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Wykaz skrótów 

ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych 

GEZ – Gminna Ewidencja Zabytków, 

GPOnZ – Gminny Program Opieki nad Zabytkami, 

GUS – Główny Urząd Statystyczny, 

Dz. U. – Dziennik Ustaw, 

MKiDN – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 

MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

MWKZ – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, 

NGO – ang. non-govermental organizations (organizacje pozarządowe), 

NID – Narodowy Instytut Dziedzictwa, 

POM – Plan Odnowy Miejscowości, 

POnZ – Program Opieki nad Zabytkami, 

PPOŻ – przeciwpożarowy, 

PPP – partnerstwo publiczno – prywatne, 

PZP – Plan zagospodarowania przestrzennego 

OZW – Obszar o znaczeniu dla wspólnoty, 

PGR – Państwowe Gospodarstwa Rolne, 

SWOT – ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (mocne, słabe strony, szanse 

I zagrożenia), 

UG G – Urząd Gminy Gózd, 

WKZ – Wojewódzki Konserwator Zabytków, 

WPOnZ – Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami, 

WPOnZ WŚ - Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami Województwa Mazowieckiego, 

WM – Województwo Mazowieckie. 
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I. WSTĘP 
 
 

Przedmiotem opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gózd 

(zwanego dalej Programem, POnZ bądź GPOnZ) jest weryfikacja zasobów dziedzictwa 

kulturowego gminy oraz wypracowanie programu zarządzania zabytkami, w tym praca nad 

ich potencjałem. Program jest dokumentem strategicznym w zakresie ochrony zabytków, 

pozwoli na koordynację działań polityki przestrzennej w zakresie opieki i zarządzania 

dziedzictwem kulturowym. W okresie najbliższych czterech lat Program realizowany będzie 

dostępnymi środkami prawnymi oraz finansowymi. 

Celem Programu jest określenie zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz 

ochrony i opieki nad zabytkami. Systematyczne wdrażanie ustaleń dokumentu powinno 

spowodować poprawę stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego Gminy Gózd. 

Program powinien być znany nie tylko władzom lokalnym, ale i społeczności lokalnej. Ma za 

zadanie uświadamiać mieszkańców o konieczności dbania o lokalną tradycję przejawiającą 

się w inicjatywach społecznych, jak i o potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy. 

W przypadku Gminy Gózd niezwykle ważnym aspektem jest podtrzymanie „dziewiczego” 

stanu wsi w odniesieniu do zabudowy drewnianej. Mieszkańcy i władze gminy powinni dbać 

o utrzymanie indywidualnego charakteru regionu, w tym o zachowanie jego znamiennych 

elementów zabytkowych i przyrodniczych. 

Niniejszy Program opracowany został mając na uwadze art. 4 pkt 2 ustawy Prawo 

autorskie i pokrewne. 

 
 
1.1. Charakterystyka gminy 
 
 

Gmina Gózd położona jest w południowej części województwa mazowieckiego, na 

wschód od Radomia i południe od Warszawy. Z Gozdu do Warszawy – stolicy Mazowsza 

odległość z centralnych części miejscowości wynosi w linii prostej ok. 100 km. Gmina Gózd 

znajduje się na terenie powiatu radomskiego. Jest jedną z 13 gmin powiatu i jedną z 10 gmin 

wiejskich. Sieć osadniczą gminy tworzą miejscowości wiejskie. Gmina zajmuje obszar 

o powierzchni 78 km2 (5,1 % powierzchni powiatu), granicząc z 6 gminami: 

 na zachodzie – z Gminą Miastem Radom; 

 na północy – z Gminą Jedlnia – Letnisko i Gminą Pionki; 

 na wschodzie – z Gminą Zwoleń; 

 na południu – z Gminą Tczów i Gminą Skaryszew. 

 

W skład Gminy Gózd wchodzi 20 sołectw: Budy Niemianowskie, Czarny Lasek, 

Drożanki, Gózd, Grzmucin, Karszówka, Klwatka Królewska, Kłonów, Kłonówek - Kolonia, 

Kłonówek - Wieś, Kiedrzyn, Kuczki - Kolonia, Kuczki - Wieś, Lipiny, Małęczyn Nowy, 

Małęczyn Stary, Niemianowice, Piskornica, Podgóra, Wojsławice. 
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Ryc. 1. Położenie Gminy Gózd na tle Polski 

Źródło: opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl 

 

 
Ryc. 2. Położenie Gminy Gózd w układzie gmin sąsiednich 

Źródło: opracowanie własne 

 

Najbardziej skrajne odległości na terenie gminy oddalane są od siebie w odległości 

ok. 15 km w linii  zachód –- wschód. 
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1.2. Charakterystyka społeczno – gospodarcza 
 

Z dniem 31.12.2015 r. wg danych wykazu ilościowego mieszkańców prowadzonego 

przez Urząd Gminy w Goździe, obszar gminy zamieszkiwało 8 710 osób. 

Łączna liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON na rok 2014 

w analizowanej jednostce wyniosła 412, z czego 394 to podmioty prywatne. Na terenie 

Gminy Gózd najbardziej rozwiniętą działalnością gospodarczą jest „handel; naprawa 

pojazdów samochodowych” (sekcja G – 128 podmiotów) oraz budownictwo (sekcja F – 100 

podmiotów). W sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) odnotowuje się 8 

działalności, a w przemyśle i budownictwie  - 151. Resztę stanowią pozostałe działalności. 

W zdecydowanej większości na terenie gminy w przedsiębiorstwach zatrudnianych jest do 9 

osób (394 podmiotów). Na terenie gminy występują dwie firmy posiadające od 50 do 249 

pracowników. 

Gmina posiada charakter rolniczy. Na jej obszarze znajduje się 6 074 ha użytków 

rolnych razem, co stanowi 78 % powierzchni ogółem jednostki. 

W Gminie Gózd wg danych GUS nie odnotowuje się turystycznych obiektów 

noclegowych. 

 
 

1.3. Charakterystyka przyrodnicza 
 

Pod względem fizycznogeograficznym teren Gminy Gózd znajduje się w prowincji 

Niżu Środkowoeuropejskiego. Opisywany obszar mieści się w podprowincji Nizin 

Środkowopolskich, w makroregionie Wzniesień Południowomazowieckich. W układzie 

mezoregionalnym wg Kondrackiego gmina mieści się w zasięgu jednostki Równina 

Radomska.  

Większość terenu charakteryzowanej jednostki jest płaska bądź lekko falista 

(wysokości wahają się ok. od 160 do 190 m n.p.m.). Najwyższe wzniesienia występują 

pomiędzy Lipinami i Czarnym Laskiem. 

Przez obszar jednostki przepływają następujące rzeki: Gzówka, Pacynka, Mleczna, 

Modrzewianka. Na terenie gminy nie występują większe zbiorniki wodne, największy staw 

ma pow. 2,34 ha i występuje w Kuczkach. 

Według danych z 2014 r. lesistość na terenie gminy wynosiła 12,6 %. Ogółem licząc 

jest to 984,04 ha, z czego grunty leśne publiczne stanowiły 31,94 ha. 

W granicach charakteryzowanego terenu występują następujące obszary i obiekty 

chronione: 

 Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków – „Ostoja Kozienicka” (dawniej 

Puszcza Kozienicka) – PLB 140013; 

 2 pomniki przyrody. 
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II. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA GMINNEGO 
PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

 
 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gózd na lata 2016 – 2019 

sporządzono na podstawie art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446 ze zm.). Jest on kontynuacją Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gózd na lata 2011 – 2015, który został przyjęty 

uchwałą Nr IX/57/2015 z dnia 25 lipca 2011 roku przez Radę Gminy Gózd. 

Art. 87 ust. 1. mówi o tym, że „Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny 

program opieki nad zabytkami”. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gózd: 

- sporządzany jest na okres 4 lat przez Wójta Gminy Gózd; 

- co 2 lata wymaga sprawozdania przez Wójta Gminy Gózd poprzez przedstawienie 

go Radzie Gminy Gózd; 

- przyjmuje Rada Gminy Gózd, po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków (zwanego dalej WKZ) w Warszawie, Delegatura w Radomiu; 

- ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Zgodnie z zapisami art. 87 ust. 2. ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami Program 

Opieki nad Zabytkami ma na celu m. in.: 

- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych; 

- uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody 

i równowagi ekologicznej; 

- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu 

ich zachowania; 

- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 

- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 

wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; 

- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

- podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 

z opieką nad zabytkami. 

 
 
 

III. UWARUNKOWANIA PRAWNE OCHRONY I OPIEKI NAD 
ZABYTKAMI W POLSCE 

 
 

Obowiązujący w Polsce system prawny gwarantuje ochronę zabytkom i całości 

dziedzictwa kulturowego na terenie kraju. Poniżej wskazano akty prawne wskazujące 

obowiązujące uregulowania prawne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 Nr 78 poz. 483 ze zm.,  

z dnia 2 kwietnia 1997 r.). 
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 Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego 

terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 

bezpieczeństwa obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia 

ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 Art. 6. 1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego 

dostępu do dóbr kultury, będących źródłem tożsamości narodu polskiego, jego 

trwania i rozwoju. 

 Art. 86. Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi 

odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej 

odpowiedzialności określa ustawa. 

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz. U. z 2014, poz. 1446 ze zm.) jako główny akt prawny regulujący zasady ochrony 

i opieki nad zabytkami. Ustawa ta w art. 3 definiuje podstawowe pojęcia: 

 Zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące 

dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo 

minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym 

ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową; 

 Zabytek nieruchomy – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości 

o cechach j.w.; 

 Zabytek ruchomy – rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych 

o cechach j.w.; 

 Zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, 

podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, 

złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich 

śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem; 

 Instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami – instytucja kultury 

w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

której celem statutowym jest sprawowanie opieki nad zabytkami; 

 Prace konserwatorskie – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie 

substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz 

dokumentowanie tych działań; 

 Prace restauratorskie – działania mające na celu wyeksponowanie wartości 

artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań; 

 Roboty budowlane – roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa 

budowlanego, podejmowane przy zabytku lub otoczeniu zabytku; 

 Badania konserwatorskie – działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji 

zabytku, ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych 

technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie 

diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka 

potrzeba, również programu prac restauratorskich; 

 Badania architektoniczne – działania ingerujące w substancje zabytku, mające 

na celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego 

oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń; 

 Badania archeologiczne – działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, 

udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego; 

 Historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny – przestrzenne założenie 

miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.21397:part=a86:nr=1&full=1
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i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych 

podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg; 

 Historyczny zespół budowlany – powiązana przestrzennie grupa budynków 

wyodrębniona ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane 

materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi; 

 Krajobraz kulturowy – przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku 

działalności człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy 

przyrodnicze; 

 Otoczenie – teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego 

terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz 

jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446). 

Wykonywanie zadań w zakresie kultury i ochrony zabytków jest ustawowym 

zadaniem samorządów. 

 Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 

gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami. 

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290). 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016, poz. 

672). 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015, poz. 1651 ze 

zm.). 

8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, 

poz. 1774). 

9. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2012, poz. 406). 

10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 ze zm.). 

11. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015, poz. 1777). 

12. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 

z 2015, poz. 2126). 

13. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. 1933, Nr 

39, poz. 311 ze zm.). 

14. Ustawa z dnia 19 grudnia 2009 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. 2015, 

poz. 696). 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie rozszerzenia 

zakresu celów Funduszu Kościelnego (Dz. U. z 1990 Nr 61, poz. 354). 

16. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. 

w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 

zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za 

granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 Nr 113, poz. 661). 

17. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania 

dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z 2014 , poz. 399 ze zm.). 
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Zasady ochrony zabytków znajdujących się w muzeach i w bibliotekach zostały 

określone w: 

1. Ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012, poz. 987). 

2. Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012, poz. 642). 

 

Ochronę materiałów archiwalnych regulują przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015, poz. 1446). 

 

 

 

IV. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO 

 
 

4.1 Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami 

 
Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gózd sporządzono 

z uwzględnieniem zewnętrznych uwarunkowań ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego, 

w tym aktów prawa oraz innych opracowań strategicznych o podobnej tematyce. 

Ustalenia Programu korespondują z zapisami (cele, zasady, kierunki) dokumentów na 

różnych poziomach. Metodologia planowania zakłada spójność dokumentów programowych 

w układzie hierarchicznym: kraj, województwo, powiat, gmina. 

W niniejszym rozdziale przedstawiono szczegółowy wykaz ww. dokumentów. 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

 

Strategia jest nadrzędnym dokumentem, który wyznacza normy, ramy odniesienia 

oraz standardy dla innych dokumentów niższego szczebla, jak również dla 9 zintegrowanych 

strategii. Strategia ta została przyjęta uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 

roku. Celem strategicznym opracowania jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 

społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój 

kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Średniookresowa strategia zakłada podział na 3 

obszary strategiczne, które mają przypisane cele i priorytety rozwojowe. Średniookresowa 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 przedstawia 3 strategiczne obszary działań: 

 Sprawne i efektywne państwo; 

 Konkurencyjna gospodarka; 

 Spójność społeczna i terytorialna. 

Dokument podkreśla rolę zapewnienia ładu przestrzennego m.in. przez opracowanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących: obszary 

miejskie, a w szczególności metropolitarne, tereny wrażliwe rozwojowo, związane z ochroną 

i użytkowaniem gospodarczym zasobów naturalnych, dziedzictwa kulturowego, objęte 

ryzykiem katastrof naturalnych, obszary górskie, obszary dotychczas nie objęte procesem 

planowania oraz obszary przygraniczne. Wspomina się też tutaj o ochronie krajobrazu 

kulturowego i przyrodniczego. Ośrodki wojewódzkie mają być wzmacniane przez rozwój 

infrastruktury społecznej, w tym kulturowej oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa 

kulturowego, co pozwoli osiągnąć miastom przewagę konkurencyjną. 
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Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014 - 2017 

 

Z dniem 24 czerwca 2014 r. weszła w życie Uchwała Nr 125/2014 Rady Ministrów 

w sprawie „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”. 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w art. 84 ustala obowiązek 

sporządzania co 4 lata Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: 

„Art. 84. W celu stworzenia warunków niezbędnych do realizacji ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego inicjuje 

i opracowuje, przy pomocy Generalnego Konserwatora Zabytków, krajowy program ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami”. 

W ramach ww. Programu definiuje się główne i szczegółowe cele i kierunki działań 

oraz zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

Cel główny dokumentu brzmi: „wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego i ochrony 

zabytków w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków”. Cel główny programu 

jest wdrażany poprzez trzy cele szczegółowe:  

1. Wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków w Polsce. 

2. Wzmocnienie synergii działania organów ochrony zabytków. 

3. Tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacji 

na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji. 

 

Dla przytoczonych powyżej celów szczegółowych wyznaczono kierunki działań. Dla 

pierwszego celu szczegółowego przyjęto następujące zadania: 

- porządkowanie rejestru zabytków nieruchomych (księgi rejestru A i C); 

- przygotowanie ratyfikacji Konwencji UNESCO ds. ochrony dziedzictwa podwodnego; 

- wypracowanie jednolitych standardów działania konserwatorskiego w odniesieniu do 

wybranych typów i kategorii zabytków nieruchomych; 

- wzmocnienie instrumentów ochrony krajobrazu kulturowego; 

- opracowanie diagnozy prawnej ochrony zabytków ruchomych; 

- opracowanie kompleksowego raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych 

wpisanych do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C); 

- realizacja badań w ramach AZP na obszarach szczególnie istotnych ze względu na 

zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego. 

 

Cel szczegółowy nr 2 przedstawia 5 założeń: 

- zwiększenie efektywności zarządzania i ochrony zabytków poprzez wdrażanie 

infrastruktury informacji przestrzennej o zabytkach; 

- wypracowanie standardów, pozwalających na lepszy przepływ informacji pomiędzy 

organami ochrony zabytków a społecznościami żyjącymi w otoczeniu zabytków 

objętych ochroną; 

- podniesienie jakości procesów decyzyjnych w organach ochrony zabytków; 

- merytoryczne wsparcie samorządu terytorialnego w ochronie zabytków. 

 

Ostatni z celów zakłada poniższe kierunki działań: 

- przygotowanie ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy w sprawie znaczenia 

dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, Faro 2005; 

- wspieranie budowania świadomości społecznej funkcji dziedzictwa kulturowego jako 

podstawy kształtowania się tożsamości narodowej i społeczności lokalnych; 

- promocja zasobu dziedzictwa za pośrednictwem Internetu; 

- zwiększanie dostępu do zasobu dziedzictwa i ułatwienie jego odbioru społecznego. 
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Oprócz przedstawionych powyżej celi dokument zaznacza w odniesieniu do 

kierunków rozwoju, iż ważnym aspektem jest terytorializacja. Polska ze względu na swoją 

przeszłość historyczną oraz odmienną aktywność społeczną w wielu strefach charakteryzuje 

się zróżnicowanym nasyceniem obiektów zabytkowych. Np. w woj. Warmińsko – Mazurskim 

w 2014 r. rejestrowych zabytków nieruchomych występowało 5 823, a w podobnym 

powierzchniowo woj. Lubelskim – 3 953. 

Przewidziany budżet na lata 2014 – 2017 z udziałem środków z budżetu państwa 

oraz szacowanych środków własnych beneficjentów na przewidziane działania wynosi 

26 037 205,00 zł. 

Realizacja Programu będzie odbywać się na kilku wzajemnie powiązanych 

i uzupełniających się poziomach: 

- poziom I – Rada Ministrów; 

- poziom II – Minister KiDN, Generalny Konserwator Zabytków; 

- poziom III – Rada ds. Ochrony Zabytków, Zespół MKiDN ds. KPOZiOnZ przy 

Departamencie Ochrony Zabytków, Zespół MKiDN ds. SRKS 2020; 

- poziom IV – Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Muzealnictwa 

i Ochrony Zbiorów, podmioty współpracujące z NID w ramach wdrażania KPOZiOnZ, 

Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, podmioty współpracujące z NIMOZ w ramach 

wdrażania KPOZiOnZ. 

 

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004 - 2020 

 

Kolejnym dokumentem szczebla krajowego jest Narodowa Strategia Kultury 2004 – 

2020. Działania uwzględnione w Strategii w bezpośredni sposób przekładają się na rozwój 

kultury, ale także na społeczno - ekonomiczny rozwój regionów. 

Za misję Narodowej Strategii Rozwoju Kultury uznano: „zrównoważony rozwój kultury 

jako najwyższej wartości przenoszonej ponad pokoleniami, określającej całokształt 

historycznego i cywilizacyjnego dorobku polski, wartości warunkującej tożsamość narodową  

i zapewniającej ciągłość tradycji i rozwój regionów”. W ramach prac Narodowej Strategii 

sformułowano następujące cele:  

Cel strategiczny: zrównoważenie rozwoju kultury w regionach.  

Cele cząstkowe:  

1. Wzrost efektywności zarządzania sferą kultury.  

2. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności 

kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury.  

3. Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury.  

4. Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa 

artystycznego, dóbr i usług kultury.  

5. Poprawa warunków działalności artystycznej.  

6. Efektywna promocja twórczości.  

7. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków.  

8. Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę 

infrastruktury kultury. 

9. Promocja polskiej kultury za granicą. 

10. Ochrona własności intelektualnej i walka z piractwem.  

11. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności 

kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury.  
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12. Rozwój przemysłów kultury (kinematografia, media, design, wydawnictwa, 

fonografia). 

 

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Dziedzictwo Kulturowe” 

 

Celem Programu „Dziedzictwo kulturowe” jest ochrona polskiego dziedzictwa 

kulturowego w kraju i za granicą, wspieranie działalności muzeów oraz popularyzacja kultury 

ludowej. Program „Dziedzictwo kulturowe” składa się z następujących priorytetów: 

1. Ochrona zabytków. 

2. Wspieranie działań muzealnych. 

3. Kultura ludowa i tradycyjna. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą. 

5. Ochrona zabytków archeologicznych. 

6. Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego. 

7. Miejsca Pamięci Narodowej. 

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020. Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie 

 

W zakresie przestrzeni i planistyki dokumentem wiodącym na najbliższe lata jest 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie.  

Poniżej wyszczególniono najistotniejsze zapisy Strategii dotyczące działań 

związanych z dziedzictwem kulturowym: 

1. Należy wdrażać rozwiązania wykorzystujące potencjał kulturowy 

i turystyczny dla rozwoju regionalnego. 

2. Kultura nie stanowi pasywnego zasobu regionów, ale aktywnie warunkuje 

zarówno rozwój społeczny, jak i ekonomiczny. 

3. Należy koncentrować się na przekształceniach struktur gospodarczych 

w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, na podniesieniu poziomu rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego, na poprawie dostępu do dóbr i usług 

publicznych, które wpływają na rozwój potencjałów (takich jak: infrastruktura 

teleinformatyczna, edukacja, energia czy kultura). 

4. Istotna jest obecność nowych technologii w obszarze kultury. 

Zgodnie z zapisami Strategii dzięki rozwojowi lokalnemu w wymiarze społeczno-

kulturowym, gospodarczym, ekologiczno-przestrzennym oraz działaniom wyrównawczym na 

rzecz zwiększenia dostępu do usług publicznych, obszary wiejskie staną się lepszym 

miejscem do życia, lepiej wykorzystującym dziedzictwo kulturowe i walory środowiska 

przyrodniczego, bardziej atrakcyjnym turystycznie i inwestycyjnie oraz bardziej 

zintegrowanym ze względu na wzmocnioną tożsamość lokalną. 

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

 

Najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym, dotyczącym 

zagospodarowania przestrzennego kraju, jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju 2030. W dokumencie tym zakłada się rozwój bogactwa polskich regionów w oparciu 

o wykorzystanie wewnętrznych potencjałów polskiej przestrzeni – ich dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego, potencjału gospodarczego, innowacyjnego oraz naukowego. 

W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju określono cel strategiczny polityki 

przestrzennego zagospodarowania kraju: „Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/wspieranie-dzialan-muzealnych.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/kultura-ludowa.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow-archeologicznych.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-i-cyfryzacja-dziedzictwa-kulturowego.php
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terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów 

rozwojowych – konkurencyjności, zwiększania zatrudnienia, sprawności funkcjonowania 

państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim 

okresie”. 

Osiąganie celu strategicznego musi się odbywać z zachowaniem spójności 

przyrodniczo-kulturowej służącej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.  

 

 

4.2 Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami 
wykonanymi na poziomie województwa i powiatu 

 
Samorząd Województwa Mazowieckiego prowadzi działania z zakresu ochrony 

zabytków jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując zadania wynikające z zapisów 

ustawowych. Prócz tego Samorząd Województwa Mazowieckiego sprawuje opiekę nad 

zabytkami, będąc ich właścicielem. 

Na szczeblu wojewódzkim zostały opracowane dokumenty strategiczne, które są 

podstawą prawną oraz pozwalają wskazać kierunki działań dla programów na niższych 

poziomach jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

 

Dnia 29 maja 2006 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił Strategię 

Rozwoju Województwa Mazowieckiego (Uchwała Nr 78/06). 

