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Waldemar Trelka
Starosta Radomski

Z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu folder, w którym
prezentuję coraz większy potencjał Powiatu Radomskiego. Na jego ob-
szarze żyje ponad 150 tysięcy mieszkańców 13 miast i gmin, skupio-
nych wokół Radomia jako stolicy regionu. Powiat Radomski to miejsce, gdzie z powodzeniem
działa ponad 100 dużych i średnich firm z wielu branż, głównie metalowej, spożywczej, logi-
stycznej i transportowej, jak również kilkanaście tysięcy mikrofirm, pomagających w rozwoju
gospodarczym całego regionu.

Inwestycje centralne, w tym lotnisko Warszawa–Radom, które w najbliższej dekadzie ma
obsługiwać nawet 10 milionów pasażerów rocznie, ekspresowa droga krajowa S7 (w osi północ-
południe), planowana ekspresowa droga krajowa numer 12 (w osi wschód-zachód) oraz szlak
szybkiej kolei Warszawa–Radom–Kielce–Kraków, a ponadto rozwinięta sieć komunikacyjna
zmodernizowanych dróg powiatowych– to atuty, które sprawiają, że w najbliższych latach Po-
wiat Radomski stanie się najlepszym miejscem na lokowanie wielu inwestycji o charakterze kra-
jowym i międzynarodowym.

Powiat Radomski realizuje również zadania z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej oraz po-
mocy społecznej. Jest organem prowadzącym dla kilku szkół średnich, w tym liceów, których
absolwenci z powodzeniem aplikują na prestiżowe kierunki studiów akademickich. Z kolei tech-
nika, dzięki wprowadzonym innowacjom oraz współpracy z przedsiębiorstwami i pracodawcami,
zapewniają kształcenie młodzieży w deficytowych zawodach usługowych i fachowych, poszuki-
wanych i cenionych na rynku pracy. Dostęp mieszkańców do publicznej służby zdrowia na po-
ziomie specjalistycznym gwarantują dwa szpitale w Pionkach i Iłży. Oba znajdują się w tak
zwanej państwowej sieci szpitali.

Powiat Radomski to obszar o bogatej kulturze i historii, ciekawych, niepowtarzalnych
miejscach i wydarzeniach, a także wspaniałych walorach krajobrazowo-przyrodniczych. Malow-
nicza Iłża z górującym nad nią zamkiem, przepiękny rezerwat leśny Królewskie Źródła, mean-
drująca wśród lasów i pól rzeka Radomka, a także coraz bogatsza sieć ścieżek rowerowych
sprawiają, że Powiat Radomski jest odpowiednim miejscem na weekendowe wyjazdy oraz od-
krywanie bogactwa nieskażonej przyrody.

Zapraszam Państwa do odwiedzenia Powiatu Radomskiego
– będziecie zawsze oczekiwanymi i mile widzianymi Gośćmi.

SZANOWNI PAŃSTWO!
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Waldemar Trelka
Radom County Commissioner

I have a great pleasure to present to you this publication showing the increasing potential
of Radom County. It has a population of more than 150,000 living in 13 towns and townships,
concentrated around Radom that serves as the county seat and capital of the region. Radom
County features more than a hundred well-prospering big and medium businesses operating in
many industries, primarily metal processing, food processing, logistics and transport, as well as
more than ten thousand small enterprises contributing to economic growth of the entire region.

Central investment projects, including Warszawa–Radom Airport, which in the coming
decade will provide service to 10 million passengers a year, the S7 expressway (running from
the north to the south), the planned expressway no. 12 (running from the east to the west), the
high-speed rail Warszawa–Radom–Kielce–Kraków, and a well-developed transport network
of modernized county roads are advantages that in a few years will make Radom County the
best place to attract investments with national and international capital.

Radom County is also involved in implementation of projects in such fields as education,
healthcare and social services. It administers several secondary schools, including high schools
with graduates successfully applying to prestigious universities. Local secondary technical
schools, thanks to innovations and cooperation with businesses and employers, provide educa-
tion in most in demand professions, sought after and valued on the job market. Access to public
healthcare system with specialist services is provided by two hospitals in Pionki and Iłża. Both
of them are in the so-called state hospital network.

Radom County is an area known for its rich culture and history, interesting, unique land-
marks and events, as well as spectacular scenic and natural assets.The picturesque town of Iłża
with a castle towering over it, the beautiful forest reserve Królewskie Źródła (Royal Springs), the
meandering Radomka River running through the local forests and fields, and the constantly
expanding network of biking trails make that Radom County is a great place for weekend get-
aways and exploration of abundant and unspoiled nature.

