzenie nowych przedsięńiorstw ipodnósizainteresowanje terenami pod budownictwo ńiua.lu*o*J,'rekreacyjne igospodarcze. l4a róWnieź olbrzymie znaczenie ala och-óny śroaowist<anaturalnego.

Gmjna Gózd (W tym sołectwo Gózd) jest w 1ooo/o zwodociągowane' siećWodociągowa obsługiwana jest przez-ź itacie uzaatnńniu 
-ńd-ay, , .."9o

"''.1|"l1'::^yl:-ł:st_W.mjejscowości 
Gózd. Długość 

'ie.i *vnosi'113,5km, zaśolugosc slecj kanalizacyjno - sanitarnej Wynosi tylko 31,7km, ale W tym Żakresieprowadzone są d€lsze prace. W miejscowoścj cóza i rlwatt<a aziałąąoczys_zczalnie ściekóW o łącznej przepUstoWości 728m3/d.
Na terenie sołectwa nie istnieją sieci ciepłownicze ani zakłady produkująceener9ię cjeplną na potrzebV innych odbiorcóW. Większe instalacJe 9rŻeWczefunkcjonują jedynie na potrzeby obiektóW 

"żyt".';"H-;";i";;ej. Szansą napoprawę efektywności zaopatrzenja. gmjny W energię cieplną są zaśoby biońasyoraz redukcja strat popęez modernizację instalaciil. ie.m!iióIac]ęl Gospodarstwadomowe posiadają indywidualne źródła'ciepła i oóaI"ne ił prz-"ńżnie na paliwieWęgloWym.

. Poziom telefonizacji sołectwa jak i terenu gminy sięga prawie .]'ooo/a. Pozasiecią telefonii przewodowej działają operatorŻy tll"ronii r.Eńd'Lo'e;.system zaopatrzenia W energję elektryczną jest W stanie dobrym.Aczkolwiek planowane są przedśięwzięcia ' aotyciące 'mJernizac'1l 
liniinapowietrznych poprzez zastępowanie ich lńiami kaólowymi, konserwac3e stacjitransformatorowych oraz linii przesyłowych średniego i nićtiego';aiięcia, 

" 
tutzemodernizacja ośWietlenja przestrzeni publicznei i dróo.

Gmina Gózd nie posiada składowiska odpadóń komunalnych na Własnymterenie. Gospodarka odpadami opiera. sję 
-na 

oobiorze oapalów stałych przezfirmy; SITA Sp. z o.o. Radom oraz ALtyAX Sp. . o.o. . naao'miu, ATK _ recyklingRadom.

' 
GłóWnym ciągiem komunikacyjnym jest droga krajowa nr 12, która

T:: "-g: ̂ :\='ś1o99l. g. inl (zachód -wśchód ). c-onaoto' priez m iejscowoscuozo przeblegaJą drogi powiatowe łączące Gózd z gminą Jedlnia Letnisko, zgminą'TczóW, z gminą Pionki. Pozostjłe drogi mają .-r''"."ń"i roł"-lny i znajdująsię pod zarządem Gminy.
Na terenie gminy Gózd istnieje komunikacja publiczna (MPK, PKs), którasWoim zasięgiem obejmuje miejscowośc Gózd.

' zqodnie z trendami ogólnokrajowymi, dynamicznie rozwija się transportindywidualny' Pomimo Wzrostu liczby samochod'ów inovwlauańvćń nie Wpływa tonegatywnje na poziom bezpieczeństwa na drogach gńiny, u * i...egotnóści nadrodze krajowej nr 12. która to przebiega przeź mie;icowźlse cóJ-_
5, Sfera gospodarcza

Rolnictwo

' . Rolnictwo dominujące W Goździe charakteryzuje s]ę Wysoką jakością
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, korzystną strukturą ;ła;n;ś;io'i!, rnu.'nyrnizasobami majątku produkcyjnego oraz. długoletnimi tiaoy.;a mi'-int"nsy*neiprodukcji rolniczej. są to solidne podstańy ,o.*o3u ńńici*" W gminie.