Wizja Strategii brzmi: „Mazowsze konkurencyjnym regionem w układzie europejskim 

i globalnym”, a jej misją jest: „Mazowsze jako najbardziej rozwinięty gospodarczo region 

w Polsce podejmuje uczestnictwo w rywalizacji z innymi rozwiniętymi regionami, poprzez 

eliminowanie dysproporcji rozwojowych, rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy 

oraz zapewnienie mieszkańcom Mazowsza optymalnych warunków do rozwoju jednostki, 

rodziny, jak i całej społeczności, przy jednoczesnym zachowaniu spójnego 

i zrównoważonego rozwoju.” Wyznaczono cel nadrzędny oraz trzy cele strategiczne, które 

mają być realizowane przez pięć celów pośrednich: 

1. Wzrost kapitału społecznego. 

2. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. 

3. Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitarnych Warszawy. 

4. Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych. 

5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu. 

 

W ramach 5. celu pośredniego wyodrębnia się jeden z pięciu kierunków działań 5.3. 

Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu 

o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Podanemu kierunkowi 

przydzielono konkretne działania: 

– wzmocnienie dotychczasowych kierunków działań samorządu, propagujących zasoby 

dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury w regionie; 

– rewitalizacja zespołów zabytkowych i wykorzystanie ich do rozwoju funkcji 

turystycznych; 

– wsparcie tworzenia lokalnych parków kulturowo-historycznych wokół istniejących 

zabytków architektury umożliwiających rozwój funkcji turystycznych; 
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– rozwój sieci szlaków turystycznych w obrębie Województwa Mazowieckiego, w tym 

sieci dróg o znaczeniu turystycznym, szlaków i ścieżek rowerowych oraz włączenie 

ich do sieci w sąsiednich województwach; 

– wykreowanie pasm turystyczno-kulturowych na rzecz rozwoju usług turystyczno-

rekreacyjnych (w tym zwłaszcza w oparciu o unikalne walory najważniejszych ciągów 

ekologicznych, takich jak dolina Wisły), przy jednoczesnym upowszechnianiu wiedzy 

o historii regionu i jego bogactwach; 

– rozbudowanie zaplecza turystycznego (m.in. hoteli, pensjonatów, schronisk 

młodzieżowych); 

– promowanie turystyki i sportów wodnych poprzez wyznaczanie i utrzymanie szlaków 

wodnych, rozwój żeglugi rzecznej oraz zaplecza towarzyszącego np. porty, 

przystanie, stanice, ośrodki turystyki wodnej; 

– rozwijanie zintegrowanego systemu promocji i informacji turystycznej; 

– utworzenie we współpracy z samorządami lokalnymi, regionalnej sieci obsługi ruchu 

turystycznego, dostarczającej autoryzowanej oferty turystyczno-wypoczynkowej dla 

różnych segmentów rynku turystyki i wypoczynku w regionie; 

– tworzenie dogodnych warunków do rozwoju kompleksów wypoczynkowych, 

rekreacyjnych i balneologicznych wraz z zakładami geotermalnymi oraz ich promocja; 

promocja wartości turystycznych regionu przy użyciu reklamy i upowszechniania 

wiedzy we współpracy z organizatorami turystyki; 

– promowanie bogactwa Kampinoskiego Parku Narodowego, parków krajobrazowych, 

unikalnych tradycji: kurpiowskich, łowickich, podlaskich, kołbielskich oraz innych, 

czemu służyć będą organizowane wystawy twórczości regionalnej; 

– wspieranie inicjatyw mających na celu promocję działalności sprzyjającej integracji 

Mazowsza, jako regionu o bogatej historii, wartościach przyrodniczych i wyrazistej 

tożsamości; 

– wspieranie działalności Biura Przedstawicielskiego Województwa Mazowieckiego 

w Brukseli, które umożliwia efektywną promocję Mazowsza w Unii Europejskiej; 

– zorganizowanie Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz lokalnych organizacji 

turystycznych; 

– powołanie Centrum Folklorystycznego skupiającego najciekawsze i unikalne wytwory 

kultur regionalnych; 

– wydawanie publikacji promocyjnych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku regionu 

w mediach. 

Dokument podkreśla duży potencjał rozwojowy Mazowsza, którego dynamiczny 

rozwój oparty jest m.in. na wysokich wartościach kulturowych. Zaznacza on również dużą 

rolę bogatego dziedzictwa kulturowego oraz zróżnicowania kulturowego i obyczajowego 

poszczególnych regionów w promocji turystycznej. Ta ma z kolei pobudzić obszary wiejskie, 

gdzie upatrywany jest rozwój agroturystyki. 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020  

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 

został zatwierdzony przez Komisję Europejską dnia 12 lutego 2015 roku. Program składa się 

z 11 Osi Priorytetowych wraz z poszczególnymi działaniami. 
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Celem strategicznym Regionalnego Programu jest: „inteligentny, zrównoważony 

rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału 

mazowieckiego rynku pracy”. Osie priorytetowe programu to:  

1. Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce. 

2. Wzrost e – potencjału Mazowsza. 

3. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. 

4. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. 

5. Gospodarka przyjazna środowisku. 

6. Jakość życia. 

7. Rozwój regionalnego systemu transportowego. 

8. Rozwój rynku pracy. 

9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 

10. Edukacja dla rozwoju regionu. 

11. Pomoc techniczna. 

W ramach osi 5. Gospodarka przyjazna środowisku wskazano cel tematyczny 06. 

Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie efektywnego 

gospodarowania zasobami. W jego ramach znajduje się priorytet inwestycyjny 6c. 

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, którego 

celem szczegółowym jest „zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych 

regionu”. 

Województwo mazowieckie charakteryzuje się potencjałem turystycznym, na który 

składa się dziedzictwo kulturowe regionu. Na Mazowszu znajdują się obszary uznane za 

pomniki historii oraz wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W regionie 

ulokowane są 24 miasta historyczne oraz wiele interesujących zamków (14), pałaców (155) 

i dworów (345). Ogółem w rejestrze zabytków nieruchomych znajduje się 6757 obiektów (3. 

miejsce w Polsce), jednakże jego szczegółowa weryfikacja wykazała, że 124 z nich już nie 

istnieje, 118 jest zagrożonych, a 29 utraciło swoją wartość. Dokument opisuje również 

dysproporcje między Warszawą, a resztą regionu w zakresie kultury. W skali kraju 

województwo przoduje co do liczby instytucji kultury: 116 muzeów, 37 teatrów i instytucji 

muzycznych, 57 galerii i salonów sztuki, 256 ośrodków kultury, 986 bibliotek, 59 kin stałych. 

Jednocześnie z uwagi na fakt, iż jest to region o największej liczbie ludności, imponujący 

współczynnik instytucji kultury w przeliczeniu na 1 mieszkańca, charakteryzuje się niską 

dostępnością do różnych form kultury i sytuuje Mazowsze daleko za innymi województwami. 

 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 

 

Dokument ten posiada charakter regionalny prowadzący politykę przestrzenną, która 

ma warunkować korzystne przemiany rozwoju gospodarczego, wzrostu poziomu i jakości 

życia, konkurencyjności regionu z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Dokument 

został uchwalony 7 czerwca 2004 r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Plan jest 

zgodny z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju i stanowi ramy dla studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także określa 

uwarunkowania i kierunki rozwoju województwa mazowieckiego.  

Celem głównym świadomej polityki przestrzennej jest właściwe wykorzystanie 

przestrzeni, które rozumie się m.in. jako ochronę i zachowanie niezbywalnych wartości jakimi 

są bioróżnorodność, walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz dziedzictwo kulturowe. 

W rozdziale „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego województwa” 

zwrócono uwagę na kwestię dziedzictwa kulturowego. Podkreśla się tu rolę tożsamości 
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regionalnej oraz tradycji wynikających z historii. Zaznaczono, iż Mazowsze nie jest obszarem 

jednorodnym kulturowo z wydzielonymi obszarami etnograficznymi. W rozdziale tym 

wyodrębniono ważniejsze grupy stanowisk archeologicznych, miasta i szlaki historyczne oraz 

cenne walory kulturowe regionu. Bezpośrednim ośrodkiem, który został wymieniony w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego, jest Serock, który odznacza się walorami historycznymi, 

wartościowym układem urbanistycznym, wybitnymi wartościami krajobrazowymi oraz cenną 

tradycją historyczną i zabytkową architekturą. 

Rozdział „Kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa” opisuje 

kształtowanie tożsamości kulturowej Mazowsza. Obszarami realizacji będą: 

– pomniki historii; 

– najcenniejsze miasta historyczne; 

– miejscowości, które utraciły prawa miejskie; 

– rejony o cennych walorach krajobrazowo – kulturowych. 

Wymieniono tu także najcenniejsze elementy krajobrazu kulturowego i historycznego 

oraz poszczególne elementy polityki województwa w zakresie kultury. 

Z Gminy Gózd nie odnotowano miejscowości bezpośrednio wymienionych 

w niniejszym podrozdziale. 

 

 

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012 – 2015 

 

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012 – 2015 (w skrócie WPONZ) 

został podzielony na: część programową, część analityczną oraz konsultacje społeczne. 

Wytycza on cele strategiczne i określa zadania opieki nad zabytkami w perspektywie 

czteroletniej. 

Część programowa przedstawia wizję: „Mazowsze regionem o bogatym 

i różnorodnym dziedzictwie kulturowym oraz wyrazistej i opartej na tradycji tożsamości 

regionalnej, wykorzystującym potencjał przeszłości dla rozwoju regionu oraz kreowania 

pasm turystyczno – kulturowych i umacniania więzi społecznych” oraz cel strategiczny: 

„Zachowanie regionalnej przestrzeni kulturowej i kultywowanie tradycji jako podstawa 

budowania tożsamości kulturowej regionu i kształtowania postaw społecznych w sferze 

opieki nad zabytkami oraz wykorzystania dziedzictwa dla rozwoju regionalnego.” Na cel 

strategiczny składają się następujące 4 cele operacyjne: 

1. Ochrona i zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu. 

2. Kształtowanie tożsamości regionalnej. 

3. Wzrost społecznej akceptacji dla ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego 

regionu. 

4. Efektywne zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego regionu oraz 

kreowanie pasm turystyczno-kulturowych. 

Wymienionym celom przypisane są odpowiednie kierunki oraz zadania  

Część analityczna uwarunkowania WPONZ przyjmuje 5 celów: 

1. Zachowanie materialnej i niematerialnej spuścizny historycznej regionu. 

2. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego wsi i miast historycznych. 

3. Utrwalenie zasobów dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców. 

4. Promocja walorów kulturowych Mazowsza z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii. 

5. Zwiększenie dostępności obiektów zabytkowych poprzez ich wykorzystanie dla 

funkcji turystycznych, kulturalnych i edukacyjnych - kreowanie pasm 

przyrodniczo – kulturowych. 
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Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do 2020 

 

Strategię Rozwoju Powiatu Radomskiego przyjęła Rada Powiatu w Radomiu dnia 19 

maja 2008 roku uchwałą Nr 192/XIX/2008.  

Strategia określa cele rozwoju oraz warunki, zasady i etapy ich osiągnięcia. 

Dokument ten jest nadrzędnym instrumentem zarządzania rozwojem lokalnym i podstawą 

długookresowej, lokalnej polityki społeczno - gospodarczej w oparciu o zasady 

zrównoważonego rozwoju. 

Misją rozwoju określoną w Strategii jest: „Powiat Radomski to obszar 

zrównoważonego rozwoju, zapewniający stałą poprawę jakości życia mieszkańców, 

chroniący zasoby środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, wspierający dalszy 

rozwój funkcji osadniczej, gospodarczej i turystyczno - rekreacyjnej”. 

Dokument określa następujące cele strategiczne: 

- wzrost konkurencyjności gospodarki, zatrudnienia i przedsiębiorczości mieszkańców; 

- rozwój usług społecznych oraz tworzenie społeczeństwa obywatelskiego 

i informacyjnego. 

 

Dokument wyznacza ponadto 5 celi operacyjnych w pierwszym celu strategicznym 

oraz 6 celi operacyjnych w drugim celu strategicznym. W ramach każdego celu operacyjnego 

przypisano konkretne kierunki działań realizacyjnych. 

W silnych stronach powiatu przedstawiono znaczne walory zabytkowe Powiatu, liczne 

miejsca pamięci narodowej i obiekty wpisane do rejestru zabytków. Podkreślono rolę 

festiwali i festynów promujących tradycje regionalne, funkcjonowanie zespołów 

folklorystycznych kultywujących tradycje Ziemi Radomskiej. Ponadto w słabych stronach 

wskazano słabo rozwinięty system informacji turystycznej oraz słabo rozwiniętą bazę 

noclegową. 

 
 
Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Radomskiego na lata 2016 - 2019 
 

Niniejszy Program wszedł w życie z dniem 27 listopada 2015 r., przez jego przyjęcie 

Uchwałą Nr 3/XI/2015 przez Radę Powiatu w Radomiu. 

Część programowa opisuje m.in. zabytki w powiecie radomskim, wymienia wszystkie 

zabytki rejestrowe (w tym kapliczkę w Klwatce Królewskiej z terenu Gminy Gózd), miejsca 

w których mieszczą się zabytki ruchome, rejestrowe zabytki archeologiczne oraz zabytki 

nieruchome ujęte w Planie ochrony zabytków nieruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego 

i sytuacji kryzysowych Powiatu Radomskiego (w tym kurnik z miejscowości Kłonówek – 

Kolonia).  

W zweryfikowanych gminnych ewidencjach zabytków z terenu Gminy Gózd 

wyszczególniono 42 obiekty. 

Opracowanie przedstawia wyznaczone zadania związane w sposób pośredni 

i bezpośredni z ochroną i opieką zabytków: 

1. Ustanawianie społecznych opiekunów zabytków i prowadzenie listy 

społecznych opiekunów zabytków. 

2. Wydawanie przez starostę na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków decyzji o zabezpieczeniu obiektów zabytkowych 

zagrożonych zniszczeniem lub uszkodzeniem, w formie ustanowienia 

czasowego zajęcia, do czasu usunięcia zagrożenia lub o ile usunięcie 

zagrożenia nie jest możliwe, wywłaszczenie tych obiektów na wniosek 
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Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez starostę na 

rzecz Skarbu Państwa lub gminy, na terenie której położony jest obiekt.  

3. Publikacja materiałów popularyzujących ochronę zabytków (np. albumy, 

pocztówki, przewodniki, materiały multimedialne), oraz współfinansowanie 

wydawnictwa książkowego pt. „Dwory i pałace południowej części 

województwa mazowieckiego. Powiat radomski (i okolice).”, autorstwa mgr 

Wiesława M. Kowalika. 

4. Budowa działu poświęconego zabytkom powiatu oraz ich ochronie na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego 2016-2019. 

5. Zorganizowanie panelu dyskusyjnego (konferencji, sesji) dotyczącego 

problematyki ochrony zabytków na terenie powiatu radomskiego 2016 – 2019. 

6. Udział Starostwa Powiatowego oraz podległych mu jednostek w targach 

i wystawach zewnętrznych:  

 prezentacja zabytków jako produktu stanowiącego ofertę na rynku 

turystycznym; 

 upowszechnianie publikacji na temat dziedzictwa kulturowego regionu 

2016-2019. 

7. Spotkania szkoleniowe (w razie potrzeby), popularyzacja przepisów prawa 

dotyczących ochrony zabytków wśród właścicieli obiektów położonych na 

terenie Powiatu za pośrednictwem publikacji i strony internetowej. 

 
 
 

V. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO 

 
 
5.1 Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami 

wykonanymi na poziomie gminy (analiza dokumentów programowych 
gminy) 

 
Poniżej ukazano wybrane dokumenty strategiczne dla Gminy Gózd. 

Wyszczególniono oraz przedstawiono zagadnienia w zakresie dziedzictwa kulturowego 

gminy. Programy strategiczne stanowiły wytyczne do opracowania niniejszego dokumentu. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Gmina Gózd  

 

Obowiązujące Studium przyjęte zostało Uchwałą Nr XII/134/2000 24 marca 2000 r. 

przez Radę Gminy w Goździe. Składa się z dwóch części: uwarunkowania rozwoju oraz 

kierunki rozwoju przestrzennego gminy. 

W części „uwarunkowania” w rozdziale uwarunkowania zewnętrzne opisano wpływ 

sąsiedztwa Radomia, wpływ puszczy Kozienickiej, znaczenie drogi krajowej nr 12 oraz 

odwołano się do Studium Zagospodarowania przestrzennego województwa radomskiego. 

Z punktu widzenia szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego w uwarunkowaniach 

wewnętrznych opisano uwarunkowania wynikające z ochrony wartości kulturowych 

i krajobrazowych. Opisano tu sąsiedztwo Gminy z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym, 

adaptację otwartego krajobrazu rolniczego, zanik form tradycyjnego budownictwa ludowego, 

w tym regionalne zdobnictwo w zakresie detalu architektonicznego. Ponadto zaznaczono 

wpływ historycznego układu komunikacyjnego oraz ewentualny „rozwój” drogi krajowej 
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przebiegającej przez teren gminy. Ponadto określono czynniki ograniczające rozwój 

turystyki: 

– występowanie dzikich wyrobisk i wysypisk; 

– brak istniejącej bazy turystycznej i tradycji spędzania wolnego czasu przez 

mieszkańców miasta na terenie gminy; 

– brak inicjatyw właścicieli gospodarstw rolnych w kierunku rozwoju bazy 

agroturystycznej; 

– brak sieci sanitarnej i słaba jakość stanu sanitarnego wód powierzchniowych; 

– konieczność harmonijnego rozwoju funkcji turystycznej w powiązaniu z wartościami 

przyrodniczymi obszaru; 

– brak obiektów zabytkowych; 

– mała lesistość gminy i zniekształcenia antropogeniczne struktury drzewostanów. 

 

W części kierunki rozwoju przestrzennego gminy ustalono kierunki ochrony i rozwoju 

środowiska kulturowego gminy. Założono, iż kształtowanie przestrzeni będzie polegać na 

połączeniu elementów krajobrazu naturalnego i elementów krajobrazu historycznego. 

Najważniejsze cele w zakresie ochrony środowiska kulturowego: 

– zachowanie istniejących wartości; 

– rewaloryzacja istniejących obiektów i zespołów zabytkowych; 

– renaturalizacja obszarów otwartych; 

– objęcie ochroną prawną obiektów i zespołów zabytkowych; 

– objęcie ochroną prawną najcenniejszych obszarów otwartych; 

– podniesienie atrakcyjności gminy poprzez wydobycie i zaakcentowanie jej walorów 

kulturowych. 

 

Ponadto dokument określa istniejące i postulowane kierunki, formy i sposoby ochrony 

krajobrazu naturalnego – otwartego, rolniczego, i zurbanizowanego. W odniesieniu do 

dziedzictwa kulturowego do najważniejszych należy zaliczyć: 

– kultywowanie tradycji lokalnej w nowej zabudowie oraz troska o zabytki dziedzictwa 

przeszłości, polegająca na odpowiednim zaaranżowaniu prac badawczych, 

konserwatorskich, zabezpieczających, a także zapewnieniu odpowiednich warunków 

użytkowania i ekspozycji obiektów zabytkowych w Kuczkach oraz pozostałości 

drobnych obiektów zabytkowych mieszkalnych i gospodarczych (starego 

drewnianego budownictwa ludowego) na terenie gminy; 

– przekształcenie Gozdu oraz Kuczek i Podgóry w gminne ośrodki obsługi ruchu 

turystycznego, krajoznawczego i rekreacyjnego, co oprócz uzupełnienia infrastruktury 

w tym zakresie (gastronomia, baza noclegowa itp.), wymaga wykorzystania wszelkich 

form atrakcyjności terenu np. reaktywowania zabytkowej formy budynków 

przeznaczonych do obsługi agroturystyki; 

– adaptację i porządkowanie, modernizację lub wymianę i uzupełnienie zabudowy na 

terenach budowlanych, z uwzględnieniem tradycji regionalnych w stopniu nie 

kolidującym ze współczesnymi sposobami budowania i użytkowania, a szczególnie 

w rejonie projektowanej otuliny Kozienickiego Parku Krajobrazowego; 

– dla celów turystycznych i krajoznawczych – wyznaczenie i przygotowanie trasy dróg 

lokalnych dla turystów zmotoryzowanych oraz ścieżek rowerowych dla turystyki 

pieszej i rowerowej i wyznaczenie w/w punktów widokowych, a także realizacja 

obiektów małej gastronomii, parkingów i bazy noclegowej; 
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– szerokiej promocji wymaga podkreślenie atrakcyjności gminy w zakresie jej walorów 

krajobrazowych, poznawczych i rekreacyjnych. Wymaga to nakładów: wydawniczych, 

informacyjnych, organizacyjnych, koordynacyjnych i niezbędnych inwestycji. 

Aktualnie, brak jest promocji gminy w zakresie wartości środowiska kulturowego 

i krajobrazowego, które same w sobie mogą stanowić cel niejednej wycieczki nie 

tylko dla znawców ale i turystyki powszechnej, a przecież w zakresie w/w wartości 

Gmina Gózd ma dość dużo do zaoferowania w skali regionalnej, a nawet krajowej. 

Wiąże się to przede wszystkim z sąsiedztwem Kozienickiego Parku Krajobrazowego, 

dawnego dziedzictwa rodu Kochanowskich (Sycyna, Zwoleń, Policzna, Czarnolas 

itp.) oraz terenów nadwiślańskich. Ciekawostką jest również możliwość 

wykorzystania dla potrzeb promocji bardzo interesujących fotografii np. chałupy 

z Kłonówka lub wiatraka z Grzmucina, należących do głównych eksponatów Muzeum 

Wsi Radomskiej; 

– ochronę wartości kulturowych historycznego układu przestrzennego w krajobrazie 

gminy polega między innymi na utrzymaniu „status quo” historycznego traktu 

komunikacyjno – handlowego z okresu co najmniej wczesnego średniowiecza, 

przechodzącego w obecnych granicach gminy przez miejscowości Gózd i Kuczki 

w sąsiedztwie drogi nr 12, po jej południowej stronie; 

– zabytkowy cmentarz w Kuczkach – Kolonii oraz miejsca pamięci narodowej powinny 

być przedmiotem szczególnej troski miejscowego społeczeństwa i władz 

samorządowych. 

 
Strategia Rozwoju Gminy Gózd na lata 2008 – 2020 
 

Niniejsza Strategia weszła w życie z dniem 13.11.2008 r. i została przyjęta Uchwałą 

Nr XXX/150/2008 przez Radę Gminy w Goździe. 

Określono następującą misję gminy: „Gmina Gózd to miejsce o dużym potencjale 

społecznoekonomicznym gwarantującym mieszkańcom wysoki standard życia, gdzie rozwój 

przedsiębiorczości przekłada się na wzrost gospodarczy i likwidacje zjawiska bezrobocia”. 

Zaś sformułowana wizja brzmi: „stopniowe i sukcesywne podnoszenie stanu rozwoju sytuacji 

społecznoekonomicznej oraz warunków życia mieszkańców do poziomu reprezentowanego 

przez wysoko rozwinięte obszary miejskie, przy równoczesnym rozwijaniu więzi 

międzyludzkich i ich aktywnej postawie.” 

 
Wyznaczono 5 strategicznych celów, które charakteryzują się długim horyzontem 

czasowym wynikającym z wizji rozwoju: 
1. Ulepszona polityka społeczna gwarancją wysokiego standardu życia 

mieszkańców gminy. 