You are invited to visit Radom County,
where we always make you feel welcomed and appreciated.

DEAR LADIES ANDGENTLEMEN
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W SERCU POLSKI

Powiat Radomski jest położony niemal
w centralnej części kraju, w południowej części
województwa mazowieckiego. Zajmuje powierz-
chnię 1530 km², zamieszkiwaną przez ponad 151
tys. osób. Graniczy z sześcioma powiatami woje-
wództwa mazowieckiego: szydłowieckim, przy-
suskim, białobrzeskim, kozienickim, zwoleńskim,
lipskim oraz jednym powiatem województwa
świętokrzyskiego: starachowickim. Na mapie
administracyjnej powiatu radomskiego znajduje
się 13 gmin, w tym typowo wiejskie, jak: Gózd,
Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala,
Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów i Zakrzew
oraz wiejsko-miejskie: Iłża i Skaryszew oraz gmi-
na miejska Pionki.
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DOSKONAŁE POŁOŻENIE

Powiat Radomski pokrywa gęsta sieć dróg
kołowych i kolejowych o znaczeniu lokalnym,
krajowym i międzynarodowym. Przebiegają tędy
szlaki drogowe oraz kolejowe w kierunku:
wschód-zachód (Lublin–Łódź) oraz północ-po-
łudnie (Warszawa–Kraków). Najważniejszymi
stacjami kolejowymi są: Pionki, Jedlnia-Letnisko,
Wolanów, Lesiów oraz Bartodzieje. Oprócz tego
przez teren Powiatu Radomskiego przebiega
międzynarodowa droga E77, występująca na te-
renie całego regionu radomskiego jako trasa eks-
presowa S7. Drugą najważniejszą drogą krajową
jest DK12, łącząca Łódź z Lublinem, która w naj-
bliższych latach ma zostać rozbudowana do
standardu drogi ekspresowej S12. Trzecią ważną
drogą krajową jest DK9, prowadząca z Radomia
do Rzeszowa. Wielkim impulsem rozwojowym
jest inwestycja centralna w Port Lotniczy Warsza-
wa–Radom, położony w radomskiej dzielnicy
Sadków, sąsiadujący z terenem gmin Gózd, Jedl-
nia–Letnisko oraz Skaryszew.
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ŁÓDŹ

KRAKÓW

LUBLIN

RZESZÓW
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Działania samorządu powiatowego, sprzyjające rozwojowi już istniejących i powstawa-
niu nowych firm oraz aktywne wspieranie przedsięwzięć gospodarczych sprawiły, że w ostat-
nich latach powstało wiele nowych podmiotów, a szczególnie aktywnie rozwinął się sektor
małych i średnich przedsiębiorstw.

GOSPODARKA

Prezentacja różnorodnych odmian papryki podczas corocznych targów.

Ogólnopolskie Targi Papryki w Słowikowie w gminie Przytyk.
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●korzystne położenie geograficzne Powiatu
przy dużych kompleksach leśnych: Puszczy
Kozienickiej i Puszczy Iłżeckiej oraz na prze-
cięciu szlaków komunikacyjnych w relacji:
wschód-zachód i północ-południe,

● stosunkowo bliska odległość Powiatu od War-
szawy, Lublina, Kielc i Łodzi,

● dostępne złoża surowców naturalnych dla
budownictwa i drogownictwa,

● bardzo dobra infrastruktura drogowa powiatu,

● skuteczna realizacja w szkołach ponadpod-
stawowych procesu dostosowywania kierun-
ków kształcenia do potrzeb gospodarki
powiatu i regionu,

● niskie koszty pracy oraz działalności gospo-
darczej w porównaniu z innymi regionami,

● znaczne tereny przemysłowe przeznaczone
pod inwestycje,

●wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców,
szczególnie ludzi młodych,

●wzrost zainteresowania rolników produkcją
metodami ekologicznymi,

● dobrze prosperujące „Zagłębie paprykowe”
w okolicach Przytyka i Zakrzewa, skąd po-
chodzi większość krajowej produkcji tego
warzywa,

● odpowiednie obszary do produkcji rolniczej
metodami ekologicznymi,

● dobry stan środowiska naturalnego oraz wy-
soka lesistość, stanowiące o atrakcyjności tu-
rystycznej,

● doświadczenie powiatu w realizacji dużych in-
westycji, w tym inwestycji współfinansowa-
nych z funduszy Unii Europejskiej,

● funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu–
banków, biur kredytowych, stowarzyszeń go-
spodarczych, których zadaniem jest wspiera-
nie rozwoju i podnoszenie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw,

● posiadane walory i zasoby środowiska przy-
rodniczego oraz dziedzictwa kulturowego,
które stanowią dobrą podstawę do rozwoju
funkcji turystyczno-wypoczynkowych.