')
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Przestrzeń produkcyjjra stanowi ok' 85o/o całej powierzchni gminy. PrŻeważająśrednje gospodarsrwa rolne od 5 do 1oha. viószkańcy 
"ńń-"ją się głóWnie zdochodów z rolnictwa: hodowla' trzody chlewnej, b';i";;;l;;: zbóż (głóWnieŹyto 

'i 
mieszanki), zjemniakóW, kukurydzy, *"r.i' óń;'t"ńi;ń 

-oraz 
trl'skawek.Podyktowane Warunki zasiewóW na. ty'm óbszarzó *inkuj;'J;rz;*"gi gleo kjaslekkich IV, V iV] klasy. Jednakże dochody z te: azijainó!żi s{'n-i"*yrt"."."'1ą."by utrzymać rodziny rolnicze. Ponadto źródłeń J".ńóooń-.ą-r""tv, emerytury,zasiłki i praca dorywcza, praca za granicą'

',..-^':^l1::]" 
sołect]ła znajduje się 246 indywidualnych gospodarstw rolnych,Ktore zajmuJą ogojną powierzchnję 682ha. Lasy zajmuj! ó9ha powierzchnisołectwa. Na terenie Gozdu jest 135 działek (gospodu''i*),'[tol)ch powierzchnia

nie przekracza tha,

Gospodarka pozarolnicza
, Gmina' Gózd funkcjonalnie i przestrzennie zwiąZana jest z Radomiem, atereny j sołectwa (m'in' Gózd) oołożone Wzdłuż t.a!v naóom-lrrolin stanowiąobsza"r zUrbanizoWany lezący w bezpośredniej .t.ene .i!'t" nljo-.iu'

Na terenie sołectwa nie ma żadnego przómysłu.
Niewielka grupa mieszkańców utrzymujó się z drobnej Wytwórczościrzemieślniczej' są to głóWnie ptacówki hanotow'e, 

"iłigo*"' i"kńy remontowo_budowlane, ślusarskie' naDrawy samochodóW," ńJ"t.;i materiałóWbudowlanych.
W samej miejscowości Gózd funkcjonują następujące podmioty:
- RYBEX Zakład Przetwórstwa Rybnego
- sKoREKs Produkcja skór iwyrobów ze skóry
- stacja paliw.

Ze Względu na roiniczy charakte. 9miny istnieje zapotrzebowanie nadziałalność W kierunku obsługi rolników *.;ń.i. ;i;;;pł_oii"*'r'orny.i', .*upużywca, 
.przetwórstw.a rolno_spożywczego, dostawy l";i.';;;;; środków douprawy iochrony roślin, zaopatrzenie W podstawowe narzędzia is]rzęt rotniczy.

6. Infrastruktura społeczna

Sytyacja demograficzna i rynek pracy
Według^ danych z GUS (2oo9) ogólni liczba ludności W gminie GózdWynosiła 8192, z czego 4!28 stanowił' kobiety, co s*iad.'v o róWnowadzestruktury płci.
sołectwo Gózd liczy ok. !324 mieszkańców.

'Bezrobocie 
jest głównym problemem społecznym i gospodarczym, którynegatywnie wpływa na .ozwój ekonomiczny społeczńości lótui.'el' cmina cozoterytorialnie podlega pod Powiatowy Urząd Pracy * ąuao.ni". rili'a tej instytucji

1:,".] .js W Goździe. W9 danych z PUP w iadomiu 
"u 

ł"ni"i *rzui"iu 2oo8 rokuogolna llczba bezrobotnvch W ominie Wynosiła 786 osób, z czego 437 osobystanowiły Kobiety, W sołectwie- Gózd (d'ane i ii"ip"Jioóz. ioogolna liczoabezrobotnych to 197 osób, z czego 58o/a stanowjły r.o6iutv rrrs oJoj;.

oświata

^ Na terenie Gozdu funkcjonuje Publlczne Gimnazjum oraz Publlczna szkołaPodstawowa. Do Gi.nnazium i sz'koły PodstaWo*"j 'ń cozJ.ie lJczęszcza +7ouczniów, w tym 1B2 ucznńw z miejscowości coza. ru-ltomńsi w iuiicznei szkolePodstaWowej, W której mieści !ię 
'o*ni"z ója.i"ł''' pieoszi"oinv, ooaział
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pięciolatkóW i klasa ,.o,' co których Uczęszcza 68 dzieci W tym Z miejscowościGózd 53 dzieci'

' ' K?zd? z Lych placóWek posiada b'bliotekę. pracowĄię multimedialną. D|adziecl i młodzieży organ;zowane' są konkursy i źa*ooy, 
" ...łoł-ach działają kołaZainteresowań oraz zespoły sportowe.