2. Promocja lokalnego rozwoju przedsiębiorczości i sektora mśp w celu ożywienia 

gospodarczego gminy. 

3. Unowocześnienie infrastruktury drogowej i technicznej. 

4. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa jako podstawowa gałąź rodzimej 

gospodarki. 

5. Inwestycje i zachowania przyjazne środowisku przyrodniczemu i kulturowemu. 

 

Do każdego celu strategicznego przypisany jest cel operacyjny, do których z kolei przypisane 

są zadania. Takie przedsięwzięcie jest nie zwykle ważne i niezbędne, aby faktycznie i realnie 

realizować cele zawarte w tejże strategii. 
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Dokument nie nawiązuje w bezpośredni sposób do szeroko rozumianego dziedzictwa 

kulturowego i zabytków w analizie SWOT. 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gózd 
 

Na terenie gminy obowiązuje obecnie miejscowy plany zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru części sołectwa Gózd, części sołectwa Grzmucin, części 

sołectwa Kiedrzyn, części sołectwa Klwatka Królewska, części sołectwa Kuczki - Kolonia, 

części sołectwa Małęczyn oraz części sołectwa Piskornica. Przyjęty został 28 listopada 1997 

r. Uchwałą Nr XXV/200/97 przez Radę Gminy w Goździe i zmienił dotychczas obowiązujący 

plan miejscowy. 

Rozdział 2 § 7 ust. 1. ustala zasady zagospodarowania wyznaczonych terenów. 

W odniesieniu do obiektów zabytkowych widnieje tu następujący zapis: „wszelkie prace 

ziemne prowadzone w rejonie wyznaczonych stanowisk archeologicznych należy uzgadniać 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W przypadku odkrycia nowych stanowisk 

archeologicznych należy wstrzymać prace ziemne i powiadomić Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.” 

 
 

5.2 Charakterystyka zasobów oraz analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu 
kulturowego gminy 

 

5.2.1. Rys historyczny obszaru Gminy Gózd 

 

Badania archeologiczne na terenie obecnej Gminy Gózd potwierdzają, że w okresie 

neolitu były zaludnione, chociaż rzadko. Znaleziono ślady puszczańskich osad ludności 

trudniących się łowiectwem i rybołówstwem oraz zbieractwem. Ślady tych osad znajdowane 

są głównie starożytnym szlaku biegnącym z Radomia do Zwolenia, i dalej — do Lublina. Od 

początku V do końca VIII wieku podobnie, jak i w innych rejonach Polski nastąpiła przerwa 

osadnicza. Dawne zasiedlone polany wśród nieprzebytych ostępów Puszczy Radomskiej 

ponownie zajął bór. Z rzadka zapuszczali się tu tylko myśliwi, bartnicy i zbiegowie. Najbliższe 

grody znajdowały się w Czersku, Warce, Sieciechowie i Radomiu. Wobec któregoś nich 

swoje powinności służebne spełniali mieszkańcy puszczańskich osad. W tym samym czasie 

(XI — XII  wiek) rozproszone osady podlegały parafialnej jurysdykcji kościoła pw. św. Jakuba 

Apostoła w Skarzyszowie (Skaryszewie), albo parafii pw. św. Wacława w Starym Radomiu, 

które wchodziły w skład archidiakonatu radomskiego, będącego częścią diecezji krakowskiej. 

Wcześniej te bezludne tereny zasiedlali od południa przedstawiciele plemienia 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 jakimi były opola. W opolu ludność 

okolicznych osad chroniła się i broniła w czasie najazdów. W innych przypadkach to 

mieszkańcy grodu chronili i rozpraszali się w okolicznych puszczańskich osadach 

wchodzących w skład opola. Znaczna część dawnych grodów - opoli stała się grodami 

kasztelańskimi. Miało to miejsce za czasów księcia Kazimierza Odnowiciela i króla 

Bolesława Śmiałego (1050 – 87). Kasztelan radomski miał z pewnością do dyspozycji 

oddział zbrojny strzegący grodu i okolicy, a także wypełniający zadania „policyjno-

administracyjne” na podległym mu obszarze. Rekompensatą za służbę w oddziałach 

i administracji kasztelańskiej z pewnością były, jakieś nadania ziemskie, z reguły położone 
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blisko grodu (w tym przypadku Radomia). Brak zachowanych pisanych źródeł, nie pozwala 

na ustalenie nawet hipotetycznego daty powstania poszczególnych podradomskich 

i puszczańskich miejscowości gminy. Jednak niewątpliwie starymi miejscowościami są: 

Grzmucin, Klwatka, Małęczyn oraz Wojsławice, gdyż etymologia nazw, wskazuje na ich 

powstanie w XIII, XII, a nawet w końcu XI wieku. Pozostałe miejscowości powstawały 

sukcesywnie w miarę karczowania Puszczy Radomskiej (Puszczy Kozienickiej) prowadzonej 

nieprzerwanie od XIV wieku do początków wieku XX. 

Jan Długosz w Liber Beneficiorum spisanej w latach 1470-80 wymienia kilka 

miejscowości z terenu obecnej gminy Gózd, jako należące, czy to do parafii w Skarzyszowie 

(Skaryszewie), czy też w Starym Radomiu. Były nimi: Grzmucin, Kłonów Wielki, Kłonów Mały 

Niemianowice i Wojsławice (w Skrzyszowie) oraz Małęczyn (w Radomiu). Wioski położone 

w pobliżu Radomia były dobrze zorganizowane, ale im bardziej na wschód (w głąb puszczy), 

to przypominały one drobne osiedla, a nawet pojedyncze zabudowania i szałasy (budy). 

Wzmiankowane wioski, na ogół były własnością przedstawicieli drobnego rycerstwa. Dopiero 

w roku 1508 pojawia się w źródłach wzmianka o osadzie Gózd. W tym miejscu należy 

wyjaśnić, iż w języku staropolskim słowo „gózd” oznaczało: „gęsty las, zapomniane 

śródleśne pustkowie”. Jednak informacja ta dotyczy miejscowości Gózd kilkanaście km na 

północ od Radomia. Znacznie więcej informacji przynosi rejestr poborowy podatku 

podymnego woj. sandomierskiego z lat 1569 – 78, który w parafii skarzyszowskiej wymienia: 

Grzmucin, Klwatkę Królewską, Kuczki, Kłonów Wielki, Kłonów-Gniewosz (Kłonówek), 

Niemianowice i Wojsławice. Charakterystycznym jest to, że ta ostatnia wieś należała do 

rzadko spotykanej w tym rejonie szlachty cząstkowej (zagrodowej), w której nie było kmieci 

i zagrodników. We wsi były zarówno folwarki (raczej większe zagrody) w każdej z pięciu 

części wsi, które z kolei podzielone były na kolejne „cząstki” obejmujące od 1 łana do ¼ łana. 

Właściciele tych „cząstek” wywodzili się ze wczesnośredniowiecznych, radomskich 

szeregowych rycerzy („castrenses” — grodzian) podległych kasztelanowi. W następnych 

wiekach część z nich przeszła do stanu szlacheckiego, część nadal miała status tzw. 

włodyków, czyli „ni to szlachcic, ni to chłop”, a najbiedniejsi z nich stali się tzw. „panoszami”, 

czyli chłopami, którzy nie odrabiali pańszczyzny, lecz w zamian płacili czynsz. Włodykowie 

jeszcze w XVII i XVIII wieku posiadali pełną własność ziemi, pozbawieni jednak byli praw 

przysługujących szlachcie, np. do posiadania herbów. Na ogół służyli jako szeregowi 

w pocztach królewskich lub magnackich. Do początków XVII wieku na terenie gminy Gózd 

można odnotować parędziesiąt rodów szlacheckich i włodyckich. Wiele z nich posługiwało 

się herbami, których godła obecnie nie są znane, gdyż już w końcu XV wieku zaprzestano 

ich używania. Przedstawiciele niektórych drobnych rodów rycerskich z powodów 

koniunkturalnych i matrymonialnych, często zmieniali herby. Zdarzało się, że ojciec nosił 

„stary” herb, a synowie przyjmowali herb zamożniejszego i „ustosunkowanego” teścia, np. 

Gniewoszowie najpierw posługiwali się herbem Zgraja, później przyjmowali herby swoich 

małżonek: Rawa, Nałęcz czy Kościesza. Podobnie protoplaści licznych tu przodków 

Kochanowskich posługiwali się raz herbem Korwin, a innym razem herbem Ślepowron. 

Jeszcze inni początkowo posługiwało się herbem Bielina, by niedługo potem przejść pod 

herb Szeliga. Najstarsze, obecne w rejonie Radomia (i Gózdu), rody rycerskie posługiwały 

się herbami: Wąż (Wężyk) — m.in. Koraczowie, którzy byli tu obecni co najmniej 270 lat (XIV 

— XVII w.); Abdank (Awdaniec) — np. późniejsi Kłonowscy (obecni przez ok. 230 lat); 

Doliwa — np. późniejsi Błotniccy (obecni ok. 220 lat); Korwin lub Ślepowron — m.in. 

Kochanowscy/Małęczyńscy (z przerwami przez ok. 200 lat), a także herbem Ogończyk 

(Powała) — np. Kuczkowscy (ok. 200 lat). Bardzo mało wiadomo o późniejszych dziejach 

wiosek wchodzących w skład gminy Gózd. Jedno jest pewne, ze na początku XVIII wieku 

w poszczególnych wioskach drobna własność szlachecka (na cząstkach wsi) już nie 
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występowała. Przy nazwiskach nowych właścicieli widnieją już klucze dóbr obejmujące na 

ogół od jednej do trzech wiosek. Klucz grzmucińsko - wojsławicki miał następujących 

właścicieli: Sulikowscy herbu Sulima, od roku 1683 Gembarzewscy herbu Awdaniec lub 

Ogończyk. Po nich od roku 1754 Latalscy z Łabiszyna herbu Prawdzic, od nich w roku 1784 

dobra te kupili Gorzkowscy herbu Tarnawa i byli właścicielami do lat 40. XIX wieku. W tym 

samym czasie klucz kłonowski (Kłonów i Kłonówek) należał jeszcze w roku 1646 do 

Kłonowskich herbu Abdank (Awdaniec), po nich zapewne było paru właścicieli, by 

ostatecznie trafić w ręce Łabędzkich herbu Korab, którzy byli właścicielami tego klucza od lat 

90. XVIII wieku do co najmniej 1852 roku. Klucz kuczkowsko - niemianowicki też posiadał 

kilku właścicieli, m.in.: na początku XVII wieku byli tu przedstawiciele rodu Kochanowskich 

herbu Korwin, następnie od 2 połowy XVII wieku — Promińskich, a po nich klucz przejęli 

Goździkowscy herbu Łabędź, którzy byli tu obecni do ok. 1711 roku. Od 1777 do ok. 1843 

roku właścicielami dóbr byli Brudniccy herbu Syrokomla. Z kolei w latach 50. i 60 XIX wieku 

właścicielami dóbr Kuczki i Niemianowice byli Chociszewscy herbu Junosza. Klucz 

małęczyński zasadniczo powstał w tym samym czasie co wymienione wyżej, lecz niewiele 

wiadomo o jego właścicielach w wieku XVII i XVIII. Wiadomo jedynie, że w roku 1837 zmarł 

dziedzic majątku małęczyńskiego niejaki Biedrzyński. Sytuacja w dobrach królewskich nie 

ulegała zmianie do połowy XVIII wieku. Jeszcze w roku 1720 dzierżawcą królewszczyzn 

w Klwatce Królewskiej był niejaki Kurdwanowski, a w roku 1744 Mikołaj Dłużewski, który 

wtedy też wykupił tę wieś. W roku 1788 syn Mikołaja, Jan sprzedał dobra klwackie Janowi 

Duninowi herbu Łabędź. W chwili uwłaszczenia chłopów w Królestwie Polskim w roku 1864 

majątek klwacki należał do Władysława i Katarzyny Duninów oraz matki Władysława — 

Petroneli Dunin. Największe możliwości rozwoju miał klucz kuczkowsko - niemianowicki, 

którego grunty w większej części na północy, północnym-wschodzie i wschodzie, stanowiły 

dziewicze lasy Puszczy Kozienickiej. Tam też na masową skalę kolejni właściciele klucza, 

prowadzili karczunek. W ślad za tym powstawały tam osady (budy) drwali, smolarzy, 

dziegciarzy i bartników, z nich to od końca XVIII do początków XX wieku wyłoniły się 

późniejsze wioski: Gózd, Czarny Lasek, Budy Niemianowskie, Drożanki, Sobolów, Lipiny, 

Karszówka, Podgóra i Piskorszczyzna. Wtedy też powstała wieś Gózd (Gozdowa) 

wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1827. W latach 1795 — 1809 tereny gminy Gózd 

wchodziły w skład Galicji Zachodniej, jak nazwały te ziemie władze austriackie po III 

rozbiorze Polski. W latach 1809 – 13 rejon Gozdu wchodził w skład departamentu 

radomskiego Księstwa Warszawskiego, a w latach 1815–66 w skład województwa 

radomskiego w ramach Królestwa Polskiego (do 1831 roku — „quasi” niezależnego), 

a następnie w ramach Priwiślańskiego Kraju (po uwłaszczeniach z 1864 roku) do guberni 

radomskiej, powiatu radomskiego i gminy Kuczki. Wieś Kuczki do lat 50. XX wieku była 

stolicą gminy, choć budynek gminny znajdował się w Goździe. Notabene, budynek ten 

znajduje się obecnie w Muzeum Wsi Radomskiej. Do przełomu XIX i XX wieku większość 

wiosek obecnej gminy należała do parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie, a trzy 

wioski do parafii pw. św. Wacława w Starym Radomiu. Sytuacja zmieniła się z chwilą 

wybudowania w Kuczkach, najpierw kaplicy i powołaniu filialnej do Skaryszewa parafii, 

a następnie po wybudowaniu i konsekracji murowanego kościoła w latach 1932/35 — 

samodzielnej parafii Kuczki. Po II wojnie światowej utworzono parafię w Małęczynie, a pod 

koniec lat 90. XX wieku i w pierwszych latach XXI wieku powstały kościoły parafialne 

w: Kłonówku, Goździe i Grzmucinie.1 

                                                 

1 niniejsza charakterystyka stanowi fragment opracowania pn. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy 

Gózd na lata 2011 - 2015, str. 30-33 
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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.2 

 

5.2.2 Miejscowości Gminy Gózd wraz z charakterystyką ich dziedzictwa 

kulturowego  

 

Wsie Gminy Gózd reprezentują różne typy układów przestrzennych. Średniowieczne 

wsie częściowo zatraciły swoje pierwotne układy. Większość wsi na terenie gminy 

wykształciła się w epoce nowożytnej. W XVIII i XIX w. budowa zespołów folwarcznych 

zmieniła strukturę topograficzną niektórych miejscowości. W zdecydowanej większości wsi 

na terenie gminy zabudowa usytuowana jest wzdłuż dróg, tworząc zwarte kompleksy 

mieszkalne. Wartym odnotowania jest fakt, iż kilka rzędówek w wyniku intensyfikacji 

zabudowy została przekształcona w ulicówki, bądź łańcuchówki.  

Na obszarze Gminy Gózd wg podziału Kiełczewskiej - Zaleskiej, 1965 występuje sieć 

osadnictwa skupionego z domieszką osiedli rozproszonych, sieć wsi średniej wielkości 

skupionych, o układzie węzłowym dróg, starszego pochodzenia, z domieszką osiedli 

rozproszonych i rzędówek nowszego pochodzenia (XIX i XX w.). 

Poniżej wskazano miejscowości gminne wraz z ich charakterystycznymi rodzajami 

kształtów (układy wsi). Poniżej przedstawiono obecne układy przestrzenne wsi: 

- Gózd – wielodrożnica; 

- Czarny Lasek – ulicówka/rzędówka; 

- Drożanki – ulicówka/rzędówka; 

- Grzmucin – wieś u – kształtna; 

- Karszówka – łańcuchówka; 

- Klwatka Królewska – wielodrożnica; 

- Kłonów – wieś dwuczłonowa; 

- Kłonówek - Kolonia – ulicówka/rzędówka; 

- Kłonówek - Wieś – rzędówka; 

- Kiedrzyn – rzędówka/łańcuchówka; 

- Kuczki - Kolonia – wielodrożnica; 

- Kuczki - Wieś – rzędówka; 

- Lipiny – łańcuchówka; 

- Małęczyn Nowy – wielodrożnica; 

- Małęczyn Stary – wielodrożnica; 

- Niemianowice – rzędówka; 

- Piskornica – wieś o zabudowie luźnej; 

- Podgóra – ulicówka; 

- Wojsławice – rzędówka. 

 

Poniżej scharakteryzowano typy układów przestrzennych wsi wchodzących w skład 

Gminy Gózd. 

                                                 

2 niniejsza charakterystyka stanowi fragment opracowania pn. Strategia Rozwoju Gminy Gózd na lata 2008 – 

2020, str. 7 
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a) ulicówka/zabudowa przydrożnicowa (Strassendorf/street village) – układ jednodrożny 

o zwartej zabudowie po obu stronach drogi. 

b) rzędówka – osiedle wiejskie na obszarach wcześniej słabo zaludnionych, 

nieurodzajnych, zabagnionych, karczunkach leśnych, itp. Przyjmuje podobny układ 

do łańcuchówki – rzędowo – pasmowy. Układ ten charakteryzuje luźne rozproszenie 

zagród wzdłuż drogi, najczęściej tylko po jednej stronie. 

c) wielodrożnica – wieś kupowa/zwarta (compact village). Charakteryzuje się bezładną 

i chaotyczną zabudową z nieregularnym przebiegiem dróg. 

d) wieś dwuczłonowa – wieś, w której występują dwie wyraźne części z zabudowaniami 

i części te nie są ze sobą połączone. 

e) wieś u – kształtna (U-shaped village) – kształt wsi przypomina literę ”U”.  

f) wieś o zabudowie luźnej (loose-knit village) – zabudowania występujące na obszarze 
wsi nie są zwarte.  

 

 
Ryc. 3. Przykładowy układ łańcuchówki - Lipiny 

Źródło: wikimapia.org 
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Ryc. 4. Miejscowości w Gminie Gózd 

Źródło: www.gozd.pl 
 

W dalszej części wymieniono oraz krótko scharakteryzowano miejscowości w Gminie 

Gózd odznaczające się walorami kulturowymi i historycznymi na podstawie Programu Opieki 

nad Zabytkami Gminy Gózd na lata 2011 - 2015. Zaprezentowano je w kolejności 

alfabetycznej. Dołączono również ryciny przedstawiające dane jednostki w dwudziestoleciu 

międzywojennym. 

 

GÓZD 
Gosdowa — XVIII w. 

Wieś powstała w miejscu osiemnastowiecznych karczowisk Puszczy Kozienickiej na 

wschód od istniejącej już wsi Kuczki. Staropolskie słowo „gózd” znaczyło: „nieprzebyty las, 

miejsce odludne i zapomniane. Wieś po raz pierwszy wzmiankowana była w roku 1827 jako 

Gózd (Gozdowa) wieś składała się z 23 domów i liczyła 205 mieszkańców. W roku 1871 

wieś składała się z 45 obejść i liczyła 293 mieszkańców oraz obejmowała 571 mórg gruntów. 

Do wsi należał też przysiółek Adamów liczący 8 obejść i 32 mieszkańców oraz 128 mórg. 

Dziesięć lat później chłopi gospodarowali na 718 morgach gruntów, a wieś składała się z 45 

gospodarstw i liczyła 365 mieszkańców. Wieś należała do powiatu radomskiego i gminy 

Kuczki (budynek gminny kościół Goździe), a kościół parafialny znajdował się w Skaryszewie. 

W roku 1921 wieś liczyła 419 osób (w tym 16 Żydów), przysiółek Adamów 88 osób. Wieś 

z dniem 31.03.2015 r. liczyła 1424 mieszkańców. 
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Ryc. 5. Gózd w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
 
BUDY NIEMIANOWSKIE 
Niemianowskie Budy — XIX w. 

Do 3 ćwierci XIX wieku była to śródleśna osada robotników leśnych podlegająca 

folwarkowi w Niemianowicach. Budy to liche szałasy pracowników leśnych. Jako wieś 

powstała w wyniku 

dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych parcelacjach folwarku i majątku ziemskiego 

w Niemianowicach. Jeszcze w roku 1880 wieś składała się z 8 obejść gospodarskich na 124 

morgach. Wieś z dniem 31.03.2015 r. liczyła 215 mieszkańców. 

 

 
Ryc. 6. Budy Niemianowskie w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
 

CZARNY LASEK 
Czarny Lasek — XIX w 

Wieś powstała w wyniku dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych 

parcelacjach folwarku i majątku ziemskiego w Kuczkach. W roku 1880 wieś składała się z 8 

obejść gospodarskich na 124 morgach. Wieś z dniem 31.03.2015 r. liczyła 74 mieszkańców. 
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Ryc. 7. Czarny Lasek w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
 

DROŻANKI 

Drożanki — XIX w. 

Wieś powstała w wyniku dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych 

parcelacjach folwarku i majątku ziemskiego w Kuczkach. W roku 1880 składała się z 14 

gospodarstw na 265 morgach. Podmostki (ob. przysiółek) składały się w tym czasie z 10 

gospodarstw na 154 morgach, a Korytka (ob. przysiółek) składały się w tym czasie z 6 

gospodarstw na 209 morgach. Wieś z dniem 31.03.2015 r. liczyła 385 mieszkańców. 

 

 
Ryc. 8. Drożanki w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
 

GRZMUCIN 
Grzmuczyn — 1470 - 80, Grzmuczin — 1578 

Sama nazwa wioski wskazuje na wczesnośredniowieczne korzenie (XI–XII wiek). 

Pochodzi od zdrobniałego imienia, którego pierwszy człon brzmiał: „Grzm-”, np. Grzmisław, 

Grzmusław, Grzmimierz, Grzmimir itp. Pierwsza pisana, źródłowa wzmianka o wsi pochodzi 

z roku 1361 i dotyczyła rycerza pieczętującego się herbem Wąż. Kolejna wzmianka pochodzi 

z roku 1411 dotyczy Jana i Piotra Koraczów z Grzmucina i Kłonowa tego samego herbu. 