Do atutów sprzyjających rozwojowi gospodarki należy zaliczyć:
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W powiecie działalność gospodarczą prowadzi ok. 14 tys. podmiotów, z czego wiele z nich
to firmy i zakłady produkcyjne, znane na rynku krajowym i międzynarodowym. Znaczna część
ich działalności to handel, usługi, przetwórstwo rolno-spożywcze w tym masarnie i ubojnie,
piekarnie i ciastkarnie, przetwórnie owocowo-warzywne, mieszalnie pasz, młyny gospodarcze,
zakłady mleczarskie. Wśród firm innych branż i gałęzi produkcyjnych, wyróżniających się na
lokalnym rynku gospodarczym, można wymienić m.in. producentów nowoczesnych klejów dla
przemysłu obuwniczego, meblarskiego i budowlanego, producentów masy celulozowej, papieru
oraz wyrobów z papieru, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, przedsiębiorstwa specjalizu-
jące się w nowoczesnej technologii obróbki metali, fabrykę amunicji myśliwskiej, tartaki i zakła-
dy drzewne produkujące m.in. podłogi drewniane i drzwi oraz wiele innych.

O tym jak wielu inwestorów doce-
niło możliwości i walory Powiatu Radom-
skiego świadczy fakt ulokowania w Ra-
domiu i Pionkach podstref Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomcznej Euro-Park
Wisłosan oraz podstrefy Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Starachowice w Iłży. Po-
nadto Powiat Radomski, a w szczegól-
ności gminy Jedlińsk, Kowala, Pionki
i Wierzbica dysponują atrakcyjnymi tere-
nami pod inwestycje. Większość jest wy-
posażona w infrastrukturę techniczną
(energię elektryczną, gaz, wodę, kanali-
zację) oraz dogodną komunikację kolejo-
wą i drogową.

Laureaci VIII edycji Konkursu Gospodarczego
Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”.



CIEKAWOSTKA

Jedną z form promowania przedsiębiorczości jest Konkurs Gospodarczy Starosty
Radomskiego „Perła Powiatu”. Głównym jego celem jest wyróżnienie produktów, firm
oraz gospodarstw rolnych z Powiatu Radomskiego. Współzawodnictwo odbywa się
w sześciu kategoriach: Mała Firma Roku (do 30 pracowników), Firma Roku (powyżej 30
pracowników), Produkt Roku, Małe Gospodarstwo Rolne (powierzchnia mniej niż 20 ha),
Gospodarstwo Rolne (powierzchnia 20 ha i powyżej) oraz Firma Przyjazna Rodzinie. Zwy-
cięzcy i nominowani poszczególnych kategorii otrzymują Statuetki i Dyplomy Honorowe,
wręczane podczas uroczystej Gali „Perła Powiatu”.

11POWIAT RADOMSKI
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CIEKAWOSTKA

W Pakosławiu, w gminie Iłża powstała jedna z większych farm wiatrowych
w Polsce. 27 turbin wiatrowych wytwarza energię o mocy 54 MW.
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Powiat Radomski ma również charakter rolniczy– ponad 60 procent powierzchni zajmu-
ją użytki rolne, a gospodarstwa rolne charakteryzują się dużym rozdrobnieniem. W ostatnich
latach wzrasta liczba dużych gospodarstw wyspecjalizowanych w jednej dziedzinie. Dzięki po-
zyskiwanym funduszom unĳnym, gospodarstwa coraz chętniej inwestują w nowoczesne tech-
nologie i efektywniejsze, a tym samym bardziej opłacalne w praktyce rozwiązania i dążą do
osiągnięcia europejskich standardów

Dominuje uprawa zbóż oraz ziemniaków. W produkcji zwierzęcej przeważa produkcja
mleka hodowla bydła oraz żywca wieprzowego. Sukcesywnie wzrasta powierzchnia upraw ro-
ślin oleistych i roślin wykorzystywanych na biopaliwa oraz do celów energetycznych. Intensyw-
nie rozwĳa się także sektor przetwórstwa rolno-spożywczego, również o znaczeniu ponad-
regionalnym.