Na terenie sołectwa działa jedna śWietlica środowiskowa (w gmlnie ogółemjest 12), W której miejscowe dzióci imłodzież r.".'..i'l" ' "i.j")mają ńożliwość |".p';;"g;l';;i;ffi ; #"*'i,-1: 8ffiff[-ńi:::#:jest W sjłownie, stół co bilarda, stół aó teńisa.'!ry liun..o*" i iprzęt sportowy'swietlica znajduje się W budynku ośrodka Zdrońa.
, ogólnje stan techniczny budynkóW jest zadawalający. W latach 2oo7-2oo9roku .w ' 

budynkach Wymieniono stolarkę okienną o'aiino a"'uzytku boiskoWielofunkcyjne, ocieplono salę gimnastyćzna o.ui *vr.onu-no-'purking z kostkibrukowej.

ochrona zdrowia iopieka społeczna

' GłóWną jednostką prowadzącą na terenie gminy GóZd działalnośc W zakres;eochrony zdrowia jest Gminny ośrrjoet zarowii 
" c"_zali" 

"'vi"""any 
przy ul.Lekarskjej.

struktura zatrudnienia oracownikóW medycznych cywilnej słUżby Żdrowia wGoździe przedstaWia się następuiacoi
- lekarz medycyny - s, w tyń'z pediatróW i 1 specjalista chorób Wewnętrznych(psychiatra)
- pielęgniarka - 5
- specjalista położna - 1
- jekarz ginekolog - położnik - 1 (1/4 etatu)- technik analityki medycznej - 1- technik fizjoterapii - 1 (umowa ztecenie)- psycholog - 1

'nstruktor terapii uzależnień - 1
LekarŻe kontraktowi:
- stomatolog - 2
- specjalista okulista - 1
- specjalista ortopeda traumatolog - 1

-^.'l: 
,u."n'" sołectwa znajduje się 1 apteka, która mieści się W ośrodku zdrowia W(Jozozle.

Dochody GoZ to Drzede Ws7vstkim Wpływy z NFZ z tytułu zawartych UrróW naśWiadczenia medyczne w zakresie bodsta wówej ;p];k; ;;";;HE ilj".'1",,.ry..n";.
o^g^ólna licŻba pacjentóW w gminie iap]sanych Ź"i"k;'; pi;r-w;!_lgo'Pk'ontaktu wynosi7200, z czego ok. 130o pacjentóW to mieszkańcy sołectwa Gózd. 'osobom znajdującym sie W trudnej ;ytuacji pomata Gminny ośrodekPomocy społecznei w Goździe, .przy ul. n'aaonisłie.; s?._ i'pomo.y coeskorzysta;'ą przede Wszystkim rodziny 

'Wielodzietn", ńiuńłn". p"ioIlgiczne' osobyprzewlekle chore, niepełnospraWne i dłu9otrwale b;'r"boi;;: '""'",
Bezpieczeństwo publiczne

Na t€renie administrowanym .przez' l)rząd Gminy W Goździe ochronę
|r::::L:::]::1_,?.?Ż -:::" 

8 jednostek ochótniczej śtr;ży i;;arnej, któreZdfeJeslrowane są W Sądzie, W oparciu o ustawę o stowarzyszeniach, ń ty; 
'

JeonostKl zrzeszone są W KrajoWym systemie Ratowniczo_Gaśnjczym. Jednostkjte biora udział W akcjach ratowniczych nu 
"".*"ni" 

_łomtńoy 
vieisxie';Państwowej PSP w Radońiu.
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Na wyposażeniu jednostek _oSP jesi 9 pojazdóW specjaInych orazpodstawowy sprzęt gaśnicŻy. W oSP w-Goździe zna;bują się : ta[ie po;azoy.

^-^,l:.^"?:^-i_1: ,9T11l :u!k.]on'uj" Posterunek pilićii ńo"yi*oi' zasięgiemooeJmuje Wszystkie sofectwa. Posterunek mieści się W centralnej części sołeŹtwaGózd. W pobliżu siedziby UrzędU Gminy.
- stan 

'bezpieczeństwa i porządku publicunego na terenie sołectwa jest napoziomie dobrym,
Kultura. spoń i turystyka

Aktywnym orędownikiem kultrrr_y są bez Wątpienia Wszelkiego rodzajuo19anjzacje, stowarzyszenia, placóWki czy przejawy lókalnych inii3atyw.
Wśród _instytucji kulturalnych d]ia.łając lh 'w 

9mińie. na-'_pierwszy plan
WysuWa się fUnkcjonująca W Goździe Gminna Bibljotek; Publiczna'