Piotr Koracz z Grzmucina wzmiankowany jest jeszcze w roku 1418. Jan Długosz w Liber 

Beneficiorum (1470-80) podaje, że wieś znajduje się w parafii pw. św. Jakuba Apostoła 

w Skarzyszowie i należy do braci: Stanisława, Mikołaja i Andrzeja Koraczów herbu Wąż. We 
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wsi było 8 półłanków kmiecych, 3 karczmy na rolach oraz 3 zagrodników z rolami. We wsi 

były także 3 folwarki rycerskie. Dziesięcinę zbierał pleban skaryszewski. Pod rokiem 1508 

wzmiankowany jest jako dziedzic Grzmucina Jakub Koracz. Około 1540 roku na jakiś czas 

część wsi weszła w posiadanie Piotra Kochanowskiego (do 1546 roku). W roku 1547 jakąś 

cząstkę Grzmucina posiadał niejaki Walenty Jaszowski. Zgodnie z rejestrem poborowym 

podymnego woj. sandomierskiego z roku 1569 wieś Grzmucin miała dwóch właścicieli: Jana, 

Walentego i Bartłomieja Dąbrowskich herbu Nieczuja, w których części był co najmniej jeden 

folwark na 1 łanie oraz 10 zagród. Drugą część wsi trzymał Stanisław Koracz herbu Wąż 

(Wężyk) i było w niej: folwark na 1 łanie oraz 6 zagród. Koraczowie i Dąbrowscy utrzymali się 

w Grzmucinie do początków XVII wieku. Koraczowie, już jako Klonowscy przenieśli się na 

ziemię lwowską. W 2 połowie XVII wieku cały Grzmucin i Wojsławice należały już do 

Sulikowskich. Od nich nabył te wioski w roku 1683 Stanisław Gembarzewski herbu Awdaniec 

lub Ogończyk. Od jego spadkobierców nabył te wioski w roku 1754 Michał Antoni Latalski 

z Łabiszyna herbu Prawdzic. W roku 1784 jego syn Ignacy sprzedał tę wieś Wiktorynowi 

Gorzkowskiemu herbu Tarnawa. Pod koniec XVIII wieku stosunki własnościowe we wsi są 

pogmatwane, gdyż źródła jako właścicieli wymieniają Jana Nepomucena de Laveaux herbu 

Laveaux, który jako właściciel zmarł w 1808 roku. W roku 1837 zmarł Hipolit Gorzkowski, syn 

Wiktoryna, który również nosił tytuł dziedzica Grzmucina. W roku 1827 wieś miała 22 dymy 

i liczyła 170 mieszkańców. Około 1880 roku we wsi było 57 gospodarstw, a sama wieś 

liczyła 397 mieszkańców. Wieś była tuż po uwłaszczeniu i parcelacji folwarku Grzmucin (561 

mórg gruntów ornych i 277 mórg lasu). W tym czasie koloniści obejmowali 991 mórg. 

Miejscowi chłopi gospodarowali wcześniej na 315 morgach. We wsi funkcjonowały w tym 

czasie dwa młyny. Do wioski należał przysiółek biedaków: Grzmuckie Budy (Budy-Grabie), 

który składał się z 9 obejść i liczył 33 mieszkańców i 109 mórg. W tym czasie wieś wchodziła 

w skład powiatu radomskiego i należała do gminy i parafii pw. św. Jakuba w Skaryszewie. 

Obecnie wieś liczy ok. 350 mieszkańców. Wieś posiada kilka małych przysiółków: 

wspomniane Budy-Grabie, Trzy Morgi, Nowiny i Starą Wieś. Od kilku lat Grzmucin jest 

wioską parafialną z kościołem pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe (ok. 600 wiernych). Wieś 

z dniem 31.03.2015 r. liczyła 396 mieszkańców. 

 

 
Ryc. 9. Grzmucin w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
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KARSZÓWKA 
Karszówka — XIX w. 

Najmłodsza wieś w gminie Gózd powstała na przełomie XX i XXI wieku z podziału wsi 

Gózd. Nazwa wsi pochodzi od słowa karczować: najpierw — Karczówka, a z biegiem lat — 

Karszówka. Wieś z dniem 31.03.2015 r. liczyła 317 mieszkańców. 

 

 
Ryc. 10. Karszówka w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
 

KIEDRZYN 
Kiedrzyń — XIX w. 

W roku 1827 wieś składała się z 18 dymów i liczyła 129 mieszkańców na 256 

morgach. Przed rokiem 1883 wieś wchodziła w skład klucza dóbr małęczyńskich. Liczyła 

wtedy 23 gospodarstwa na 319 morgach. Administracyjnie należała do powiatu 

radomskiego, gminy Kuczki i parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie. Wieś z dniem 

31.03.2015 r. liczyła 477 mieszkańców. 

 

 
Ryc. 11. Kiedrzyn w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
 



Green Key  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gózd 

 

33 

KLWATKA KRÓLEWSKA 
Chrwathi — 1470-80, Krwathka — 1578, Krwatka — 1665, 1789 

Etymologia nazwy wsi wskazuje puszczańskie pochodzenie nazwy. Staropolskie 

słowo „klwać” znaczy: kąsać, gryźć, dziobać lub wyszarpywać (kłami). Klwatka — to niewielki 

fragment terenu wyszarpany lub wygryziony (puszczy?). Wieś mogła powstać w czasie 

kolonizacji Puszczy Kozienickiej prowadzonej po najazdach mongolsko-tatarskich w 2 

połowie XIII wieku. Nie wiadomo w którym roku i przez kogo została przeniesiona na prawo 

niemieckie. Najprawdopodobniej stało się to w 3 lub 4 ćwierci XIV wieku. Jan Długosz 

w Liber Beneficiorum (1470-80) wzmiankuje dwie Klwatki (Powały i Firleja), pierwsza 

znajduje się w parafii Stary Radom i leży kilka km na północ od Radomia, a druga nieco na 

północ od niej, ale już w parafii Wsola. Błędnie umieszcza ją również w parafii Stary Radom, 

do której właśnie należała... trzecia Klwatka — Królewska. Wioskę tę najzupełniej przeoczył 

lub co bardziej prawdopodobne była w trakcie lokacji i zasiedlania, czyli zwolniona 

z wszelkich powinności przez 20 lat (tzw. wolnizny), w tym dziesięciny. Lustracja dóbr 

królewskich woj. sandomierskiego z roku 1565 podaje, że we wsi jest folwark oraz 10 kmieci 

na 5 łanach, młyn i dwa stawy. Dzierżawcą wsi był w tym czasie niejaki Andrzej Myszkowski. 

Zgodnie z rejestrem poborowym podymnego z roku 1569 wieś Klwatka Królewska należała 

do dóbr królewskich i w tymże roku stanowiła uposażenie burgrabiego zamku radomskiego 

Jana Modrzewskiego. W tej części wsi był folwark oraz 7 kmieci na tzw. Półłankach (12—

13,5 ha). W roku 1665 dzierżawcą dóbr królewskich w Klwatce i części Małęczyna był 

Bernard Gozdecki (zm. w 1670 roku), ale faktycznymi podnajemcami tejże dzierżawy od roku 

1643 byli Jakub Szumowski i Ewa Kadłubska. We wsi w tym czasie był dwór i folwark na 3 

łanach. We wsi było 8 kmieci na ¼ łana każdy, na kolejnych 3 łanach nie było nikogo, 

ponadto było tu też 3 zagrodników imały młyn. Niestety nie znamy kolejnych dzierżawców 

królewszczyzn w Klwatce. Najprawdopodobniej pod koniec XVII wieku dzierżawcą wsi był 

właściciel sąsiedniego Grzmucina i Wojsławic Stanisław Gembarzewski herbu Awdaniec lub 

Ogończyk., który nabył wspomniane wioski w roku 1683. Od jego spadkobierców nabył te 

wioski w roku 1754 Michał Antoni Latalski z Latalic herbu Prawdzic. Zmarł w roku 1779, 

a dobra po nim przejęła Jadwiga z Korytowskich Latalska, która niebawem ponownie wyszła 

za mąż za Tomasza Sulerzyckiego herbu Junosza. W roku 1784 syn Michała Antoniego 

Latalskiego, Ignacy sprzedał wieś Grzmucin Wiktorynowi Gorzkowskiemu herbu Tarnawa. 

Zgodnie z danymi lustracji dóbr królewskich z roku 1789 we wsi Krwatka (Klwatka) był dwór 

murowany (3 pokoje, 4 gabinety, kuchnia z dwoma izbami oraz spiżarnia) oraz zabudowania 

dworskie i folwarczne: 4 kurniki, wozownia, 2 stajnie, 2 komórki, 2 piwnice, spichlerz, 2 

stodoły, okolista obora oraz wysoki parkan wokół zabudowań z daszkiem. Wszystkie 

zabudowania oprócz stodół pokryte gontem. We wsi prócz ról kmiecych i zagrodników był 

jeszcze młyn (nieczynny), browar oraz karczma. Do majątku królewskiego w Klwatce 

należała część wsi Małęczyn. Najprawdopodobniej Tomasz Sulerzycki był ostatnim 

królewskim dzierżawcą Klwatki i części Małeczyna, gdyż po roku 1795 dobra królewskie 

zarekwirowały władze austriackie. W roku 1827 wieś składała się z 19 domów i liczyła 137 

mieszkańców. W roku 1864 wieś dziedziczyli: Władysław i Katarzyna Duninowie oraz matka 

Petronelka Dunin. W tym samym czasie wieś należała do powiatu radomskiego i gminy 

Kuczki. Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła znajdował się w Skaryszewie. Po roku 

1867 wieś podzielono na trzy części: Klwatka Królewska Wieś, Klwatka Królewska A 

i Klwatka Królewska B. Pierwsza Klwatka (A) liczyła w roku 1880 25 domów i 182 

mieszkańców, którzy gospodarowali na 232 morgach. W tej części wsi był dwór i folwark, 

który obejmował 218 mórg (w tym: 175 mórg ziemi ornej, 16 mórg łąk, 2 morgi pastwisk, 7 

mórg lasu i 6 mórg nieużytków) zabudowań folwarcznych drewnianych było 12. Druga 

Klwatka (B) składała się a 14 domów i liczyła 138 mieszkańców, którzy gospodarowali na 
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161 morgach. W tej części wsi również był dwór i folwark, który obejmował 418 mórg (w tym: 

325 mórg ziemi ornej, 42 morgi łąk, 30 mórg pastwisk i 21 mórg nieużytków) zabudowań 

folwarcznych drewnianych było 11. Sama wieś Klwatka Królewska miała 42 gospodarstwa 

na 428 morgach. Do Klwatki należał przysiółek Tomaszów, w którym było 5 obejść na 61 

morgach. W latach: 1955–73 Klwatka Królewska była siedzibą Gromadzkiej Rady 

Narodowej. Wieś z dniem 31.03.2015 r. liczyła 936 mieszkańców. 

 

 
Ryc. 12. Klwatka Królewska w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
 

KŁONÓW 
Klonow Maior — 1470-80, Klonow Magna — 1578 

Stara wieś, o wczesnośredniowiecznych korzeniach. Na początku XIV wieku 

zamieszkiwali ją przedstawiciele rodu rycerskiego pieczętującego się herbami Awdaniec 

(Abdank) i Doliwa. I tak z ksiąg sądowych z roku 1386 znany jest Michał z Kłonowa herbu 

Awdaniec, który był sądzony za udział w łupieskim napadzie na klasztor w Sieciechowie. 

W tym samym roku Mieczysław i Maciej z Błotnicy herbu Doliwa wystarali się o przeniesienie 

wsi Kłonów na prawo niemieckie. Najprawdopodobniej mieli tu w tym czasie jakieś części. 

Nazwa wsi najprawdopodobniej pochodzi od staropolskiego słowa — „kłomnić” = łowić 

zwierzynę w sieci (głównie drobną zwierzynę, np. zające lub ptaki). Pierwotna nazwa wsi 

mogła brzmieć: Kłomnów, czyli miejsce gdzie łowiono zwierzynę w sieci lub miejsce 

zamieszkałe przez ludzi specjalizujących się w tej umiejętności łowieckiej. W roku 1447 

bracia: Michał, Mikołaj i Jakub dzielą się dobrami w Klonowie i okolicy. W latach 1452-53 

jako sędzia grodzki radomski wzmiankowany był wspomniany wyżej Michał. Jan Długosz 

w Liber Beneficiorum (1470-80) podaje, że wieś znajduje się w parafii pw. św. Jakuba 

Apostoła w Skarzyszowie i należy do braci: Mikołaja i Złotego oraz ich stryja Jakuba herbu 

Awdaniec. We wsi było 16 łanów kmiecych, od których dziesięcinę zbiera prepozyt kolegiaty 

sandomierskiej. We wsi było kilka karczm, do których należało 11 ról (pól) oraz kilkunastu 

zagrodników bez ról. We wsi były także 3 dwory i folwarki rycerskie. Dziesięcinę zbierał 

pleban skaryszewski.  

W latach 1487–92 Jakub Kłonowski z Kłonowa Wielkiego był sędzią nadwornym 

królewskim. Dziedzicem części Kłonowa Wielkiego w roku 1508 był Stanisław Kłonowski 

herbu Awdaniec. Zgodnie z rejestrem poborowym podymnego woj. sandomierskiego z roku 

1569 wieś Kłonów miała dwóch właścicieli: Zygmunta Gołyckiego herbu Kotwicz i Joachima 

Kolanowskiego herbu Bogoria. W części Gołyckiego był folwark, 1 ½ łana kmiecego i 7 

komorników. W części Kolanowskiego również był folwark i 1 pusty łan (niezasiedlony). 
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W Kłonowie Wielkim jakiś Kłonowski wzmiankowany jest jeszcze w roku 1599. 

Ostatecznie Kłonowscy znikają z tych terenów w roku 1646. Na przełomie XVIII i XIX wieku 

w Klonowie pojawiają się Łabędzcy herbu Korab. Jako właściciel wsi wzmiankowany jest pod 

okiem Jan Kanty Łabędzki oraz jego syn Konstanty (ur. w 1819 roku). W roku 1852 Jan 

Kanty Łabędzki udowodnił swoje szlachectwo w Królestwie Polskim. W roku 1827 wieś miała 

28 dymów i liczyła 283 mieszkańców. Około 1880 roku we wsi było 41 domów (31 

gospodarstw na 590 morgach), a sama wieś liczyła 420 mieszkańców. Chłopi gospodarowali 

w tym czasie łącznie na 687 morgach. Należący do wsi przysiółek Józefatka w tym czasie 

miał 14 gospodarstw na 176 morgach. Do majątku ziemskiego Kłonów w roku 1864 należały 

folwarki: Kłonów i Kłosówek. Pierwszy obejmował 735 mórg (184 morgi gruntów ornych, 60 

mórg łąk, 22 morgi pastwisk, 458 mórg lasu i 11 mórg nieużytków) posiadał on 12 budynków 

drewnianych; drugi folwark Kłonówek, obejmował 722 morgi. Wieś była tuż po uwłaszczeniu 

i częściowym rozparcelowaniu wspomnianego folwarku (Kłonów), ale nadal należało do 

niego 277 mórg. Wieś wchodziła w skład powiatu radomskiego, gminy Kuczki i należała do 

parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie (do roku 1900) W latach: 1955–73 Kłonów 

był siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. Wieś z dniem 31.03.2015 r. liczyła 379 

mieszkańców. 

 

 
Ryc. 13. Kłonów w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
 

KŁONÓWEK - KOLONIA 

Wieś powstała w wyniku dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych 

parcelacjach folwarku i majątku ziemskiego Kłonówek. Wieś z dniem 31.03.2015 r. liczyła 

478 mieszkańców. 
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Ryc. 14. Kłonówek - Kolonia w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
 
KŁONÓWEK - WIEŚ 
Klonow Minior — 1470-80, Klonow Gniewoz — 1508 

Podobnie jak sąsiedni Kłonów (Wielki) wieś powstał co najmniej w 2 połowie XIV 

wieku. Nie wiemy, czy została wydzielona ze wspomnianego i istniejącego wcześniej 

Kłonowa, czy też lokowana była jako samodzielna wieś. Niewykluczone, że Kłonów Mały to 

ta część, która należała do braci Mieczysława i Macieja z Błotnicy herbu Doliwa. Nazwa wsi 

zob. Kłonów. Jan Długosz w Liber Beneficiorum (1470-80) podaje, że wieś znajduje się 

w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Skarzyszowie i należy Stanisława Gniewosza herbu 

Zgraja (ob. wizerunek herbu nieznany, zanikł w końcu XV wieku). We wsi były 4 łany kmiece, 

we wsi jest także folwark rycerski z karczmą z rolą oraz 1 zagroda z rolą. Dziesięcinę zbierał 

pleban skaryszewski, jak i prepozyt kolegiaty sandomierskiej. Zgodnie z rejestrem 

poborowym podymnego woj. sandomierskiego z roku 1569 wieś Kłonówek (wtedy Kłonów 

Gniewosza) należała do Krzysztofa Gniewosza herbu Kościesza. We wsi był folwark i 4 łany 

kmiece oraz 2 zagrody zagrodników. W pobliżu Kłonówka znajdowała się świeżo lokowana 

wieś o nazwie Borowiec. Późniejsze źródła już jej nie wymieniają. Nic nie wiadomo 

o późniejszych losach wsi Kłosówek z całą pewnością tak jak okoliczne miejscowości 

przechodziła w różne ręce szlacheckie. W roku 1827 wieś miała 27 dymów i liczyła 209 

mieszkańców. Około 1880 roku we wsi było 34 domów (29 gospodarstw na 496 morgach), 

a sama wieś liczyła 423 mieszkańców. Chłopi gospodarowali w tym czasie łącznie na 608 

morgach. Do folwarku Kłonówek (w dobrach Kłonów) w roku 1864 należało łącznie 722 

morgi (510 mórg gruntów ornych, 84 morgi łąk, 112 mórg pastwisk i 16 mórg nieużytków. 

Zabudowania folwarczne składały się z 5 budynków murowanych i 13 drewnianych. Wieś 

wchodziła w skład powiatu radomskiego, gminy Kuczki i należała do parafii pw. św. Jakuba 

Apostoła w Skaryszewie (do roku 1900). Wieś z dniem 31.03.2015 r. liczyła 257 

mieszkańców. 
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Ryc. 15. Kłonówek - Wieś w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
 

KUCZKI - KOLONIA 

Wieś powstała w wyniku dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych 

parcelacjach folwarku i majątku ziemskiego w Kuczkach. Wieś z dniem 31.03.2015 r. liczyła 

478 mieszkańców. 

 

 
Ryc. 16. Kuczki - Kolonia w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
 

KUCZKI - WIEŚ 
Kuczki — 1578 

Etymologia nazwy wsi wskazuje, że wieś powstała w czasie postępującego, 

kolejnego etapu kolonizacji Puszczy Kozienickiej prowadzonej na przełomie XIV i XV wieku. 

Nie wiadomo w którym roku i przez kogo została przeniesiona na prawo niemieckie. 

Najprawdopodobniej stało się to w 1 lub 2 ćwierci XV wieku. Wracając do etymologii nazwy 

wsi to w języku staropolskim „kucza” = szałas, lichy budyneczek, buda leśna. „Kuczki” to 

śródleśna osada składająca się z prowizorycznych budynków, bud i szałasów. Jan Długosz 

w Liber Beneficiorum (1470-80) nie wspomina tej wioski. Musiała ona być niedawno 

lokowana. Lokacji musieli dokonać przedstawiciele rodu pieczętującego się herbem Wąż 

z Kroczowa, gdyż w roku 1482 część wsi kupił od Doroty, wdowy po Jakubie z Kroczowa 

oraz Małgorzaty Mikołajowej z Parzenic, niejaki Mikołaj z Kuczek i Woli Woszczyńskiej herbu 

Ogończyk. Wniosek z tego, że wieś mogła być założona w połowie XV wieku. W roku 1508 
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wymieniany jest Stanisław z Kuczek herbu Ogończyk (zapewne syn Mikołaja). Jego synami 

byli: Andrzej, Jan i Hieronim Kuczkowscy, wzmiankowani pod rokiem 1521. Około 1544 roku 

wzmiankowany jest syn Jana — Dominik Kuczkowski. Wymienia ją dopiero rejestr poborowy 

podatku podymnego woj. sandomierskiego z roku 1569. Już wtedy podzielona była między 

czterech właścicieli: Pierwszą część posiadała Elżbieta Kuczkowska; drugą — Kasper 

Kuczkowski; trzecią — Wojciech Kuczkowski (wszyscy tym razem herbu... Ślepowron), a 

czwartą — bracia: Joachim i Mikołaj Piotrowscy herbu Korwin. W pierwszej części był 

dworek i mały folwark na 1 łanie oraz 3 kmieci na półłankach, 3 zagrody zagrodników oraz 1 

rzemieślnik; w drugiej części był również mały dwór z folwarczkiem na 1 łanie oraz 3 kmieci 

na półłankach i 2 komorników. W trzeciej części mały dwór i folwarczek na 1 łanie oraz 1 

kmieć na półłanku. Piotrowscy również mieli dwór z folwarczkiem na 1 łanie oraz 1 łan 

kmiecy i 1 zagrodnika. Jeszcze w roku 1598 wzmiankowani są jako dziedzice Kuczek: Jerzy 

i Kasper Kuczkowscy, później źródła nie wspominają już o tej rodzinie. Na początku XVII 

wieku jakieś części wsi mają tu przedstawiciele rodu Kochanowskich herbu Korwin. 

Kolejnymi właścicielami byli: Promińscy w połowie XVII wieku, a po nich Krzysztof 

Goździkowski herbu Łabędź ożeniony z Izabellą Brudzynia, a następnie jego syn — 

Władysław (żył jeszcze ok. 1710 roku). Jakieś cząstki miał w Kuczkach pleban kościoła pw. 

św. Wacława w Starym Radomiu w latach 1697-1711, brat Władysława — Krzysztof. W roku 

1777 wieś kupił Kazimierz Brudzicki herbu Syrokomla. Dziedziczyli po nim kolejno syn 

i wnuk: Antoni i Kazimierz. Ten ostatni udowodnił swoje szlachectwo w Królestwie Polskim w 

roku 1843. W XVIII wieku w Kuczkach istniała kaplica przydworska, która służyła 

mieszkańcom dworu i folwarku. W roku 1856 jako właściciel dóbr Kuczki i Niemianowice 

wymieniany jest Jan Chociszewski herbu Junosza. Po roku 1867, kiedy to powstała gmina 

Kuczki w powiecie radomskim, w jej skład 

wchodziły następujące wioski (ob. wioski wytłuszczone), osady, przysiółki: Adamów, Budy 

Niemianowskie, Czarny Lasek, Drożanki, Figetów, Gózd, Józefatka, Kiedrzyn, Kłonów, 

Kłonówek, Klwatka Królewska A, Klwatka Królewska B, Korytka, Kuczki, Lipiny, Małęczyn, 

Mostki, Niemianowice, Piskorszczyzna (ob. Piskornica), Podgóra, Rawica (ob. gm. Tczów), 

Tomaszów, Tylnica (ob. gm. Tczów) i Wojsławice. Siedziba gminy znajdowała się w budynku 

leżącym na terenie wsi Gózd. Cała gmina liczyła w roku 1880, 4489 mieszkańców 

i obejmowała 14 085 mórg (w tym 6448 mórg ziemi dworskiej. Folwark Kuczki 

i Niemianowice (należały do jednego klucza dóbr) w roku 1880 miał 2153 morgi, w tym 

gruntów ornych i tzw. ogrodów — 677 mórg, łąk — 87, pastwisk — 15, lasu — 721, 

nieużytków i placów — 653. Zabudowania folwarczne składały się z 6 murowanych 

budynków. W roku 1895 Żyd — Rufin Icek Bekerman, właściciel majątku Kuczki wydzielił 

bezpłatnie z niego 6 mórg gruntu i dwa budynki (w tym dawny spichlerz) pod przyszły 

kościół. W końcu 1899 utworzono we wsi parafię filialną Skaryszewa. Kościółek ten (kaplica) 

nosił wezwanie św. Józefa Oblubieńca NMP. W roku 1932 do parafii należały: Adamów, 

Budy Niemianowskie, Cebulówka, Czarny Lasek, Drożanki, Gózd, Gzowice Folwark, Głowice 

Kolonia, Józefatka, Karszówka, Klwatka Dwór, Korytka, Kuczki Kolonia, Kuczki Wieś, Mostki, 

Niemianowice, Piskorszczyzna (ob. Piskornica), Podgóra, Sobolów, Wojsławice Kolonia 

i Wojsławice Wieś. W roku 1935 wzniesiono obecny murowany kościół. 