Powiat Radomski, wraz z powiatami przysuskim i biało-
brzeskim stanowią krajowe zagłębie uprawy papryki, skąd pocho-
dzi większość krajowej produkcji tego warzywa. To tu, w gminie
Przytyk, każdego roku odbywają się Ogólnopolskie Targi Papryki,
mające charakter pikniku, będące okazją do spotkań biznesowych
i zaprezentowania nowinek techniczno-naukowych w dziedzinie
rolnictwa.

CIEKAWOSTKA
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CZYWIESZ, ŻE. . .

●Papryka Przytycka jest produktem regionalnym wpisanym na
listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi posiadającym certyfikat unĳny

●w gminie Przytyk znajduje umowny geograficzny środek Europy
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Atrakcje turystyczne powiatu stanowią obszary leśne, zbiorniki wodne i liczne obiekty za-
bytkowe oraz miejsca związane z historią regionu. W części gminy: Pionki, Jastrzębia, Gózd i Je-
dlnia-Letnisko leżą na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Znajduje się tu 106
użytków ekologicznych, zawiera także najcenniejsze i najbardziej naturalne ekosystemy leśne
z ponad 200-letnimi drzewostanami, chronionymi w 15 rezerwatach.

Okolice Iłży to atrakcyjny krajobraz z rzeką Iłżanką oraz niezamarzającymi źródłami i Pusz-
czą Iłżecką, która łączy się z kompleksem leśnym Puszczy Świętokrzyskiej. Największe zbiorniki
wodne to sztuczne zbiorniki w Domaniowie i Jagodnie, zalewy: w Iłży, w Siczkach oraz w Pionkach.
Mikroklimat i walory turystyczne powiatu mają wpływ na rozwój działalności agroturystycznej.
Ponad 600 kilometrów szlaków rowerowych stwarza możliwości rozwoju turystyki rowerowej.

Prężnie działający Związek Gmin „Radomka”, Wspólny Trakt, Stowarzyszenie „Razem dla
Radomki” oraz inne stowarzyszenia i organizacje turystyczne przyczyniają się do rozwoju i po-
pularyzacji turystyki na terenie powiatu radomskiego. W Iłży oraz w Pionkach zostały utworzo-
ne punkty informacji turystycznej.

TURYSTYKA

CZYWIESZ, ŻE. . .

●w Kozienickim Parku Krajobrazowym są aż 263 pomniki przyrody

● Rezerwat Źródło Królewskie chroni naturalne źródła, które można podziwiać spacerując
po 3-kilometrowej ścieżce dydaktycznej, dostosowanej również dla osób niepełno-
sprawnych.

Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie Źródło Królewskie.
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Kościół św. Mikołaja Biskupa w Jedlni.



18 www.radompowiat.pl18 www.radompowiat.pl

Centrum
Informacji Turystycznej

w Iłży
Plac 11-go Listopada 2

27-100 Iłża
tel. 48 616 31 08

Centrum
Informacji Turystycznej

w Pionkach
przy PTTK

oddział Pionki

ul. Sosnowa 3
26-670 Pionki

tel. 48 341 42 01

Zalew w Domaniowie. Kościół modrzewiowy w Bardzicach.
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Na terenie powiatu radomskiego znajdują się cenne przyrodniczo obszary. Wiele miejsco-
wości znanych jest ze swych walorów rekreacyjnych i krajobrazowych. Gminy: Pionki, Jastrzębia,
Gózd i Jedlnia-Letnisko leżą w części na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Położe-
nie parku w widłach pradolin rzek Wisły i Radomki wpłynęło na dużą różnorodność form
ukształtowania terenu oraz bogactwo świata roślin i zwierząt. O bogactwie flory świadczy wy-
stępowanie na terenie parku 580 gatunków roślin naczyniowych. Wśród nich są 43 gatunki
chronione, a 8 wpisanych jest do Czerwonej Księgi Roślin. Ssaki reprezentowane są przez 57
gatunków– w tym 32 chronionych. Ponadto spotykamy tu 13 gatunków płazów i 6 gatunków
gadów. Oprócz rezerwatów, na terenie Parku znajduje się 106 użytków ekologicznych oraz 263
pomniki przyrody.