Gminna Biblioteka Publiczna u!,Goździe jest samorządową inltytucią łultury,której organizatorem jest Gmina Gózd. Biblióteka -p"*ńi" J"""tęp oo materiałóWbibliotecznych j informacji mieszkańcom gminy' służy ioz-ńi1aniu potrzeuczytelniczych i informacyjnych społeczności jminńe;, upowszeJn1aniu wieazy irozwoju kultury.
Ponadto życie kUlturalne skupia się wokół Kół Gospodyń Wiejskich, któreswoimi Występami uśWietniają liczne imprezy orgu'-;i'oń"n" na szczeb|ugminnym i ponadgminnym.
Na terenie gminy dzjała 11 Kół Gospodyń Wiejskich, w tym 2 W GoŹdzie.W trakcie spotkań Panie Wymieniają się dośńiadczeniami' z zatresu gotowania,pieczenia, Wykonywania stroikóW, dekóracji 

'śWiątecznych, oLoli..nós.io*y.ń|Dzielą się swoimj dośWiadczeniami z żai<resu rać;onatnejo zywienia zWykorzystaniem prodUktóW zawierających wysot<ie wartóści odż'yiłcze 1potrawytradycyjne). uprawianie warzyw ekologicznych.

- Koła Gospodyń Wiejskich biorą czynny udział przy organizowaniu imprez wGminie jak róWnież na terenie Powiatu, prońując liurńuinu o'i"a'i.t*okulturowe.

'^^-|,"l",!:15 
o-iny Gó^zd' działa -zespoły śpiewacze W Goździe liczący 1o osób.Zespoł splewaczy przy KGW W Goździe został utworzony W sierpniu 2oo2r. i nosi

l3.a1:.5i:b--l:s"dnego Ży,ci'd'.' Zespół bierze ua.iał ń ńzuóiijuch, festynachl roznego rodzaJu uroczystościach przy akompaniamencie akorJeónu'
' 'zorganizowaną grupę mieszkańców bozdu stanowią iówniez azleci i

1:9:::'^_..:|_"l""l .którzy biorą czynny udział * 'u*iou.n sportowych,KonKUrsacn I tnnych imprezach kulturalnych.

7. Formularz analizy zasobóW miejscowości

Dla oceny zasobóW sołectwa, niezbędne stało się pogrupowanjeposzczególnych zasobóW iich ocena pod kątem )nu.."niu ala 
-ślłeJtwa, 

syntezaoceny znalazła się W poniższej Tabeli.

Rodzaj zasobu znacŻenie zesobu
Brek Mał6 Srednie Duż6er euuwrs(o przy.oofl tcze, porozenre

- walory krajobrazowe
_ WaJory przyrÓdnicŻe
- Wody powieŻchniowe (cieki, żeki, stawy)
- gleby ikopaliny
- klimat
-' droqi (dostępność komunikacyjna)

X
X
X
X
X

10



- Walory architektury wiejskiej, zabytki iosob]iwoścj kultiJ.owe
- Walory zagospodarowania pęestrzennego
- aktywność artystycŻna

x
X

Obiekty i tereny
- działki pod zabudowę mieszkaniową
- działki rekrearyjne
- dzjałki pod zakłady usługowe i pŻemysł
- tradycyjne objeklY gospodarskje wsi oraz mjeiśca publicŻne
- miejsca spońU i rekreacji
- szlakj turystyczne, ścieżkj dydaktyczne itp.

X

X

x

X

Gośpodaaka' rolnictwo
- specyfi.zne p.odukty (hodowte, uprawy polowe)
- 9Ospodafstwa rolne
- firmy produkcyjne i zakłady usługowe
- infrastruktura komunalna

X

X
X

Xsąsiedżi i prŻyjezdni
_ kofzystne, atrakc}jne sąsiedztwo
- ruch tranzytowy
- prŻyjezdni stali j sezonowi X

x
x

Instyt.rcje
- placówki opieki społecŻnej
- szkoły
- Dom Kultury x

x
X

v-lęu!l!(wu ręuglJne l nlsEoryczne
- miejsca, osoby iprzedmioty kultu
- święta, odpusty, plocesje
- traclycje, obrzędy
- legendy. podanja i fakty historycŻne
- Ważne postacie historyczne
- specyficzne naŻWy

X

X
X
x

x
x

LuUzlc' organlzacJe spol€c:zne
' Koła Gospodyń Wiejskich
- ochotniĆza straż Pożarna

x

V. ANALIZA SWOT

Analiza sWoT jest kompleksową metodą służącą do badania zaróWnoczynnikóW Wewnętrznych bezpośrednio związanich . i"b1iioń"s.ią dla którejopracowywany jest plan odnowy,'jak.i czynnikóW zewnętiznych, rcóre z :óońejstrony tworzą szanse dla powodzenia planu, ale generu.ią'talże zagrożenia.14etoda ta daje możliwość Wykorzystania -istotnycn itutow'ńewnęirznycn, ;ar izewnętrznych oraz minimalizowania. bądź pokonania barier W j.ogno.o*aniu
rozwoju miejscowości ina etapie realizacji planu rozwoiu miejsców-ości.