Tuż po drugiej wojnie światowej Kuczki przestały pełnić funkcję gminy, którą 

zorganizowano w pobliskim Góździe. W roku 1955 gminę podzielono na trzy części, tworząc 

Gromadzkie Rady Narodowe: Gózd, Klwatka i Kłonów. Ten stan utrzymał się do roku 1973, 

kiedy to zlikwidowano GRN w tych miejscowościach tworząc Gminę Gózd. Wieś z dniem 

31.03.2015 r. liczyła 246 mieszkańców. 
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Ryc. 17. Kuczki - Wieś w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
 

LIPINY 
Lipiny — XIX w. 

Wieś powstała w wyniku dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych 

parcelacjach folwarku i majątku ziemskiego w Kuczkach. W roku 1880 składała się z 18 

obejść gospodarskich i 129 mieszkańców na 178 morgach. Do wsi należą dwa przysiółki: 

Cebulówka i Kuczki Dolne. Wieś z dniem 31.03.2015 r. liczyła 401 mieszkańców. 

 

 
Ryc. 18. Lipiny w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
 

MAŁĘCZYN NOWY 

Wieś powstała w wyniku dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych 

parcelacjach folwarku i majątku ziemskiego w Małęczynie, m.in. w roku 1883 wydzielono 

z majątku dworskiego 451 mórg i częściowo rozparcelowano, tworząc nową wieś — 

Małęczyn Nowy z 54 gospodarstwami posiadającymi łącznie 227 mórg gruntów ornych. 

Administracyjnie należała do powiatu radomskiego, gminy Kuczki i parafii pw. św. Jakuba 

Apostoła w Skaryszewie.  
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Ryc. 19. Małęczyn Nowy w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
 

MAŁĘCZYN STARY 
Malyanczin, Malączyni — 1470-80, Małeczin — 1578 

Wieś powstała najprawdopodobniej w tym samym czasie co i kasztelania radomska 

(2 poł. XI wieku). Do początku XIV wieku brak jednak jakichkolwiek źródeł pisanych na jej 

temat. Wtedy zamieszkiwali wieś przedstawiciele rodu rycerskiego pieczętującego się 

herbem Bielina. Po roku 1310 wzmiankowany jest Mikołaj z Małęczyna tegoż właśnie herbu. 

Na początku XV wieku wzmiankowany jest Piotr Kochanowski z Komarowa herbu 

Ślepowron, a w roku 1454 jego syn Stanisław Kochanowski z Małęczyna. Jan Długosz 

w Liber Beneficiorum podaje tylko, że wieś należy do parafii pw. św. Wacława w Starym 

Radomiu i nie wnika w skomplikowaną strukturę własnościową wsi. Kuzyn Stanisława 

Kochanowskiego , Dominik Kochanowski nabył w roku 1486 część wsi Małęczyn. W roku 

1525 wzmiankowany jest jego syn Paweł na Małęczynie, a z kolei w roku 1556 jego syn — 

Jakub Małęczyński vel Kochanowski herbu Ślepowron lub Korwin. Zgodnie z rejestrem 

poborowym podymnego woj. sandomierskiego z roku 1569 wieś Małęczyn miała 

skomplikowaną i rzadko spotykaną strukturę własnościową. Była to wieś królewska, której 

zasadnicza część stanowiła uposażenie każdorazowego kasztelana (burgrabiego) zamku 

radomskiego, jak i drobnoszlachecka, gdyż drugą część wsi zamieszkiwali przedstawiciele 

szlachty zagrodowej (cząstkowej) oraz tzw. włodyków. Ich przodkowie stanowili stałą załogę 

zbrojną zamku radomskiego i podlegali bezpośrednio kasztelanowi. W roku 1569 pierwsza 

część wsi była na uposażeniu burgrabiego zamku radomskiego — Jana Modrzewskiego. 

Druga część rozdzielona była na mikroskopijne części: pierwsza należała do Jana Foretha 

(mieszczanin radomski), który miał tu folwark i 5 zagrodników; druga część należała do 

następujących cząstkowych właścicieli: Piotra Krzyszkowskiego herbu Bończa, Macieja 

Zasady herbu Półkozic, Jana i Macieja Mikołajków herbu Jastrzębiec, którzy mieli tu dworki 

(zagrody) i folwarczek na 1 łanie oraz ½ łana kmiecego i zapewne karczmę na ¼ łana. 

Podobnie rzecz się miała w trzeciej części wsi, która miała aż 7 współwłaścicieli: Jurka 

i Andrzeja Wronikowskich herbu Brochwicz; Jana i Jakuba Drozdów herbu Jastrzębiec, Jana 

Strykowskiego herbu Zadora, Baltazara Nogaja (był mieszczaninem lub włodyką) i wdowę 

Katarzynę Glinicką herbu Trzaska. I oni posiadali zapewne dworki (zagrody) i wspólny 

folwarczek na 1 łanie, oraz ½ łana kmiecego i 2 zagrody zagrodników. Ostatnia część 

należała do braci: Stanisława i Mikołaja Osuchowskich herbu Gozdawa. W ich części był 

folwarczek na 1 łanie, karczma na ¼ łana oraz 2 komorników. Niewiele wiadomo o losach 

wsi od początku XVII do końca XVIII wieku. Od początku XVII wieku następował proces 
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scalania rozdrobnionej własności. Dokonywała tego zamożniejsza, średnia i bogata szlachta. 

Mimo tego wieś wciąż przechodziła z rąk do rąk w wyniku różnorodnych koligacji i rozliczeń 

rodzinnych. Część wsi Małęczyn włączona została do dóbr królewskich z ośrodkiem 

w pobliskiej Klwatce. Klwatka, a tym samym część Małęczyna dzierżawiona była w tym 

czasie przez właścicieli sąsiedniego Grzmucina i Wojsławic, najpierw przez Stanisława 

Gembarzewskiego herbu Awdaniec lub Ogończyk., który nabył wspomniane wioski w roku 

1683, a od jego spadkobierców kupił te wioski w roku 1754 pisarz grodzki radomski Michał 

Antoni Latalski z Latalic herbu Prawdzic. Zmarł on w roku 1779, a dobra po nim przejęła 

Jadwiga z Korytowskich Latalska, która niebawem ponownie wyszła za mąż za Tomasza 

Sulerzyckiego herbu Junosza. W roku 1784 syn Michała Antoniego Latalskiego, Ignacy 

sprzedał wieś Grzmucin Wiktorynowi Gorzkowskiemu herbu Tarnawa. Najprawdopodobniej 

Tomasz Sulerzycki był ostatnim królewskim dzierżawcą Klwatki i części Małeczyna, gdyż po 

roku 1795 dobra królewskie zarekwirowały władze austriackie. W roku 1839 zmarł dziedzic 

Małęczyna — Wincenty Biedrzyński herbu Ostoja. Na początku 2 połowy XIX wieku klucz 

dóbr małęczyńskich z folwarkiem Stary Małęczyn i wioskami: Małęczyn i Kiedrzyń należał do 

powiatu radomskiego, gminy Kuczki i parafii pw. św. Wacława w Radomiu. Wieś składała się 

z 35 gospodarstw i 2 młynów. Chłopi gospodarowali na 404 morgach. Klucz małęczyński 

obejmował 396 mórg gruntów ornych, 337 mórg tzw. ogrodów, 16 mórg łąk, 20 mórg 

pastwisk, 6 mórg nieużytków oraz 17 mórg tzw. placów. Zabudowania folwarczne składały 

się z 12 drewnianych budynków. W roku 1883 wydzielono z majątku dworskiego 451 mórg 

i rozparcelowano, tworząc nową wieś — Małęczyn Nowy. 

 

 
Ryc. 20. Małęczyn Stary w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
 

NIEMIANOWICE 
Niemianowycze — 1470-80, Nyemyanowicze — 1578 

Etymologia nazwy wsi wskazuje że wieś powstała w czasie kolonizacji Puszczy 

Kozienickiej prowadzonej po najazdach mongolsko-tatarskich w 2 połowie XIII wieku. Nie 

wiadomo w którym roku i przez kogo została przeniesiona na prawo niemieckie. 

Najprawdopodobniej stało się to w 3 lub 4 ćwierci XIV wieku. Wracając do etymologii nazwy 

wsi to: „miano” = nazwa, czyli Niemianowice, to wieś ... bezimienna, nienazwana. Jan 

Długosz w Liber Beneficiorum (1470-80) podaje, że wieś znajduje się w parafii pw. św. 

Jakuba Apostoła w Skarzyszowie i należy do Andrzeja Ciołka herbu Ciołek. We wsi było 8 

półłanków kmiecych, 3 karczmy na rolach oraz 3 zagrodników z rolami. We wsi były także 3 

folwarki rycerskie. Dziesięcinę zbierał pleban skaryszewski. Zgodnie z rejestrem poborowym 
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podymnego woj. sandomierskiego z roku 1569 wieś Niemianowice należała do Stanisława 

Owadowskiego herbu Łabędź. We wsi był folwark na 3 ½ łana 3 kmieci na półłankach, 4 

zagrody zagrodników oraz 4 rzemieślników. W roku 1827 wieś miała 14 dymów i liczyła 116 

mieszkańców. Około 1880 roku we wsi było 17 gospodarstw, a sama wieś liczyła 208 

mieszkańców. Chłopi gospodarowali w tym czasie na 322 morgach. Do majątku ziemskiego 

w Kuczkach należał folwark Niemianowice, który w roku 1864 obejmował 904 morgi. Wieś 

z dniem 31.03.2015 r. liczyła 344 mieszkańców. 

 

 
Ryc. 21. Niemianowice w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
 

PISKORNICA 
Piskorszczyzna — XIX w. 

Dawniej przysiółek w dobrach niemianowickich obejmujących w 1880 roku 8 domów 

i 103 mieszkańców na 113 morgach. Jako samodzielna wieś wykształciła się po kolonizacji 

rozparcelowanego majątku (folwarku) ziemskiego w Niemianowicach. Wieś z dniem 

31.03.2015 r. liczyła 164 mieszkańców. 

 

 
Ryc. 22. Piskornica w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
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PODGÓRA 
Podgóra — XIX w. 

Wieś powstała w wyniku dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych 

parcelacjach folwarku i majątku ziemskiego w Kuczkach. W roku 1880 składała się z 11 

obejść gospodarskich na 184 morgach. Wieś z dniem 31.03.2015 r. liczyła 170 

mieszkańców. 

 

 
Ryc. 23. Podgóra w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
 

WOJSŁAWICE 
Woyslawycze — 1470-80, Woyslawicze — 1578 

Etymologia nazwy wsi wskazuje że wieś powstała w czasie kolonizacji Puszczy 

Kozienickiej prowadzonej po najazdach mongolsko-tatarskich w 2 połowie XIII wieku. Nie 

wiadomo w którym roku i przez kogo została przeniesiona na prawo niemieckie. 

Najprawdopodobniej stało się to w 3 lub 4 ćwierci XIV wieku. Wracając do etymologii nazwy 

wsi to pochodzi od pospolitego w XII i XIII wieku imienia „Wojsław”. Wojsławice to wieś 

Wojsława lub jego potomków. Jan Długosz w Liber Beneficiorum (1470-80) podaje, że wieś 

znajduje się w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Skarzyszowie i należy do rycerzy: Jakuba 

Przekuleja, Mikołaja Dobiesza i Marka Alberta herbu Doliwa. We wsi było 8 półłanków 

kmiecych, 3 karczmy na rolach oraz 3 zagrodników z rolami. We wsi były także 3 folwarki 

rycerskie. Dziesięcinę zbierał pleban skaryszewski. Zgodnie z rejestrem poborowym 

podymnego woj. sandomierskiego z roku 1569 wieś Wojsławice miała dwóch właścicieli: 

Marcina i Jana Przekulejów herbu Doliwa. W części Marcina był folwark, 2 kmieci na 

półłankach i karczma na ¼ roli. W części Jana również był folwark i 2 ½ łana kmiecego. 

W roku 1827 wieś miała 20 dymów i liczyła 100 mieszkańców. Około 1880 roku we wsi było 

29 gospodarstw na 384 morgach. Do majątku ziemskiego (folwarku Wojsławice: 16 

drewnianych budynków i wiatrak) należało jeszcze 562 morgi. Wieś była tuż po uwłaszczeniu 

i częściowym rozparcelowaniu wspomnianego folwarku i powstawał przysiółek Wojsławice 

Kolonia. Wieś z dniem 31.03.2015 r. liczyła 278 mieszkańców. 
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Ryc. 24. Wojsławice w okresie międzywojennym 

Źródło: www.mapywig.org 
 

 

5.2.3. Walory kulturowe Gminy Gózd 

 

Na walory kulturowe gminy składają się wartościowe obiekty materialne ściśle 

związane z działalnością człowieka w danym regionie oraz dziedzictwo niematerialne.  

Na niematerialne dziedzictwo składają się m.in.: 

- tradycje, 

- zwyczaje, 

- przekazy ustne, 

- umiejętności oraz związane z nimi przedmioty i przestrzeń kulturowa. 

 

Z obiektów materialnych można wyodrębnić poniższe grupy: 

- zabytki archeologiczne, 

- muzea etnograficzne, skanseny i ośrodki twórczości ludowej, 

- zabytki architektury i budownictwa, 

- muzea sztuki i zbiory artystyczne, 

- muzea biograficzne i literackie, 

- muzea specjalistyczne i obiekty unikatowe, 

- obiekty historyczno - wojskowe, 

- miejsca i muzea martyrologii, 

- zabytki techniki i przemysłu. 

 

5.2.3.1. Dziedzictwo niematerialne 

 

Gmina Gózd znajduje się w radomskim regionie etnograficznym. Miało to - i ma nadal 

- znaczący wpływ na kształt tutejszego krajobrazu kulturowego. Pod względem historycznym 

na tym obszarze główną rolę odegrały dawne szlaki komunikacyjne:  

1. Jedna z tras „wołyńskiego traktu handlowego”, znana już w okresie wczesnego 

średniowiecza, prowadząca od Tczowa i Rawicy w gminie Tczów, przez Kłonów, 

Wojsławice, Grzmucin, Małęczyn, od przeprawy przez Wisłę w Janowcu do Radomia. 

2. Jedna z tras „Starego traktu Puławskiego”, uczęszczana aż do początków XIX w., 

prowadząca prawdopodobnie odcinkiem drogi ze Zwolenia przez Linów, Podgórę, 

Gózd, Kuczki i dalej do Radomia. 
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3. „Nowy trakt puławski”, zwany także „Nowy traktem królewskim” lub „Traktem 

pocztowym bitym” powstały z inicjatywy Stanisława Staszica i gen. Franciszka 

Ksawerego Christianiego w ramach modernizacji i rozbudowy układu głównych dróg 

komunikacyjnych Królestwa Polskiego powstałego po kongresie wiedeńskim w 1815 

r. , pokrywający się z dzisiejszym przebiegiem trasy krajowej nr 12. 

 

Jednym z corocznych obrzędów na terenie Gminy Gózd są procesje Bożego Ciała 

w: Kuczkach - Kolonii, Małęczynie, Goździe, Grzmucinie i Kłonówku - Wsi. Jednakże 

największe tradycje tego święta można utożsamiać z parafią pw. św. Józefa Oblubieńca 

NMP w Kuczkach – Kolonii. Procesji towarzyszą dziewczynki sypiące kwiaty, chorągwie, 

baldachim oraz bogato przystrojone ołtarze przez mieszkańców. Panie z kół gospodyń 

wiejskich ubrane są w regionalne stroje. 

Folklor muzyczny i taneczny podtrzymują na terenie gminy koła gospodyń wiejskich, 

które znajdują się w: Karszówce, Klwatce Królewskiej, Kuczkach - Kolonii, Kłonówku - Wsi, 

Grzmucinie, Lipinach, Goździe, Podgórze, Kiedrzynie, Budach Niemianowskich, Małęczynie, 

Kłonowie, i Wojsławicach. Część z nich posiada stroje regionalne. Panie wymieniają się 

doświadczeniami z zakresu gotowania, pieczenia, wykonywania stroików, dekoracji 

świątecznych i okolicznościowych. Ponadto Koła Gospodyń Wiejskich biorą czynny udział 

przy organizowaniu imprez w gminie, jak również na terenie powiatu radomskiego, promując 

kulinarne dziedzictwo kulturowe i produkty regionalne.  

W gminie Gózd działają również dwa zespoły śpiewacze: w Kłonówku liczący 12 osób 

i w Goździe liczący 15 osób. Zespół śpiewaczy przy KGW w Goździe został utworzony 

w sierpniu 2002r. i nosi nazwę „Klub Pogodnego Życia”. Zespół bierze udział w przeglądach 

artystycznych, festynach i różnego rodzaju uroczystościach przy akompaniamencie 

akordeonu. 

Transformacja ustrojowa na przełomie lat 80. i 90. XX w. spowodowała wśród 

mieszkańców Polski chęć przemian i poczucie wolności. Z biegiem czasu poszczególne 

regiony kraju mając na uwadze odrębną historię, tradycje, zwyczaje zaczęły zwracać uwagę 

na tożsamość lokalną. Jednostki samorządowe mogły dokonać ponownej oceny faktycznego 

stanu historii regionu i związanych z nią symboli, w tym gminnych herbów. 

Zarówno herb, jak i flaga Gminy Gózd zostały wcielone w życie 29 października 2009 

r. wraz z podjęciem Uchwały Nr XLII/203/2009 przez Radę Gminy Gózd po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej przy MSWiA. 

 

HERB 

Herbem Gminy Gózd jest: w polu czerwonym trzy złote karcze w rostrój, pośrodku 

miecz o takiejż rękojeści i głowni srebrnej w słup. Uzasadnieniem symboliki herbu jest fakt, iż 

większość wiosek gminy powstała w miejscach po wykarczowaniu nieprzebytych ostępów 

Puszczy Radomskiej (Kozienickiej) stąd symbole w postaci trzech złotych karczów. Na 

puszczańskie pochodzenie wielu wiosek gminy wskazują same ich nazwy: Gózd 

(niedostępny las), Kłonów, Budy (szałasy leśne), Kuczki (szałasy leśne), Klwatka (pierwotnie 

Krwatka — z trudem zagospodarowany teren), Lipiny, Karszówka (pierwotnie — Karczówka) 

czy Czarny Lasek. Miecz symbolizuje drobne rycerstwo (Wężyków, Zgrajów, Doliwitów, 

Powałów, Awdańców, Jastrzębców czy Korwinitów) oraz Włodyków rozsiedlonych w kilku 

wioskach gminy, którego zadaniem była obrona pobliskiego grodu i miasta Radomia. Tarcza 

herbowa typu hiszpańskiego otoczona jest czarnym obrysem. 
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Ryc. 25. Herb Gminy Gózd 

Źródło: www.gozd.pl 

 

FLAGA 

Flagą Gminy Gózd jest płat tkaniny o proporcjach: 5:8 dzielony w pas (poziomo) 

w proporcjach: 3:1 o barwach: żółty szeroki górny pas i wąski dolny czerwony, pośrodku herb 

gminy.  

 

 
Ryc. 26. Flaga Gminy Gózd 

Źródło: www.gozd.pl 

 

Prócz herbu i flagi Rada Gminy Gózd przyjmując Uchwałę Nr XLII/203/2009 

ustanowiła również baner oraz pieczęć Gminy. Herb i pozostałe symbole samorządowe 

Gminy Gózd mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć 

i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy. W czasie świąt 

narodowych flagę i baner podnosi się obok flagi państwowej, wojewódzkiej, powiatowej, 

zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach. Dotyczy to budynku będącego 

siedzibą władz gminnych i jednostek organizacyjnych gminy. Flaga i baner może być 

używana podczas uroczystości gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wizerunek herbu 

gminy, flagi oraz banneru mogą być używane przez inne podmioty do celów nie 

komercyjnych lub komercyjnych pod warunkiem uzyskania zgody Wójta Gminy Gózd. 

 

5.2.3.2. Dobra kultury objęte prawnymi formami ochrony 

 

5.2.3.2.1. Obiekty nieruchome objęte prawną ochroną zabytków 

 

Formami ochrony prawnej zabytków są: wpis do rejestru zabytków, uznanie za 

pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenie ochrony w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia ochrony w decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.  
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5.2.3.2.2. Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa 

Mazowieckiego 

 

Rejestr zabytków województwa Mazowieckiego prowadzony jest przez 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Może on przystąpić 

do procedury wpisu do rejestru zabytków na wniosek strony – właściciela, bądź użytkownika 

obiektu lub też z urzędu. 

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie prowadzone są trzy 

rejestry zabytków: 

1. Rejestr zabytków nieruchomych (księga A). 

2. Rejestr zabytków ruchomych (księga B). 

3. Rejestr zabytków archeologicznych (księga C). 

 

W rejestrze zabytków nieruchomych województwa Mazowieckiego, w Gminie Gózd 

znajduje się tylko 1 obiekt wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Jest to kapliczka 

przydrożna w miejscowości Klwatka Królewska. 

Obiekty odznaczające się szczególnymi walorami z terenu gminy zostały krótko 

scharakteryzowane wraz z fotografiami w podrozdziale 5.2.6. - Zabytki o najwyższym 

znaczeniu dla gminy. 

Na terenie Gminy Gózd nie występują obiekty uznane przez Prezydenta RP za 

Pomnik Historii. Na obszarze gminy nie funkcjonuje też Park Kulturowy. 

 

5.2.3.2.3. Zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków 

 

Ochrona zabytków należy do obowiązków samorządu lokalnego. Zadania stojące 

przed organami administracji publicznej, precyzuje art. 4 ustawy z dnia 17 września 2003 

roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014, poz. 1446). Gminy mają 

dbać o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających 

trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać 

„zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”. Ponadto mają 

obowiązek podjęcia działań mających na celu „udaremnianie niszczenia i niewłaściwego 

korzystania z zabytków, przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi 

zabytków za granicę, kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków”. 

Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę na gminy jest: „uwzględnienie zadań 

ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu 

środowiska”. Temu zadaniu ma służyć gminna ewidencja zabytków, o której jest mowa w art. 

22 punkt 4 tego artykułu mówi: „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną 

ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu 

gminy”. 

Zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami gminna 

ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania gminnego programu opieki nad 

zabytkami. 

W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 

a) zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 

b) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

c) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
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Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Gózd (zwana dalej GEZ) została wykonana 

w styczniu 2010 r. i posiadała 42 karty architektoniczne. Kart archeologicznych nie 

wykonano. 

Rozdział 5.2.4. - Ocena stanu dziedzictwa kulturowego Gminy Gózd przedstawia 

szczegółowo zabytkowe obiekty, ich aktualizację oraz aktualną kondycję. 

Wykaz obiektów znajdujących się w GEZ umieszczony został w załączniku 1. 

 

 

5.2.3.2.4. Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków i ujęte w ewidencji 

zabytków 

 

Definicję zabytku ruchomego przedstawiono na str. 9. Mazowiecki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków w Warszawie prowadzi rejestr zabytków ruchomych na terenie 

województwa Mazowieckiego. W Gminie Gózd nie występują zabytki ruchome. 