Teren ten jest doskonałym miejscem do prowadzenia edukacji ekologicznej. Umożliwiają
to: Izba Dydaktyczno-Muzealna Puszczy Kozienickiej w Augustowie, ścieżki dydaktyczne oraz
rozbudowana sieć miejsc wypoczynku i szlaków dla turystów pieszych i zmotoryzowanych. Dla
miłośników turystyki rowerowej w 2005 roku wyznaczono sieć szlaków rowerowych Puszczy
Kozienickiej, która liczy 350 kilometrów.

CIEKAWEMIEJSCA
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Okolice Iłży to również interesujące obszary leśne wraz z niezamarzającymi źródłami.
Znajduje się tam Puszcza Iłżecka, która położona jest na Podgórzu Iłżeckim, łącząc się częścio-
wo z lasami Puszczy Świętokrzyskiej. Obrzeża tych lasów, głównie w sąsiedztwie Iłży, stanowią
tereny atrakcyjne pod względem krajobrazowym. Szczególnie piękny jest fragment puszczy,
przez który przepływa Iłżanka.

W kilkunastu miejscowościach powiatu znajdują się interesujące obiekty zabytkowe, ko-
ścioły, dwory, parki i inne miejsca związane z historią regionu. Najciekawsze to między innymi:
dobrze zachowane fragmenty zamku biskupów krakowskich z XIV wieku z charakterystyczną
basztą w Iłży, drewniany kościół z XVIII wieku w Bardzicach, czy dworek Witolda Gombrowicza
z 1914 roku we Wsoli.

Dużą atrakcją turystyczną powiatu jest również jeden z największych na Mazowszu
sztuczny zbiornik wodny w Domaniowie. W ostatnich latach na rzece Wiązownicy powstał ko-
lejny zbiornik w miejscowości Jagodno. To doskonałe miejsca, by zregenerować siły, odpocząć
nad wodą i skorzystać ze świeżego powietrza. Co roku nad zalewem w Domaniowie odbywa się
Rowerowy Zjazd Gwieździsty, którego organizatorem jest między innymi Związek Gmin „Ra-
domka”, zrzeszający sześć gmin położonych w dorzeczu Radomki. Dzięki połączeniom sieci
szlaków Związku Gmin Radomka, Związku Gmin Iłżanka oraz Puszczy Kozienickiej, powstała
makroregionalna sieć szlaków rowerowych. Oprócz tego mniejsze zalewy rekreacyjne z kąpieli-
skami mieszczą się w Iłży, Pionkach oraz Jedlni-Letnisko.

CZYWIESZ, ŻE. . .

●w Puszczy Kozienickiej można spotkać ponad 218 gatunków ptaków

● najcenniejsze i najbardziej naturalne ekosystemy leśne, często z ponad 200 letnimi
drzewostanami, chronione są w 15 rezerwatach tj.:„Brzeźniczka”,„Ciszek”,„Jedlnia”,
„Guść”,„Krępiec”,„Leniwa”,„Ługi Helenowskie”,„Miodne”,„Okólny Ług”,„Pionki”,„Ponty”,
„Ponty Dęby”,„Zagożdżon”,„Załamanek” oraz „Źródło Królewskie”.

Park historyczny „Rycerze Bogurodzicy” w Taczowie.
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CZYWIESZ, ŻE. . .

●do zbiornika wodnego w Domaniowie prowadzą
oznakowane turystyczne szlaki rowerowe o łącznej
długości 287,2 kilometrów.

Średniowieczna baszta na zamku w Iłży.

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.

Studnia na rynku w Przytyku,
umowny środek Europy.

Pokaz trialu podczas Zlotu Rowerowego
w Domaniowie.
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Ruiny Zamku Biskupów Krakowskich w Iłży.
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Powiat radomski jest terenem działania kilkudziesięciu stowarzyszeń kultury i kilkunastu
placówek kultury. Dzięki ich aktywności i wsparciu samorządów gmin oraz powiatu oraz pozy-
skiwaniu przez te jednostki środków pozabudżetowych w powiecie organizowanych jest szereg
imprez kulturalnych. Bogatą tradycję życia kulturalnego kontynuuje Iłża, a wydarzenia takie jak:
Turniej Rycerski, Iłżecki Jarmark Sztuki Ludowej, Dni Leśmianowskie, Festiwal Folkloru im. Józe-
fa Myszki czy Spotkania z Balladą cieszą się szerokim uznaniem widzów i uczestników. Bogaty
kalendarz wydarzeń kulturalnych ma również miasto Pionki oraz inne gminy.