Mocne strony: 9abe stronv. dobrze Ukształtowana siec osadnicza. wysokie walory krajobrazowe. czyste otoczenie i środowisko
naturalne

. duża ilość zieleni Wewnątrz Wsi. rezerwy terenóW do zagospodarowania
(działki .ekreacyjne, działki pod
budownictwo mieszkaniowe)

. brak zagospodarow-nyctr mĘsc oo
czynnego upraWian1a sportu (ścieżek
rowerowych, boisk). brak bazy noclegowej i punktóW
gastronomicznych

. brak młodŻieżowych zespołów
artystycznych

. zaniedbane niektóre budynki

11
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vI. DIAGNozA AKTUALNE' SYTUACJr MlEjscowośc! GózD

W poniższej tabeli zostały zgromadzone informacje na temat sołectwa GóZd'
opisane zostały cechy charakterystyczne, jej funkćje, baza materialna, sposóbzorganizowania mieszkańcóW oraz inne fakty, def]niujące miejsce sołectwa W
systemie osadniczym gminy Gózd.

dobre położenie komunikacyjne (droga
k.ajowa nr 12, komunikacja miejska,
PKS)
korzystne, atrakcyjne 5ąsiedztwo'
blisko do miasta powiatowego (Radom
- 18 km' zwoleń - 10 km)
dobrŻe rozwinięta sieć wodociągoWa,
kanalizacyjna, energetyczna,
telefoniczna
spadek przestępczości
prężna działalność lokalnych instytucji
zfzeszający.h różne g.upy społeczne
aktywne społeczeństwo
zlokalizowanie na terenie GoŻdu
instytucji : Gminnego ośrodka
Zdrowia, Gminne9o ośrodka Pomocy
społecznej, 2-ch szkół, biblioteki,
śWietlicy środoWiskowej, Urzędu
Pocztowego, Banku spółdzjelczeEo,
ochotniczej straży Pożarnej,
Posterunku Policii, Filii PUp

mieszkalne w centrum
niezadaWaIający stan techniczny
niektórych bUdynków użyteczności
publicznej
brak sieci gazowej
zły stan nawie.zchni części dróq i
chodników
brak bezpłatnego dostępu do
internetu
brak miejsc pracy
słabo rozwinięta działalność
pozarolnicza oraz działalność dająca
dodatkowe źródła zarobkowania W
9ospodarstwach rolnych
(a9roturystyka, u5ługi tUrystyczne,
produkcja zdrowej żyWnosci )
brak skupóW płodóW rolnych
brak działań marketingowych i

promocji gminy

możliwość Uzyskania środkóW
zewnętrznych na realizację inwestycji
polityka państwa ukierunkowana na
rozwój obszaróW Wiejskich
(uczestnict!ło W programie,,odnowa
Wsi") - rnożliwość zagospodarowania
terenu i poprawa wizeTunku
miejscoWości
rozwój gminy Gózd i zwiększenie jej
budżetu na inwestycje na terenach
wiejskich
moda na mieszkanie.,za miastem,, -
rozwój budoWnictwa jednorodzinne9o,
możIiWość pozyskiwania inwestoróW
atrakcyjność terenóW i zasobóW
przyradniczych na rozwój turystyki i
agroturystyki
rozwój handlu i usług

rawa iakości dr

skomplikowane procedury
pozyskiwania środków pomocowych
niewystarczające srodkj finansowe W
budżecie 9miny na realizację
inwestycji komunalnych
zła sytuacja rolnictwa, rozdrobnienie i
niedofinansowanie gospodarstw
rolnych
rosnące bezrobocie
odpływ ludzi młodych i
Wyksztakonych do miasta iza granicę
WŻrost śWiadczeniobiorcóW
korzystających z usług Gmlnneqo
ośrodka Pomocy społecznej -
ubożenie 5połeczeństWa
brak ożywienia gospodarczego na
terenie Gozdu, 5kutkUjącego nie
powstawaniem nowych miejsc pracy ;

stagnacią w .ozwoiu lokalnvm
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