 

 

5.2.3.2.5. Zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków i wojewódzkiej 

ewidencji zabytków 

 

Nieruchomy zabytek archeologiczny, zwany jest także stanowiskiem 

archeologicznym. Narodowy Instytut Dziedzictwa wskazuje, że stanowisko archeologiczne 

to: „obszar, w obrębie którego występują źródła archeologiczne wraz z otaczającym je 

kontekstem – tzw. nawarstwieniami kulturowymi, czyli warstwami ziemi, które powstały na 

stanowisku (np. osadzie pradziejowej) w trakcie jego funkcjonowania w przeszłości”. Mogą to 

być grodziska, cmentarzyska, pozostałości dawnych osad, nawarstwienia miast, 

nawarstwienia związane z funkcjonowaniem zamków, wsi historycznych itd. 

Wykaz stanowisk archeologicznych uwzględnionych w Wojewódzkiej Ewidencji 

Zabytków Archeologicznych (który prowadzi Wielkopolski Wojewódzki Konserwator 

Zabytków w Warszawie) przedstawiono w załączniku nr 2. 

Badania powierzchni archeologicznej w ramach wykonywania Archeologicznego 

Zdjęcia Polski prowadzone były od 1978 roku na terenie całego kraju. Projekt zakładał 

znalezienie zabytków archeologicznych tzw. metodą powierzchniową polegającą na 

obserwacji zaoranych pól wiosną i jesienią. Prowadzone były również wywiady 

z mieszkańcami, analizy archiwalnych materiałów, jak i wykorzystywano zdjęcia lotnicze. 

Dziedzictwo archeologiczne na terenie Gminy Gózd reprezentują stanowiska archeologiczne 

w liczbie 34. 

Ochrona dziedzictwa archeologicznego prowadzona jest zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, według której obecny poziom cywilizacyjny umożliwia 

wykorzystanie potencjału kulturowego, ekonomicznego i społecznego dziedzictwa 

archeologicznego bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na jego poznanie i obcowanie 

z autentycznymi, nienaruszonymi zabytkami przeszłości. W przypadku nieodnawialnych 

zasobów dziedzictwa archeologicznego oznacza to ochronę zabytków archeologicznych 

in situ czyli w miejscu ich pierwotnego występowania, przez zachowanie ich dla przyszłych 

pokoleń w stanie możliwie nienaruszonym. 
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5.2.3.2.6. Zabytki w zbiorach muzealnych 

 

Na terenie Gminy Gózd nie znajdują się muzea eksponujące dziedzictwo kulturowe. 

Ponadto nie występują tu izby pamięci, domy kultury, czy miejsca poświęcone czasowym 

bądź stałym wystawą. 

 

5.2.4. Charakterystyka i ocena stanu dziedzictwa kulturowego Gminy Gózd 

 

Zarządzeniem nr 16/2016 z dnia 26.04.2016r. Wójt Gminy Gózd wykreślił z GEZ 

budynek mieszkalny nr 23 na działce nr 286 w miejscowości Kłonówek - Kolonia. Uzupełnia 

się, iż Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków z dniem 19 kwietnia 2016 r., znak: 

DR.5133.1.2016.TG wydał pozytywną opinię konserwatorską odnośnie wyłączenia ww. 

obiektu z GEZ. Budynek prezentował zły stan techniczny i nie spełniał wymagań ppoż.  

Podczas wizji terenowej obiektów rejestrowych wykonanej w dniu 21 kwietnia 

stwierdzono, iż kurnik w miejscowości Kłonówek - Wieś 26 mieszczący się na działce nr 

429/1 został rozebrany. Już w 2010 r. obiekt prezentował zły stan techniczny m.in. braki 

w konstrukcji szczytowej dachu. Nieruchomość była wpisana do rejestru zabytków pod nr 

313/A z dn. 14.08.1985 r. Pomimo, iż obiekt nadal figuruje w gminnej ewidencji zabytków nie 

będzie on brany pod uwagę w analizie zabytków gminy. Postuluje się o jego wykreślenie 

z GEZ.  

Najstarszym obiektem na terenie gminy jest kapliczka w Klwatce Królewskiej z II poł. 

XVIII w. Innym wartym odnotowania obiektem o dalekiej przeszłości jest kapliczka w Klwatce 

Królewskiej znajdująca się na działce ewidencyjnej nr 343 przy drodze głównej. Obiekt 

zatracił swój pierwotny wygląd, gdyż w 2008 r. został przeprowadzony jego kapitalny remont. 

 

Charakterystyka obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Gminy 

Gózd oparta została na podstawie kart adresowych opracowanych w 2010 r. 

Na terenie gminy w 13 miejscowościach ujętych zostało 40 zabytków architektury 

i budownictwa znajdujących się w ewidencji gminnej, co daje średnią ok. 3 zabytków 

nieruchomych na miejscowość. Wśród nich mieści się 1 zabytek wpisany do rejestru. Obiekty 

z poza rejestru datowane są przede wszystkim na wiek XIX, przełom XIX i XX wieku oraz na 

początek XX wieku.  

W wykazie figurują obiekty o zróżnicowanych funkcjach. Poniżej krótko je 

scharakteryzowano. Największą grupę zabytków ujętych w GEZ reprezentują kaplice, krzyże 

i figury wotywne (47,5 %). Domy stanowią 37,5 % wszystkich obiektów znajdujących się 

w ewidencji. Do przedziału „inne”, które stanowią 15 % zasobu zabytkowego gminy zaliczono 

obiekty ujęte w poniższej tabeli.  
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Tabela 1. Inne obiekty zabytkowe z terenu Gminy Gózd 

Lp. Miejscowość Obiekt Materiał 
Czas 

powstania 
Własność 

Stan 
zachowania 

Fotografia 

1 
Kuczki -
Kolonia 

cmentarz 
rzymsko - 
katolicki 

 
II ćw. XX 

w. 
parafia 

bardzo 
dobry 

 

2 
Kuczki -
Kolonia 

mogiła 
żołnierzy 
polskich 

lastrico 1939 r. parafia 
bardzo 
dobry 

 

3 
Kuczki -
Kolonia 

kościół pw. 
św. 

.Józefa 
cegła 

1930 – 
1935 r. 

parafia 
bardzo 
dobry 

 

4 
Kuczki -
Kolonia 

ogrodzenie 
cegła, 
żelazo 

1935 r. parafia 
bardzo 
dobry 

 

5 
Kuczki -
Kolonia 

brama 
kościelna 

żelazo 1935 r. parafia 
bardzo 
dobry 

 

6 Kuczki - Wieś 
oboro - 
stajnia 

drewno 1900 r. prywatna 
bardzo 
dobry 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kart GEZ 
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Wykres 1. Struktura funkcjonalna obiektów ujętych w GEZ z terenu Gminy Gózd 

Źródło: opracowanie własne na podstawie kart GEZ 
 

Wszystkie obiekty mieszkalne ujęte w gminnej ewidencji zabytków pochodzą z pocz. 

XX w. Są to drewniane chaty mieszkalne będące dziedzictwem kulturowym gminy. 

Prezentują one różny stan zachowania i są najbardziej podatne na różnego rodzaju 

przekształcenia ze względu na brak świadomości właścicieli oraz problemy finansowe. Chaty 

mogą ulec zatarciu np. poprzez: 

- niewłaściwą wymianę stolarki okiennej; 

- niewłaściwą wymianę stolarki drzwiowej; 

- niewłaściwą wymianę połaci dachowej; 

- ocieplenie budynku; 

- otynkowanie budynku; 

- wszelkiego rodzaju dobudówki. 

 

Wymienione powyżej zagadnienia dotykają niestety również budynki mieszkalne 

z terenu Gminy Gózd. Wiele z zabytkowych obiektów jest niewłaściwie użytkowanych, 

rozbudowywanych i nadbudowywanych, co powoduje zniekształcanie formy 

architektonicznej. Domy są zazwyczaj jedno kondygnacyjne, trójosiowe z wejściem w osi 

drugiej. Wartym odnotowania charakterystycznym elementem architektonicznym regionu są 

ozdobne okiennice domów. Niejednokrotnym problemem budynków mieszkalnych są 

próchniejące bale, czy nieszczelna połać dachowa, tym bardziej, że na części budynków 

występuje eternit. Niezbędna jest jego wymiana ze względu na szkodliwe oddziaływanie 

zdrowotne.  
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Tabela 2. Zabytkowe domy z terenu Gminy Gózd 

Lp. Miejscowość Materiał 
Czas 

powstania 
Własność 

Stan 
zachowania 

Fotografia 

1 Drożanki drewno l. 30. XX w. prywatna dobry 

 

2 Drożanki drewno l. 30. XX w. prywatna dobry 

 

3 Drożanki drewno l. 30. XX w. prywatna 
bardzo 
dobry 

 

4 
Kuczki - 
Kolonia 

drewno II ćw. XX w. prywatna zaniedbany 

 

5 
Kuczki - 
Kolonia 

drewno II ćw. XX w. prywatna 
bardzo 
dobry 
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Lp. Miejscowość Materiał 
Czas 

powstania 
Własność 

Stan 
zachowania 

Fotografia 

6 Kuczki - Wieś drewno 1924 r. prywatna dobry 

 

7 
Kłonówek - 

Kolonia 
drewno II ćw. XX w. prywatna dobry 

 

8 
Kłonówek - 

Kolonia 
drewno II ćw. XX w. prywatna 

bardzo 
dobry 

 

9 
Kłonówek - 

Kolonia 
drewno II ćw. XX w. prywatna 

bardzo 
dobry 

 

10 
Kłonówek - 

Kolonia 
drewno l. 20. XX w. prywatna dobry 

 

11 Małęczyn drewno II ćw. XX w. prywatna dobry 
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Lp. Miejscowość Materiał 
Czas 

powstania 
Własność 

Stan 
zachowania 

Fotografia 

12 Niemianowice drewno II ćw. XX w. prywatna 
bardzo 
dobry 

 

13 Podgóra drewno II ćw. XX w. prywatna 
bardzo 
dobry 

 

14 Podgóra drewno II ćw. XX w. prywatna 
bardzo 
dobry 

 

15 Wojsławice drewno II ćw. XX w. prywatna dobry 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kart GEZ  

 

Przydrożne kapliczki, figury oraz krzyże związane są z folklorem, wydarzeniami 

historycznymi, ozdobą krajobrazu, wyznaniem wiary wcześniejszych pokoleń oraz wyrazem 

podziękowania Bogu przez indywidualnych „inwestorów”. Obecnie na terenie gminy znajduje 

się 19 takich obiektów, w tym aż 4 w Klwatce Królewskiej. Zazwyczaj zbudowane są z cegły 

oraz betonu, stanowią w większości własność prywatną, stawiane były zazwyczaj w 1 oraz 2 

ćw. XX w. Na terenie gminy występuje 12 kapliczek posiadających charakter prostego 

obelisku z krzyżem powyżej, 3 figury wotywne, 3 kapliczki, w których wnękach mieszczą się 

niewielkie figurki maryjne oraz 1 kapliczka z wewnętrznym pomieszczeniem na modlitwę. 

Zabytkowe kaplice, krzyże oraz figury wotywne prezentują w zdecydowanej 

większości bardzo dobry stan zachowania. Jedynie kapliczka w Klwatce Królewskiej na 

skutek niewłaściwego i nieodpowiedniego remontu została w całości przekształcona. Takie 
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inwestycje winny być konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, aby uniknąć 

utraty pierwotnego charakteru kapliczki. Jedynymi elementami przypominającymi 

o historycznej wartości obiektu są: napis na tablicy granitowej na cokole kapliczki oraz sama 

jej lokalizacja. W przypadku innych kapliczek zlokalizowanych w gminie Gózd 

odrestaurowanie często ograniczone zostało do pomalowania danego obiektu farbą olejną.  

 

Tabela 3. Zabytkowe kaplice, krzyże oraz figury wotywne z terenu Gminy Gózd 

Lp. Miejscowość Materiał 
Czas 

powstania 
Własność 

Stan 
zachowania 

Fotografia 

1 Drożanki cegła, beton ok. 1950 r. prywatna bardzo dobry 

 

2 Gózd beton, lastrico 1948 r. gmina bardzo dobry 

 

3 Gózd cegła, beton 1883 r. gmina bardzo dobry 

 

4 Kuczki - Kolonia cegła, beton 1922 r. 
powiatowy 

zarząd dróg 
publicznych 

bardzo dobry 
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Lp. Miejscowość Materiał 
Czas 

powstania 
Własność 

Stan 
zachowania 

Fotografia 

5 Kuczki - Kolonia 
cegła, beton, 

żelazo 
1916 r. prywatna bardzo dobry 

 

6 Kuczki - Kolonia cegła, beton 1907 r. 
powiatowy 

zarząd dróg 
publicznych 

bardzo dobry 

 

7 Kiedrzyn cegła, beton II ćw. XX w. prywatna bardzo dobry 

 

8 Kiedrzyn cegła, beton 1935 r. parafia bardzo dobry 
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Lp. Miejscowość Materiał 
Czas 

powstania 
Własność 

Stan 
zachowania 

Fotografia 

9 
Klwatka 

Królewska 
cegła, beton 1936 r. prywatna bardzo dobry 

 

10 
Klwatka 

Królewska 
cegła, beton 1936 r. prywatna bardzo dobry 

 

11 
Klwatka 

Królewska 
cegła, beton 1904 r. prywatna bardzo dobry 

 

12 
Klwatka 

Królewska 
cegła, beton 1856 r. prywatna dobry 
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Lp. Miejscowość Materiał 
Czas 

powstania 
Własność 

Stan 
zachowania 

Fotografia 

13 
Klwatka 

Królewska 
cegła, beton II poł. XVIII w. prywatna bardzo dobry 

 

14 Kłonów cegła, beton 1930 r. prywatna bardzo dobry 

 

15 Kłonówek - Wieś beton 1949 r. prywatna bardzo dobry 

 

16 Wojsławice cegła, beton 1911 r. prywatna bardzo dobry 
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Lp. Miejscowość Materiał 
Czas 

powstania 
Własność 

Stan 
zachowania 

Fotografia 

17 Wojsławice cegła, beton 1917 r. 
powiatowy 

zarząd dróg 
publicznych 

bardzo dobry 

 

18 Wojsławice cegła, beton 1910 r. 
powiatowy 

zarząd dróg 
publicznych 

bardzo dobry 

 

19 Wojsławice cegła, beton 1938 r. prywatna bardzo dobry 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kart GEZ 

 

Analizę przynależności obiektów zabytkowych znajdujących się w GEZ przedstawia 

poniższy wykres. Wynika z niego, iż zdecydowana większość zabytków znajduje się we 

własności prywatnej – 71,8 %. Do gminy należy 5,1 % zasobu znajdującego się w GEZ, a do 

parafii pw. św. Józefa w Kuczkach - Kolonii 12,8 %. Przydrożne kapliczki będące własnością 

powiatowego zarządu dróg w Radomiu stanowią 10,3 % wszystkich obiektów w GEZ. 
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Wykres 2. Struktura własności obiektów ujętych w GEZ z terenu Gminy Gózd 

Źródło: opracowanie własne na podstawie kart GEZ 

 

Zestawienie ilościowe wszystkich obiektów będących w GEZ przedstawia wykres 3. 

Najwięcej obiektów zabytkowych ujętych w GEZ znajduje się w Kuczkach - Kolonii (10). 

Związane jest to z występowaniem w tej miejscowości kościoła oraz obiektów 

przykościelnych. W Wojsławicach i Klwatce Królewskiej odnotowano po 5 obiektów 

ewidencjonowanych, a w Drożankach 4. W 3 miejscowościach zaobserwowano po 1 

zabytku. 

Wszystkie ewidencyjne budynki prezentują stan dobry oraz bardzo dobry. Nie 

oznacza to jednak, że nie powinno się przeprowadzać ich renowacji. Najgorszy stan 

zachowania prezentują domy mieszkalne. 

 

 
Wykres 3. Ilość zabytków ujętych w GEZ z podziałem na miejscowości 

Źródło: opracowanie własne na podstawie kart GEZ 
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Najcenniejsze zabytki nieruchome gminy Gózd zostały przeniesione do Muzeum Wsi 

Radomskiej. Jest to m.in. szkoła z Kuczek z końca XIX w., przeniesiona do Muzeum w 1994 

r. Obiekt obecnie znajduje się w magazynie obiektów architektury ludowej. Fotografia 1 

przedstawia obiekt z 1994 r. podczas jego rozbiórki. Innym ważnym zabytkiem jest budynek 

Urzędu Gminy z Gozdu z II połowy XIX w. (prawdopodobnie z 1870 r.), przeniesiony do 

Muzeum w 1989 r. Obiekt obecnie znajduje się w magazynie obiektów architektury ludowej. 

Fotografia 2 przedstawia obiekt z 1989 r.  

 

 
Fot. 1. Szkoła z Kuczek 

Źródło: Muzeum Wsi Radomskiej 
 

 
Fot. 2. Urząd Gminy z Gozdu 

Źródło: Muzeum Wsi Radomskiej 
 

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, iż obecna gminna ewidencja nie 

wyczerpuje listy zabytków gminy zwłaszcza w odniesieniu do zabytkowego budownictwa 

ludowego (drewniane domy i budynki gospodarcze). Dodatkowo podczas wykonywania 

aktualizacji gminnej ewidencji zabytków proponuje się powołanie dodatkowych obiektów. 

Zaznacza się, iż potrzebny jest monitoring obecnych obiektów mieszczących się w gminnej 

ewidencji zabytków. 

Wartym zastanowienia jest wystąpienie o wpis kościoła parafialnego pw. św. Józefa 

w Kuczkach - Kolonii do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Jest to jedyny 

kościół na terenie Gminy, który reprezentuje wartości zabytkowe. Jego opis przedstawiono 

w rozdziale 5.2.5 Zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy. 

 

 

Wykaz nieruchomych zabytków archeologicznych wskazuje 34 stanowiska 

archeologiczne na terenie Gminy Gózd. Liczba ta nie zmieniła się w porównaniu do 
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poprzedniego okresu programowania. W okresie obowiązywania poprzedniego Programu na 

terenie gminy nie odkryto nowych stanowisk archeologicznych. 

Obszar gminy obejmuje w podziale AZP 4 sektory, na których znajdują się 

stanowiska archeologiczne. Każdy z nich posiada wymiary 5 x 8 km, czyli 40 km².  

Zestawienie ilościowe poszczególnych miejscowości, w których zlokalizowane są 

stanowiska archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków przedstawia poniższa rycina.  

 

 
Wykres 4. Ilość zabytków archeologicznych ujętych w ewidencji wojewódzkiej 

z podziałem na miejscowości 
Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Gózd na lata 2011 - 2015 

 

Najwięcej stanowisk archeologicznych znajduje się we wsi Klwatka Królewska (6) 

oraz Grzmucin (5). W Kłonowie i Piskornicy odnotowano po 4. W miejscowościach 

znajdujących się w zachodniej części gminy (Małęczyn Nowy i Stary, Klwatka Królewska 

oraz Grzmucin) odnotowano łącznie 16 stanowisk, co stanowi prawie połowę zasobu 

zabytków archeologicznych na terenie gminy. Poniższa tabela przedstawia z kolei liczbę 

stanowisk archeologicznych z uwzględnieniem ich funkcji.  

Najwięcej odnotowano śladów osadnictwa – 18 oraz osad - 10. W przypadku, gdy 

w danej karcie znajdowały się różne funkcje umieszczono je w tabeli w jednym wierszu, np. 

ślad osadnictwa i osada. Ponadto wyodrębniono cmentarzyska oraz ślady obozowisk. 

W Goździe zaewidencjonowano cmentarzysko szkieletowe (jedyne w gminie) z wczesnego 

średniowiecza. 

 

Tabela 4. Liczba zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych 

Stanowiska archeologiczne Ilość 

osada 10 

ślad osadnictwa 18 

ślad obozowiska 1 

ślad osadnictwa i osada 1 

ślad obozowiska i ślad osadnictwa 3 

cmentarzysko 1 

Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Gózd na lata 2011 - 2015 
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Tereny leżące w zachodniej części gminy należą do najbardziej obfitujących 

w stanowiska archeologiczne. Ich nasycenie w tym obszarze może mieć związek z bliskością 

Radomia.  

Do najważniejszych stanowisk archeologicznych z terenu gminy należą: Małęczyn 

Nowy st. II / AZP 74-69/ 23 i Piskornica st. 4 / AZP 74-70/8 – osady Kultury Pucharów 

Lejkowatych z okresu neolitu oraz stanowiska Wojsławice st.1 75-69/16 ślad osadnictwa 

z okresu neolitu i wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne i Wojsławice st. 2 / 75-69 – 

osada z neolitu i czasów nowożytnych. 

 

Ochrona stanowisk archeologicznych oraz nawarstwień kulturowych podczas 

inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu odnosi się do planu 

zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, w których znajdują się ustalenia ochronne. 

Wszelkie prace remontowo – ziemne należy ustalać z WKZ. Trzeba zatem zwrócić się do 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z wnioskiem o wydanie decyzji 

administracyjnej zezwalającej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, jeżeli 

przeprowadzenie badań jest niezbędne w celu ochrony zabytków. 

Do największych zagrożeń dla stanowisk archeologicznych zaliczają się:  

- działalności inwestycyjne: budowa kanalizacji, wodociągów 

- inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe; 

- budowy dróg; 

- lokalizacje żwirowni i kopalni kruszywa oraz ich wydobycie; 

- planowane zalesienia; 

- regulacje cieków wodnych i budowa zbiorników retencyjnych; 

- działalności rabunkowe – nielegalne poszukiwania; 

- działalności rolnicze – głęboka orka; 

- gwałtowne zjawiska atmosferyczne. 

 

W okresie najbliższych 4 lat na terenie gminy nie zakłada się prac wziemnych 

mogących wpłynąć na stan stanowisk archeologicznych.  

 

Liczba obiektów w ewidencji zabytków nie jest stała, ponieważ mogą być do niej 

wpisywane kolejne zabytki lub wykreślane te, które zatraciły swoje wartości kulturowe. 

Ponadto co 2 lata powinno zostać wykonane sprawozdanie z realizacji GPOnZ, w którym 

należy m.in. weryfikować aktualny zasób zabytków. 

W większości miejscowości znajdują się zarówno zabytki archeologiczne, jak 

i architektoniczne. Jednak te mające największe znaczenie, które występują tylko w rejestrze 

zabytków na terenie gminy reprezentowane są tylko przez jeden obiekt. 

 

 

5.2.5. Zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy 

 

Niewątpliwie obiekty o największym znaczeniu figurują w rejestrze zabytków. Według 

autorów niniejszego dokumentu zabytki wyróżniające się największymi walorami 

zabytkowymi przedstawiono poniżej. Są to architektoniczne zabytki nieruchome, w skład 

których wchodzi obiekt z rejestru zabytków oraz wybrane obiekty ewidencyjne. Przy krótkiej 

charakterystyce obiektów umieszczono również fotografie.  
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KAPLICZKA W KLWATCE KRÓLEWSKIEJ 

 

Kapliczka jako jedyny obiekt z terenu gminy wpisana jest do rejestru zabytków 

województwa mazowieckiego pod nr 869. Jej wpisu dokonano 01.12. 1959 r. Pochodzi z 2 

poł. XVIII w. i usytuowana jest przy drodze krajowej nr 12, przy budynku nr 19. W latach 50. 

XX w. została wyremontowana. Z dala kapliczka przypomina niewielki budynek gospodarczy. 

Obiekt zbudowany z cegły, obustronnie tynkowany. Dach stromy o konstrukcji drewnianej, 

dwuspadowy, kryty blachą. Od strony drogi drewniane drzwi. Budynek jednokondygnacyjny, 

założony na rzucie prostokąta, bryła prostopadłościenna, brak stolarki okiennej. Wewnątrz 

znajduje się obraz Matki Bożej oraz ołtarz, na którym mieści się popiersie papieża Jana 

Pawła II, figura Jezusa Chrystusa oraz krzyż. Wnętrze upiększone kwiatami.  

 

    
Fot. 3. Kapliczka w Klwatce Królewskiej 

Źródło: fotografie własne 
 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY, RZYMSKO – KATOLICKI PW. ŚW. JÓZEFA W KUCZKACH - 

KOLONII  

 

Kościół usytuowany jest w centralnej części wsi. Jego budowniczym był ks. Adam 

Łukasiewicz (1929-1949). W 1930 roku rozpoczęto budowę świątyni. Przy wielkim 

zaangażowaniu parafian, budowę ukończono w 1935 roku. Kościół został poświęcony 13 

września 1934 roku przez ks. bpa Włodzimierza Jasińskiego, a konsekrowany 29 czerwca 

1947 roku przez ks. bpa Franciszka Jopa. Kościół zbudowany w stylu neobarokowym, 

jednonawowy z transeptem, w kształcie krzyża łacińskiego, zwrócony na zachód. Długość 

kościoła wynosi 43 m, szerokość 10 m, długość transeptu 25 m, szerokość 10 m. Sklepienie 

kolebkowe, okna sklepione łukowato. W prezbiterium są witraże św. Izydora – jako dar 

rolników gminy Kuczki i św. Franciszka – dar III zakonu św. Franciszka. W lewym ramieniu 

transeptu – Królowa Różańca Świętego w asyście św. Dominika i św. Klary, w prawym św. 

Stanisława Kostka – dar młodzieży, a na chórze – Dobry Pasterz. Ołtarz główny 

architektoniczny, drewniany w stylu barokowym, wykonany przez Artystyczną Wytwórnię 

Robót Kościelnych Z. Węgrzyńskiego w Warszawie, nabyty w 1943 roku. W części centralnej 

trzy obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej, malowany przez Rulkowskiego i Gawlowskiego 

z Częstochowy. Na zasuwie św. Józef z 1947 roku i Najświętsze Serce Jezusa z 1944 roku 

malowane na płótnie farbą olejną przez B. Rulkowskiego. Po bokach figury św. Piotra i św. 

Pawła. Tabernakulum metalowe, rozbudowane architektonicznie, wraz z ołtarzem odsunięte 

od nastawy. Ołtarze boczne w ramionach transeptu z drewna: jeden dedykowany 

Miłosierdziu Bożemu z obrazem, drugi dedykowany św. Stanisławie Kostce (figura w niszy 

nastawy ołtarza). Ambona drewniana, zawieszona na ścianie transeptu, wykonana przez 
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rzeźbiarza L. Książyńskiego w stylu barokowym. Na balustradzie rzeźby czterech 

Ewangelistów, pod daszkiem płaskorzeźba Gołębicy, symbolu Ducha Świętego. Nad 

daszkiem figura Archanioła. W prezbiterium znajduje się tron z drzewa dębowego wykonany 

przez L. Książyńskiego z Kielc. Naprzeciw stela ks. Franciszka Malarczyka. Kruchta 3 - 

częściowa wspiera chór muzyczny. Organy 15 - głosowe zbudowane w 1935 roku przez 

Zygmunta Kamińskiego z Warszawy. 3 

Najprawdopodobniej na pocz. XX w. ziemię pod kościół wraz z dwoma budynkami 

ofiarował miejscowy Żyd Beckermann posiadający m.in. krochmalnię oraz spichlerz. Później 

przeznaczył cegły, z których przypuszczalnie została wybudowana świątynia. 

 

    
Fot. 4. Kościół w Kuczkach Kolonii 

Źródło: fotografie własne 
 

VI. OCENA STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY. 
ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ  

 
 

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla gminy (poprzez wskazanie 

mocnych i słabych stron, a także wskazanie szans oraz potencjalnych zagrożeń). 

Sporządzona analiza uwzględnia stan dziedzictwa kulturowego oraz uwarunkowania jego 

ochrony i realizowanej przez gminę polityki rozwoju przestrzennego i społeczno - 

gospodarczego. Dokonana analiza ma za zadanie pomóc w określeniu podstawowych 

priorytetów opracowanego dokumentu. 

 

Tabela 5. Analiza szans i zagrożeń wynikających ze stanu dziedzictwa kulturowego 
Gminy Gózd 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Modernizacja zabytkowych obiektów na 
terenie gminy z wykorzystaniem dotacji 
krajowych i unijnych. 

2. Wspomaganie przedsięwzięć 
zmierzających do zachowania 
i kształtowania ładu przestrzennego 
z utrzymaniem właściwej ekspozycji 
obiektów zabytkowych i dostosowywaniem 
nowej zabudowy do wartości historycznych 
miejsc. 

1. Postępująca dekapitalizacja zasobu 
zabytkowego. 

2. Bezprawne/samowolne działania przy 
prywatnych obiektach o walorach 
zabytkowych i ich rozbiórki. 

3. Brak możliwości pozyskania środków na 
remont zabytków. 

4. Znikoma ilość środków na renowację 
zabytkowych obiektów. 

5. Niewystarczająca edukacja z zakresu 

                                                 

3 niniejsza charakterystyka stanowi fragment opracowania ze strony internetowej: www.parafiakuczki.pl 
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3. Nowoczesne techniki informatyczne 
stwarzające możliwość prezentacji 
dziedzictwa kulturowego na szerszą skalę 
oraz jego cyfryzację (tworzenie 
edukacyjnych baz danych). 

4. Lokalne tematyczne strony internetowe. 
5. Zaangażowanie placówek oświatowych, 

wychowawczych oraz kościelnych 
w edukacje kulturalną – warsztaty, 
pracownie, szkolenia, wykłady.  

6. Zaangażowanie społeczności lokalnej, 
w tym dzieci i młodzieży w sprawy 
związane z dziedzictwem kulturowym. 

7. Nowo powstała ustawa o rewitalizacji. 
8. Zachowanie dobrej kondycji obiektów 

najcenniejszych i opracowanie Planów 
Miejscowych dla najcenniejszych terenów. 

9. Promocja historycznych traktów i kapliczek. 
10. Położenie przy trasie krajowej nr 12. 

wartości i ochrony dziedzictwa 
kulturowego. 

6. Wprowadzanie nowoczesnej zabudowy 
o nieodpowiednich gabarytach i kształtach 
brył w strukturę zabytkowych budynków co 
prowadzi w konsekwencji do braku ładu 
przestrzennego i estetycznego. 

7. Degradacja i powolne wygaszanie 
opuszczonych obiektów zabytkowych. 

8. Brak aktualizacji Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego w odniesieniu do 
dziedzictwa kulturowego. 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Liczna ilość kapliczek i figur przydrożnych. 
2. Dobry i bardzo dobry stan zachowania 

zabytków. 
3. Działalność biblioteki w Goździe oraz jej filii 

w: Klwatce Królewskiej, Kłonówku i 
Kuczkach. 

4. Działalność 11 świetlic wiejskich. 
5. Potencjał społeczny – zespoły 

folklorystyczne. 
6. Działalność kół gospodyń wiejskich. 
7. Posiadanie gminnej ewidencji zabytków 

architektonicznych w formie kart 
adresowych. 

8. Liczne zabytkowe obiekty z terenu gminy 
mieszczące się w Muzeum Wsi 
Radomskiej. 

9. Dziedzictwo rodu Kochanowskich. 
10. Wolne tereny pod inwestycje turystyczno – 

krajobrazowe. 
11. Atrakcyjne tereny dla rozwoju turystyki – 

odskocznia dla mieszkańców Radomia. 
12. Sąsiedztwo miasta powiatowego – Radom. 

1. Mała liczba obiektów zabytkowych 
wpisanych do rejestru. 

2. Niewystarczające środki na opiekę nad 
zabytkami. 

3. Niewystarczająca świadomości 
mieszkańców miejscowości 
o występowaniu zabytkowych obiektów 
(szczególnie w przypadku ewidencji). 

4. Niezadowalające oznakowanie cennych 
obiektów kulturowych bądź ich brak.  

5. Zanikanie cech tradycyjnych zabudowy 
mieszkalnej i gospodarczej (likwidacja 
detali, zakrywanie drewnianej elewacji – 
ocieplanie budynków, otynkowania). 

6. Brak kart adresowych zabytków 
archeologicznych. 

7. Brak szlaków turystycznych. 
8. Niedostosowana zabudowa mieszkaniowa 

do zabudowy mieszkaniowej zabytkowej. 
9. Brak centralnego lokalnego ośrodka kultury 

typu Gminny Ośrodek Kultury. 
10. Brak obiektu wystawienniczego na terenie 

gminy, typu: publiczna galeria, muzeum, 
izba pamięci. 

11. Niedostateczne wykorzystanie 
nowoczesnych technik informatycznych, 
w tym: brak cyfrowych zbiorów informacji 
(baz danych), materiałów edukacyjnych, 
internetowych stron promocyjnych. 

12. Brak publikacji dotyczących gminy  
(przewodniki, vademeca, informatory, 
materiały informacyjne i promocyjne, w tym 
związane z obiektami cennymi kulturowo). 

13. Brak zintegrowanego systemu informacji 
turystycznej. 

14. Słaba promocja turystycznych 
i kulturowych walorów gminy. 

Źródło: opracowanie własne 
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VII. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 
 
 

Przedmiotowe opracowanie wyznacza gminie priorytety w zakresie ochrony i opieki 

nad zabytkami. Prace nad wdrażaniem ustaleń programu oraz monitorowaniem ich postępu 

należą do zadań samorządu lokalnego. Zadania dla samorządu lokalnego w zakresie opieki 

nad zabytkami zostały opracowane na podstawie analiz dokumentów programowych 

wyższego szczebla, gminnych dokumentów strategicznych oraz inwentaryzacji terenowej 

z diagnozą stanu zachowania dziedzictwa kulturowego. 

Przedmiotowy Program w zakresie ochrony zabytków gminy odnosi się do działań, 

o których mowa w art.4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 

Art. 4. Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy 

administracji publicznej działań mających na celu: 

1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających 

trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 

2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości 

zabytków; 

3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 

4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za 

granicę; 

5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 

6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska. 

 

7.1 Priorytety gminnego programu opieki nad zabytkami 

 

Analiza szans i zagrożeń wynikających ze stanu dziedzictwa kulturowego Gminy 

Gózd wykonana na potrzeby programu pozwoliła na wypracowanie priorytetowych działań 

w zakresie opieki nad zabytkami. 

1. Priorytet I 

Ochrona i zrównoważone kształtowanie krajobrazu kulturowo - zabytkowego 

2. Priorytet II 

Badanie i dokumentacja dziedzictwa 

3. Priorytet III 

Promocja oraz edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego 

 

 

7.2 Kierunki działań i zadania gminnego programu opieki nad zabytkami 

 

Dla realizacji wyznaczonych priorytetów określono długofalowe kierunki działań, 

mogące wykraczać poza 4 - letni okres obowiązywania Programu. 

Jako kierunki działań realizacji Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gózd 

w ramach przyjętych priorytetów uznano:  

1. Zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy 

stanu ich zachowania. 

2. Podejmowanie działań mających na celu przywrócenie ładu 

przestrzennego, z uwzględnieniem walorów kulturowych. 

3. Prowadzenie i monitoring gminnej ewidencji zabytków. 
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4. Korzystanie z nowoczesnych technik informatycznych do promocji 

dziedzictwa kulturowego. 

5. Wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na 

opiekę nad zabytkami. 

6. Zwiększenie świadomości kulturowej społeczności lokalnej przez 

włączenie jej w różne formy aktywności. 

7. Wzbudzenie zainteresowania historią i kulturą materialną regionu 

zapisaną w dziełach architektury, budownictwa, lokalnej tradycji. 

8. Wspieranie rozwoju lokalnych inicjatyw kulturotwórczych w zakresie 

podtrzymania miejscowych tradycji folklorystycznych. 

9. Podejmowanie działań umożliwiających gromadzenie i eksponowanie 

pamiątek lokalnych. 

10. Turystyczna promocja regionu. 

11. Stworzenie odpowiedniej infrastruktury turystycznej. 

 

W ramach każdego z 3 głównych priorytetów określono kierunki działań, które mają 

być uzyskane przez konkretne, przypisane do nich szczegółowe działania. Ustawa 

o ochronie i opiece nad zabytkami ustala obowiązek złożenia po 2 latach przez władze 

Gminy sprawozdania z wykonania GPOnZ. W związku z powyższym dla realizacji zadań 

wyznaczono dwa okresy: etap pierwszy, po którym gmina dokona sprawozdania (do połowy 

2018 r., za okres 2016 - 2017) oraz etap drugi (2018 - 2019). 

„Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gózd na lata 2016 – 2019” jest 

kontynuacją wcześniejszego Programu. Zadania przypisane w kierunkach działań są zgodne 

ze wcześniejszymi zaproponowanymi w „Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla 

Gminy Gózd na lata 2011 – 2015”. Zadania, które udało się zrealizować nie zostały włączone 

do obecnych zadań, bądź na podstawie ich osiągnięcia wyznaczono nowe, mające na celu 

bazowanie na dotychczasowym „sukcesie”.  

W obecnym Programie przypisano również inne, nowe zadania mające na celu 

polepszenie ogólnej sytuacji obiektów zabytkowych, jak i mieszkańców gminy w nawiązaniu 

do szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. 

Dla obszaru gminy, założono, iż w czasie trwania etapu pierwszego realizowane będą 

działania wstępne, mające charakter przygotowawczy do pełnej realizacji Programu. Aby 

określone działania mogły być zrealizowane potrzebna jest współpraca wielu podmiotów. 

Najważniejszym wydaje się być skoordynowana i zrównoważona współpraca między 

właścicielami obiektów zabytkowych, a Gminą. Ważne jest również współdziałanie władz 

Gminy z jednostkami samorządu terytorialnego wyższego szczebla w odniesieniu do 

zabytków, ich pielęgnacji, ratowania oraz niezbędnego finansowania. 

Planowany zakres działań wraz z etapowaniem przedstawiono w kolejnej tabeli. 
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Tabela 6. Zakres i harmonogram działań w zakresie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym Gminy Gózd 

Kierunki działań Zadania 
Etap 

I 
Etap 

II 

Priorytet I - Ochrona i zrównoważone kształtowanie krajobrazu kulturowo - zabytkowego 

Zahamowanie procesu 
degradacji zabytków 
i doprowadzenie do poprawy 
stanu ich zachowania 

Opracowanie programu inwentaryzacji obiektów zabytkowych (ze szczególnym uwzględnieniem 
architektury charakterystycznej dla regionu). 

  

Wykonanie niezbędnych badań i prac, w tym konserwatorskich w odniesieniu do obiektów 
zabytkowych. 

  

Konsekwentne wdrażanie zapisów dokumentów programowych w odniesieniu do zabytków 
i krajobrazu kulturowego gminy. 

  

Wystąpienie o wpis do rejestru zabytków kościoła parafialnego pw. św. Józefa w Kuczkach Kolonii.   

Renowacja kapliczek będących własnością Gminy.   

Podejmowanie działań 
mających na celu przywrócenie 
ładu przestrzennego, 
z uwzględnieniem walorów 
kulturowych 

Przestrzeganie ustaleń zawartych w dokumentach prawa miejscowego w odniesieniu do obiektów 
zabytkowych. 

  

Przeciwdziałanie samowolom budowlanym, zwłaszcza przy obiektach o walorach zabytkowych.  
  

Przeciwdziałanie nielegalnym przebudowom budynków mieszkalnych o cechach zabytkowych, 
prowadzącym do zanikania tradycyjnych cech zabudowy. 

  

Priorytet II - Badanie i dokumentacja dziedzictwa 

Prowadzenie i monitoring 
gminnej ewidencji zabytków 

Bieżąca aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków w formie elektronicznej.   

Opracowanie kart adresowych zabytków archeologicznych.   

Opracowanie planu systematycznych kontroli stanu utrzymania i sposobu użytkowania obiektów 
zabytkowych znajdujących się w zasobach gminnych. 

  

Oznakowanie obiektu rejestrowego – kapliczka w Klwatce Królewskiej.   

Współpraca ze Starostwem, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Muzeum Wsi 
Radomskiej. 

  

Korzystanie z nowoczesnych 
technik informatycznych do 
promocji dziedzictwa 
kulturowego 

Stworzenie (rozbudowanie istniejącego) gminnego portalu cyfrowego z ogólnodostępną bazą 
danych o zasobach kulturowych regionu. 

  

Dostęp do Internetu (jako edukacyjnej bazy danych) w publicznych placówkach oświatowych, 
w wiejskich świetlicach. 

  

Wspieranie tworzenia przez lokalną społeczność regionalnych portali tematycznych, 
hobbystycznych, w szczególności nawiązujących do historii regionu i pozostawionej spuściźnie 
zabytkowej. 
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Kierunki działań Zadania 
Etap 

I 
Etap 

II 

Priorytet III - Promocja oraz edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego 

Wspieranie inicjatyw 
sprzyjających wzrostowi 
środków finansowych na 
opiekę nad zabytkami 

Podejmowanie starań o uzyskanie środków zewnętrznych na rewaloryzację zabytków będących 
własnością gminy. 

  

Opracowanie dla lokalnej społeczności kampanii informacyjnej odnośnie możliwości pozyskania 
środków na cele kulturowe, w tym rewaloryzację obiektów architektury. 

  

Stworzenie systemu odpowiednich ulg i rekompensat finansowych dla właścicieli i dzierżawców 
obiektów zabytkowych mających na celu podejmowanie przez nich działań rewaloryzacyjnych. 

  

Zwiększenie świadomości 
kulturowej społeczności 
lokalnej przez włączenie jej 
przez różne formy aktywności 

Wykreowanie wizerunku gminy, w oparciu o dziedzictwo kulturowe i lokalną tożsamość 
mieszkańców. 

  

Upowszechnianie edukacji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, poprzez zaangażowanie 
placówek oświatowych, wychowawczych oraz kościelnych w organizowanie warsztatów, pracowni, 
szkoleń, wykładów. 

  

Ustanowienie i przyznanie nagrody za zabytek najbardziej zadbany.   

Wzbudzenie zainteresowania 
historią i kulturą materialną 
regionu zapisaną w dziełach 
architektury, budownictwa, 
lokalnej tradycji 

Organizacja imprez kulturowych.   

Organizacja konkursów fotograficznych o lokalnym temacie przewodnim (pejzaż, architektura, 
ludzie, wydarzenia). 

  

Organizacja konkursów na zaprojektowanie kieszonkowego przewodnika turystycznego gminy 
z uwzględnieniem obiektów zabytkowych i kulturowych. 

  

Organizacja konkursów plastycznych związanych z kulturą lokalną (obrazy, makiety).   

Zorganizowanie wernisażu poświęconego dziedzictwu rodu Kochanowskich powiązanych z gminą.   

Utworzenie wystawy fotograficznej przedstawiającej obiekty zabytkowe z terenu gminy mieszczące 
się obecnie w Muzeum Wsi Radomskiej. 

  

Wspieranie rozwoju lokalnych 
inicjatyw kulturotwórczych 
w zakresie podtrzymania 
miejscowych tradycji 
folklorystycznych 

Wspieranie istniejących grup przywracających dawne praktyki taneczne, muzyczne, kulinarne 
związane z lokalnym folklorem. 

  

Podejmowanie działań 
umożliwiających gromadzenie 
i eksponowanie pamiątek 
lokalnych 

Powołanie jednostki wystawienniczej w formie np.: izby pamięci, muzeum.   

Utworzenie gminnego ośrodka kultury.   

Stworzenie programu motywującego lokalną społeczność do przekazywania pamiątek lokalnych - 
wspólne dobro mieszkańców regionu.  
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Kierunki działań Zadania 
Etap 

I 
Etap 

II 

Organizacja czasowych wystaw tematycznych.   

Turystyczna promocja regionu 

Opracowanie publikacji dotyczących gminy i jej zasobów przyrodniczo-kulturowych.   

Zamieszczenie w gminnym portalu cyfrowym w dziale informacji turystycznej map zabytków oraz 
opracowanie szlaku najważniejszych zabytków dla gminy. 

  

Organizacja festynów o znaczeniu kulturowym.   

Stworzenie odpowiedniej 
infrastruktury turystycznej 

Opracowanie systemu ścieżek (tras) rowerowych w oparciu o atrakcyjne kulturowo i przyrodniczo 
miejsca gminy. 

  

Stworzenie szlaku turystycznego w oparciu o liczne przydrożne kapliczki.   

Stworzenie projektu form małej architektury (ławki, śmietniki, altany) towarzyszącej trasom 
turystycznym i najważniejszym obiektom zabytkowym gminy. 

  

Opracowanie systemu oznaczeń tras turystycznych oraz cennych kulturowo obiektów na terenie 
gminy. 

  

Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych, zwłaszcza przy zabytkowych obiektach 
budownictwa drewnianego oferujących wypoczynek i rozrywkę (regionalne potrawy, zwyczaje itp.) 
– Gózd, Kuczki, Podgóra. 

  

Modernizacja elementów infrastruktury służących funkcjonowaniu i rozwojowi turystyki kulturowej.   
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VIII. INSTRUMENTARIUM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU 
OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

 
 

Konsekwentnie prowadzona i długofalowa polityka Gminy Gózd w zakresie opieki nad 

zabytkami oraz realizacja niniejszego Programu stanowi szansę na rozwój w Gminie Gózd 

oraz na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. Inwestycje zmierzające do poprawy stanu technicznego obiektów 

i zespołów zabytkowych powinny się odbywać na zasadzie poszanowania istniejących 

wartości zabytkowych i dążenia do zachowania w jak największym stopniu oryginału, 

ewentualnie wkomponowaniu nowych elementów w sposób współgrający z zabytkiem. 

Realizacja Programu będzie się odbywać poprzez wskazane zadania gminy na rzecz 

osiągnięcia priorytetów w nim przyjętych.  

Zakłada się, że zadania określone w gminnym programie opieki nad zabytkami będą 

wykonywane za pomocą następujących instrumentów: 

a) instrumentów prawnych – wynikających z przepisów ustawowych (np. uchwalanie 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, wnioskowanie o wpis do rejestru 

zabytków obiektów będących własnością gminy, wykonywanie decyzji 

administracyjnych, np. WKZ), 

b) instrumentów finansowych (m.in. finansowanie prac konserwatorskich 

i remontowych przy obiektach zabytkowych będących własnością gminy, korzystanie 

z programów uwzględniających finansowanie z funduszy europejskich oraz dotacje, 

subwencje, dofinansowania, nagrody, zachęty finansowe dla właścicieli i posiadaczy 

obiektów zabytkowych), 

c) instrumentów koordynacji (m.in. poprzez realizację projektów i programów 

dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego zapisanych w wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych strategiach, planach rozwoju lokalnego itp., współpraca 

z ośrodkami naukowymi i akademickimi, współpraca z organizacjami wyznaniowymi 

w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami), 

d) instrumentów społecznych (m.in. poprzez działania edukacyjne promocyjne, 

współdziałanie z organizacjami społecznymi, działania prowadzące do tworzenia 

miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami), 

e) instrumentów kontrolnych (m.in. aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, 

monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego oraz stanu zachowania 

dziedzictwa kulturowego). 

 
 
 

IX. ZASADY OCENY REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI 
NAD ZABYTKAMI 

 
 

Proces osiągania celów wytyczonych w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami 

Gminy Gózd będzie monitorowany poprzez analizę stopnia jego realizacji. Analiza ta będzie 

dokonywana każdorazowo przez Wójta Gminy Gózd, zgodnie z ustaleniami art. 87 ust. 5 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
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5. Z realizacji programów zarząd województwa, powiatu i wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi 

województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. 

Wykonanie sprawozdania powinna poprzedzić ocena poziomu realizacji Gminnego 

Programu uwzględniająca: wykonanie zadań przyjętych do realizacji w okresie czteroletnim 

obowiązywania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz efektywność ich wykonania. 

Ocena poziomu realizacji Programu winna uwzględniać m.in.: 

- bieżący monitoring gminnej ewidencji zabytków z terenu Gminy Gózd 

uwzględniający informacje o stanie zachowania obiektów, zmianach 

lokalizacyjnych, zmianach stosunków własnościowych, 

- ocenę zaawansowania prac związanych z rewitalizacją obiektów zabytkowych, 

- ocenę prac związanych z opracowaniem aktów prawa miejscowego dla terenów 

o wysokich wartościach kulturowych, 

- ocenę aktywności kulturalnej lokalnej społeczności, w tym ocenę przedsięwzięć 

folklorystycznych i zainteresowań tradycyjnym rękodziełem, 

- ocenę aktywności placówek kulturalnych (muzea, domy kultury, świetlice wiejskie, 

biblioteki), 

- ocenę wykorzystania i funkcjonowania szlaków turystycznych oraz towarzyszącej 

im infrastruktury, 

- ocenę realizacji programu edukacji i promocji zabytków, w tym z wykorzystaniem 

nowoczesnych technik informatycznych, 

- ocenę rozwoju bazy turystycznej, 

- ocenę kontaktów z właścicielami obiektów w zakresie działań zmierzających 

do rewitalizacji obiektów zabytkowych. 

Po przyjęciu przez Radę Gminy Gózd Programu w drodze uchwały należy udostępnić 

dokument do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Gózd. 

Program należy sukcesywnie analizować oraz uzupełniać uwzględniając zmieniające 

się uwarunkowania prawne, kulturowe i społeczne. 

Realizowanie założeń Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gózd 

będzie wymagało współpracy nie tylko osób odpowiedzialnych za wdrożenie działań 

wynikających z celów tego dokumentu, ale także aktywizacji właścicieli, użytkowników 

obiektów zabytkowych, organizacji pozarządowych, grup społecznego działania, środowisk 

naukowych itp. Mając na uwadze dobro ogółu należy dołożyć starań, aby wytyczone cele 

zostały realizowane. 

 
 
 

X. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI 
NAD ZABYTKAMI 

 
 

Środki finansowe związane z zadaniami ochrony i opieki nad zabytkami dla Gminy 

Gózd mogą być uzyskane z następujących źródeł: 

 środki publiczne; 

 środki krajowe (budżet państwa, budżet jednostek samorządu terytorialnego, 

fundusze celowe); 

 środki zagraniczne (środki Unii Europejskiej i inne); 
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 środki niepubliczne (środki osób fizycznych, prawnych, spółek, organizacji, fundacji, 

instytucji kościelnych). 

Zasady finansowania opieki nad zabytkami określone zostały w rozdziale 7 ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Podstawowym źródłem finansowania zabytków w Polsce są środki publiczne 

pochodzące z budżetu państwa oraz budżetów samorządowych. Finansowanie zabytków 

z tych źródeł odbywa się na zasadzie współfinansowania prac przy obiektach zabytkowych, 

w oparciu o zapisy ww. ustawy. 

Dysponentami powyższych środków są:  

1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

2. Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków. 

3. Organ stanowiący - gminy, powiaty, samorządy województwa realizujące dotacje 

poprzez corocznie organizowane nabory wniosków. Dotacja może zostać 

udzielona osobie fizycznej, jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce 

organizacyjnej, będącej właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego 

do rejestru lub posiadającej taki zabytek w trwałym zarządzie. 

4. Fundacje PPP. 

 

Poniżej wskazano przykładową listę instytucji oraz programów umożliwiających 

częściowe sfinansowanie zadań wskazanych w przedstawionym Programie. 

 

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

 

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz tzw. mecenat, 

są podstawą ubiegania się o środki na zadania z zakresu kultury realizowane przez między 

innymi jednostki samorządu terytorialnego. Na rok 2016 zostały przedstawione następujące 

programy: 

1. Wydarzenia artystyczne. 

2. Kolekcje. 

3. Promocja literatury i czytelnictwa. 

4. Edukacja. 

5. Obserwatorium kultury. 

6. Dziedzictwo kulturowe. 

7. Rozwój infrastruktury kultury. 

8. Promesa MKiDN. 

9. Kultura dostępna. 

10. Promocja kultury polskiej za granicą 2017 – promesa. 

Program dziedzictwo kulturowe ma za zadanie wspierać działalność muzeów oraz 

popularyzować lokalną kulturę. Jego celem jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego 

w kraju i za granicą. Program „Dziedzictwo kulturowe” składa się z priorytetów, w których 

uwzględniono ich cel oraz pulę dofinansowania. Priorytety programu „Dziedzictwo 

kulturowe”: 

1. Ochrona zabytków – celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa 

kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków 

nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. 

2. Wspieranie działań muzealnych - celem priorytetu jest wspieranie działalności 

w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, 



Green Key  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gózd 

 

75 

a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów 

wystawienniczych. 

3. Kultura ludowa i tradycyjna - celem priorytetu jest wspieranie zjawisk związanych ze 

spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) 

poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą - celem priorytetu jest poprawa stanu 

zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat. 

5. Ochrona zabytków archeologicznych - celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa 

archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, 

obejmujących nieinwazyjne badania archeologiczne, ewidencję i inwentaryzację 

zabytków archeologicznych oraz opracowanie i publikację wyników 

przeprowadzonych badań archeologicznych. 

6. Miejsca Pamięci Narodowej - celem priorytetu jest wspieranie samorządów 

w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi 

materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości. 

 

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu 

 

Dotacja realizowana jest ze środków finansowych z budżetu państwa w części, której 

dysponentem jest Wojewoda Mazowiecki. Jest to dotacja na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 

do rejestru (art. 74 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji, Departament Wyznań Religijnych 

oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Wydział Funduszu Kościelnego 

 

Środki Funduszu Kościelnego, stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 

1950 r. i § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie 

rozszerzenia zakresu celów Funduszu Kościelnego (Dz. U. z 1990 Nr 61, poz. 354), 

przeznacza się m.in. na remonty i konserwację obiektów sakralnych o wartości zabytkowej. 

Przewiduje się wykonanie tylko podstawowych prac zabezpieczających sam obiekt 

(w szczególności remonty dachów, stropów, ścian i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, 

izolację, remonty i wymianę zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, 

odgromowej, przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej itp.). Z Funduszu nie finansuje się 

remontów i konserwacji obiektów towarzyszących (takich jak np.: dzwonnice wolnostojące, 

krzyże), ruchomego wyposażenia obiektów sakralnych (takich jak np.: obrazy, ikonostasy, 

stalle, epitafia, szaty i naczynia liturgiczne, instrumenty muzyczne, dzwony) oraz otoczenia 

świątyni, a także stałych elementów wystroju wnętrz (takich jak np.: polichromie, freski, 

witraże i posadzki). 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

Program ten jest kontynuacją głównych kierunków inwestycyjnych zawartych 

w poprzedniej perspektywie 2007 – 2013.  
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W ramach programu ma funkcjonować 10 osi priorytetowych, w tym oś 8, pod nazwą 

ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Przewidziana dotacja na cele 

kultury ma wynieść 467,3 mln euro. 

 

Finansowanie przy wykorzystaniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym 

 

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) stanowi formę realizacji zadań publicznych 

przez podmiot prywatny przy wykorzystaniu możliwości finansowych, organizacyjnych lub 

innych podmiotu prywatnego. Istotą partnerstwa jest to, iż zlecającym zadanie jest podmiot 

publiczny, natomiast wykonawcą partner prywatny, którym zgodnie z ustawą z dnia 19 

grudnia 2008 r. o PPP (Dz. U. z 2015, poz. 696) jest przedsiębiorca lub przedsiębiorca 

zagraniczny. 

Szczegółowe informacje w zakresie dofinansowań i związanych z nimi programów 

znajdują się na stronach internetowych przedstawionych instytucji.  

 

 

 

XI. REALIZACJA I FINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ ZADAŃ 
Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW 

 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, główny obowiązek dbania o stan zabytków, a tym samym ponoszenia nakładów 

na prace konserwatorskie, spoczywa na właścicielach i użytkownikach obiektów 

zabytkowych. Na każdym właścicielu i posiadaczu zabytku spoczywają obowiązki, określone 

w art. 5 powyższej ustawy, wynikające z zasad sprawowania opieki nad zabytkami. 

Art. 5. Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza 

polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków: 

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku. 

2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 

zabytku. 

3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie. 

4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. 

5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla 

historii i kultury. 

W art. 28 wskazano również dodatkowe obowiązki właścicieli i posiadaczy zabytków 

wpisanych do rejestru zabytków. 

Art. 28. Niezależnie od obowiązków wynikających z opieki nad zabytkami, 

określonych w art. 5, właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru lub zabytku 

znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiadamia wojewódzkiego 

konserwatora zabytków o: 

1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, niezwłocznie 

po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia. 

2) zagrożeniu dla zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu 

zagrożenia. 

3) zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego w terminie miesiąca od dnia 

nastąpienia tej zmiany. 
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4) zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie 

miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości. 

Na mocy art. 29 ust. 1 na wszystkich właścicielach i posiadaczach zabytków oraz 

przedmiotów o cechach zabytkowych spoczywa obowiązek udostępniania ich organom 

ochrony zabytków w celu przeprowadzenia badań. 

Art. 29. 1. Organy ochrony zabytków w czasie uzgodnionym z właścicielem lub 

posiadaczem przedmiotu będącego zabytkiem lub posiadającego cechy zabytku mogą 

prowadzić badania tego przedmiotu w miejscu, w którym przedmiot ten się znajduje. 

Zapisy art. 71 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami określają zasady finansowania opieki nad zabytkami. 

1. W zakresie sprawowania opieki nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka 

organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego finansuje prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich 

i robót budowlanych przy tym zabytku. 

2. Sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny, określony w ust. 

1, posiada jednostka samorządu terytorialnego, jest zadaniem własnym tej jednostki. 

 

Cele określone w GPOnZ dla Gminy Gózd będą osiągane poprzez: 

 wspólne działania władz Gminy z Ministerstwem Kultury, Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Mazowieckiego, Starostwem Powiatowym, Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, władzami kościelnymi oraz innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego na zasadach porozumień, umów, wspólnych podmiotów; 

 inicjatywy własne władz Gminy Gózd; 

 stosowanie instrumentów finansowych (dotacje, prowadzenie instytucji, nagrody, 

zachęty, itp.); 

 funkcje programowe (programy lokalne i projekty, kontrakty, itp.); 

 inne działania aktywizujące. 

 

 

 

XII. WYKORZYSTANE MATERIAŁY I OPRACOWANIA 

 

Wybrane akty prawne: 

 

Stan prawny na lipiec 2016 r.  

 

Regulacje prawne w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego zawarte są w wielu 

ustawach. Do najważniejszych z nich, w kontekście realizacji niniejszego Programu, należy 

zaliczyć: 

 Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 Nr 78 

poz. 483 ze zm.), 

 Ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

z 2014, poz. 1446),  

 Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515), 
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 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.), 

 Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290), 

 Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016, poz. 

672.), 

 Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015, poz. 1651 ze 

zm.), 

 Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, 

poz. 1774), 

 Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2012, poz. 406), 

 Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 ze zm.), 

 Ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015, poz. 1777), 

 Ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 

z 2015, poz. 2126), 
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XIII. ANEKSY 
Załącznik nr 1 

Zabytki architektoniczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków oraz wojewódzkim 

rejestrze zabytków 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kart adresowych GEZ Gózd 

Lp. Miejscowość Obiekt Adres 
Data 

powstania 
Informacja o wpisie do 

rejestru zabytków 

1. Drożanki Dom drewniany Drożanki 36 l. 30-te XX w. Brak 

2. Drożanki Kapliczka Drożanki 48 ok. 1950 r. Brak 

3. Drożanki Dom drewniany Drożanki 62 l. 30-te XX w. Brak 

4. Drożanki Dom drewniany Drożanki 63 l. 30-te XX w Brak 

5. Gózd Kapliczka 
ul. 

Starowiejska 
1948 r. Brak 

6. Gózd Krzyż 
ul. Radomska 

7 
1883 r. Brak 

7. 
Kuczki - 
Kolonia 

Cmentarz rzymsko- 
katolicki 

Kuczki 
Kolonia 64 

II ćw. XX w. Brak 

8. 
Kuczki - 
Kolonia 

Mogiła Żołnierzy 
Polskich 

Kuczki 
Kolonia 64 

1939 r. Brak 

9. 
Kuczki - 
Kolonia 

Kościół pw. św. 
Józefa 

Kuczki 
Kolonia 20 A 

1930 -1935 r. Brak 

10. 
Kuczki - 
Kolonia 

Ogrodzenie 
kościelne 

Kuczki 
Kolonia 20 A 

1935 r. Brak 

11. 
Kuczki - 
Kolonia Brama kościelna 

Kuczki 
Kolonia 20 A 

1935 r. Brak 

12. 
Kuczki - 
Kolonia Kapliczka 

Kuczki 
Kolonia 

1922 r. Brak 

13. 
Kuczki - 
Kolonia Dom drewniany 

Kuczki 
Kolonia 44 

II ćw. XX w. Brak 

14. 
Kuczki - 
Kolonia Dom drewniany 

Kuczki 
Kolonia 56 

II ćw. XX w. Brak 

15. 
Kuczki - 
Kolonia Kapliczka 

Kuczki 
Kolonia 41 A 

1916 r. Brak 

16. 
Kuczki - 
Kolonia 

Figura Jezusa 
Chrystusa 

Kuczki 
Kolonia 

1907 r. Brak 

17. Kuczki - Wieś Oboro - stajnia 
Kuczki Wieś 

30 
1900 r. Brak 

18. Kuczki - Wieś Dom drewniany Kuczki Wieś 1 1924 r. Brak 

19. Kiedrzyn Kapliczka Kiedrzyń II ćw. XX w. Brak 

20. Kiedrzyn Kapliczka ul. Makowska 1935 r. Brak 

21. 
Klwatka 

Królewska 
Kapliczka 

Klwatka 
Królewska 

1936 r. Brak 
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22. 
Klwatka 

Królewska 
Kapliczka 

Klwatka 
Królewska 97 

1936 r. Brak 

23. 
Klwatka 

Królewska 
Kapliczka 

Klwatka 
Królewska 

1904 r. Brak 

24. 
Klwatka 

Królewska 
Kapliczka 

Klwatka 
Królewska 

1856 r. Brak 

25. 
Klwatka 

Królewska 
Kapliczka 

Klwatka 
Królewska 

II poł. XVIII w. 869 z dn. 01.12.1959 r. 

26. Kłonów Kapliczka Kłonów 1930 r. Brak 

27. 
Kłonówek - 

Kolonia 
Dom drewniany 

Kłonówek 
Kolonia 2 

II ćw. XX w. Brak 

28. 
Kłonówek - 

Kolonia 
Dom drewniany 

Kłonówek 
Kolonia 15 

II ćw. XX w. Brak 

29. 
Kłonówek - 

Kolonia 
Dom drewniany 

Kłonówek 
Kolonia 24 

II ćw. XX w. Brak 

30. 
Kłonówek - 

Wieś 
Dom drewniany 

Kłonówek 
Wieś 24 

l. 20-te XX w Brak 

31. 
Kłonówek - 

Wieś 

Figura Matki 
Boskiej 

Triumfującej 

Kłonówek 
Wieś 1 

1949 r. Brak 

32. Małęczyn Dom drewniany 
ul. Zachodnia 

132 
II ćw. XX w. Brak 

33. Niemianowice Dom drewniany 
Niemianowice 

6 
II ćw. XX w. Brak 

34. Podgóra Dom drewniany Podgóra 21 II ćw. XX w. Brak 

35. Podgóra Dom drewniany Podgóra 17 II ćw. XX w. Brak 

36. Wojsławice Dom drewniany Wojsławice 3 II ćw. XX w. Brak 

37. Wojsławice 
Figura Jezusa 

Chrystusa i Jana 
Chrzciciela 

Wojsławice 
139 

1911 r. Brak 

38. Wojsławice Kapliczka Wojsławice 1917 r. Brak 

39. Wojsławice Kapliczka Wojsławice 1 1910 r. Brak 

40. Wojsławice Kapliczka 
Wojsławice 

40 
1938 r. Brak 
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Załącznik nr 2 

Zabytki archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków  
Źródło: Źródło: opracowanie własne na podstawie GPOnZ Gminy Gózd na lata 2011 – 2015 oraz danych NID 

 

Nr 
st. 

Miejscowość 
Numer stanowiska 

Numer 
na AZP 

Funkcja 
stanow. 

Kultura Określenie chronologii 

1 Klwatka B  st. I 74-69/14 Osada  Epoka Brązu 

2 
Klwatka – Figietów 

st. I 
74-69/15 

Ślad 
osadnictwa 

 
Ślad 

osadnictwa 

Łużycka 

Epoka Brązu 
 

Wczesne Średniowiecze / 
Średniowiecze 

XI – XIV w. 

3 
Klwatka – Figietów 

st. II 
74-69/16 

Ślad 
osadnictwa 

Łużycka Epoka Brązu 

4 
Klwatka – Figietów 

st. III 
74-69/17 

Ślad 
osadnictwa 

 Brak określenia 

5 
Klwatka Królewska 

st. II 
74-69/ 20 

Ślad 
osadnictwa 

 Średniowiecze 

6 Klwatka st. III 74-69/21 Osada  
Wczesne Średniowiecze / 
Średniowiecze  XI – XV w. 

7 Małęczyn Nowy st. I 74-69/22 
Ślad 

osadnictwa 
Łużycka Epoka Brązu 

8 
Małęczyn Nowy st. 

II 
74-69/23 Osada 

Pucharów 
Lejkowa-tych 

Neolit 

9 
Małęczyn Nowy st. 

III 
74-69/24 Osada  

Wczesne Średniowiecze / 
Średniowiecze  XI – XV w. 

10 
Budy 

Niemianowskie st. 1 
74-70/4 

Ślad 
osadnictwa 

Ślad 
osadnictwa 

 
Neolit 

Średniowiecze 

11 Piskornica st. 1 74-70 /5 
Ślad 

osadnictwa 
 

Neolit – Wczesna Epoka 
Brązu 

12 Piskornica st. 2 74-70/ 6 

Ślad 
obozowiska 

Ślad 
osadnictwa 

 
Epoka Kamienia 
Średniowiecze 

13 Piskornica st. 3 74-70/7 Osada  
Neolit – Wczesna Epoka 

Brązu 

14 Piskornica st. 4 74-70/8 Osada 
Pucharów 

Lejkowa-tych 
Neolit 

15 
Kuczki Kolonia 

/Bekermanówka st. 
1 

74-70/12 
Ślad 

obozowiska 
 Epoka Kamienia 

16 Grzmucin st. 1 75-69/4 
Ślad 

osadnictwa 
 Okres Nowożytny -XVII w. 

17 Grzmucin st. 2 75-69/5 

Ślad 
osadnictwa 

Ślad 
osadnictwa 

 

Późne Średniowiecze XVI w. 
Późne Średniowiecze XVI w. 
Okres Nowożytny XVI -  XVII 

w. 

18 Grzmucin st. 3 75-69/6 
Ślad 

osadnictwa 
 Późne Średniowiecze XVI w. 

19 Grzmucin st. 4 75-69/7 
Ślad 

osadnictwa 
 

Okres Nowożytny XVI -  XVII 
w. 
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20 Kłonówek st. 1 75-69/9 Osada  Okres Nowożytny  -  XVII w. 

21 Kłonów st. 1 75-69/10 
Ślad 

osadnictwa 
 Neolit 

22 Kłonów st. 2 75-69/11 
Ślad 

osadnictwa 
Pucharów 

Lejkowa-tych 
Neolit 

23 Małęczyn Stary st. 1 75-69/12 Osada  Okres Nowożytny -  XVII w. 

24 Małęczyn Stary st. 2 75-69/13 
Ślad 

osadnictwa 
Osada 

 
Okres Nowożytny XVI - w. 

 
Okres Nowożytny   XVII w. 

25 Małęczyn Stary st. 3 75-69/14 

Ślad 
osadnictwa 

Ślad 
osadnictwa 

Ślad 
osadnictwa 

 

Okres Nowożytny XVI - w. 
 

Okres Nowożytny   XVI - 
XVII w. 

Okres Nowożytny   XVII w. 

26 
Kol. Grzmucin 

/Trzymorgi  st. 1 
75-69/15 

Ślad 
osadnictwa 

Ślad 
osadnictwa 

 
Okres Nowożytny XVII – 

XVIII w. 
Okres Nowożytny  XVIII w. 

27 Wojsławice st. 1 75-69/16 

Ślad 
osadnictwa 

Ślad 
osadnictwa 

Ślad 
osadnictwa 

 
Neolit 

Wczesne Średniowiecze 
Okres Nowożytny XVII w. 

28 Wojsławice st. 2 75-69/17 
Osada 
Osada 

Pucharów 
Lejkowa-tych 

Neolit 
Okres Nowożytny XVII w. 

29 Wojsławice st. 3 75-69/18 

Ślad 
osadnictwa 

Ślad 
osadnictwa 

Ślad 
osadnictwa 

 

Średniowiecze –  XIII w 
Późne Średniowiecze / 

Okres Nowożytny XVI – XVII 
w. 

Okres Nowożytny XVII w. 

30» Gózd st. 1 75-70/1 
Cmentarzysko 

szkieletowe 
 Wczesne średniowiecze 

31 Kłonów st. 1 75-70/4 

Ślad 
obozowiska 

Ślad 
osadnictwa 

 
Epoka Kamienia 
Okres Nowożytny 

32 Kłonów st. 2 75-70/5 

Ślad 
obozowiska 

Ślad 
osadnictwa 

 
Epoka Kamienia 
Okres Nowożytny 

33 Drożynki st. 1 75-70 / 6 
Ślad 

osadnictwa 
 

Średniowiecze – Okres 
Nowożytny 

34 Drożynki st. 2 75-70 / 7 Osada  
Późne Średniowiecze – 

Okres Nowożytny 

 