Jednostki kultury w gminach powiatu radomskiego wspierają zespoły ludowe oraz prowa-
dzą liczne koła zainteresowań.Większość z nich posiada i na bieżąco prowadzi strony internetowe
lub korzysta ze stron urzędów gmin. Część z nich posiada profile w mediach społecznościowych.

KULTURA

Ścięcie Śmierci w Jedlińsku.
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CZYWIESZ, ŻE. . .

●w Skaryszewie odbywają się i cieszą się wie-
lowiekową tradycją targi końskie–„Wstępy”

●w Jedlińsku kontynuowana jest barwna im-
preza obrzędowa„Ścięcie Śmierci”– jedyna
taka w Europie.

Wstępy, czyli Skaryszewskie Targi Końskie.

Turniej rycerski w Iłży.
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JEDNOSTKI KULTURYW POWIECIE RADOMSKIM:

●Wierzbica –Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy–www.gokwierzbica.pl
● Iłża–Dom Kultury w Iłży– www.dkilza.one.pl
● Jedlińsk–Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku–www.ck.jedlinsk.pl
Świetlice w Bierwieckiej Woli, Lisowie, Nowych Zawadach, Ludwikowie, Mokrosęku i Piastowie

● Pionki–Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach–www.mokpionki.org–Centrum Aktywności Lokalnej
–www.cal.pionki.pl

● Skaryszew–Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie korzysta ze strony internetowej gminy
Skaryszew–www.mgokskaryszew.pl

●Wolanów–Gminny Ośrodek Kultury w Wolanowie korzysta ze strony internetowej gminy Wolanów
w Wolanowie– www.wolanow.pl

● Gózd–Gminne Świetlice Środowiskowe w miejscowościach: Gózd, Podgóra, Drożanki, Kłonów, Kło-
nówek, Grzmucin, Kuczki, Budy Niemianowskie, Klwatka Królewska, Kiedrzyń–www.gozd.pl

● Zakrzew–Dom Ludowy w Cerekwi, Świetlica w Zatopolicach, Dom Ludowy w Gulinku, Świetlica
Wiejska w Zakrzewskiej Woli, Dom Ludowy w Dąbrówce Nagórnej, Dom Ludowy Jaszowicach–
www.zakrzew.pl

Obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem w Jedlni.
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Rekonstrukcja bitwy Legionów Polskich
pod Laskami-Anielinem.

Powiatowo-gminne dożynki w Jedlińsku.
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Popularyzacja sportu i rekreacji wśród jego mieszkańców to jedno
z istotnych zadań, które powiat realizuje poprzez wspieranie i współorga-
nizowanie szeregu wydarzeń sportowych i sportowo-rekreacyjnych. Nale-
żą do nich m.in. powiatowe finały w grach zespołowych i sportach
indywidualnych wyłaniające reprezentacje do udziału w Mazowieckich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Miłośnicy sportu chętnie uczestniczą w za-
wodach lekkoatletycznych, biegach przełajowych, rozgrywkach i turniejach
sportów walki oraz grach zespołowych. Dużym zainteresowaniem cieszy
się także cross rowerowy czy zawody sportowe na lodowisku.

Nasi sportowcy odnoszą znaczące sukcesy nie tylko na poziomie
województwa, ale także na szczeblu centralnym i na arenach międzyna-
rodowych. Prym wiodą tu pionkowscy karatecy – zawodnicy koreańskie-
go TANG SOO DO i taekwondo, kick boxingu oraz tancerze grupy Boogie-
Woogie. Równie wysokie osiągnięcia mają zapaśnicy z Wierzbicy, judocy
ze Skaryszewa i Kowali, lekkoatleci z Jedlińska i Jedlni-Letnisko, jak rów-
nież siatkarki i siatkarze z Przytyka i Wolanowa.

Aktywizacją i promocją sportu w powiecie zajmuje się m.in. Powia-
towa Rada Sportu, która okresowo podsumowuje osiągnięcia naszych
sportowców, wypracowuje kierunki działania na kolejne lata i współorga-
nizuje Konkurs na Najlepszego Sportowca Roku Powiatu Radomskiego.
Wyniki są ogłaszane podczas corocznej, uroczystej gali, która jest dosko-
nałą okazją do integracji sportowej społeczności. Impreza umożliwia
młodzieży spotkanie się z wybitnymi, zasłużonymi gwiazdami polskiego
sportu. Dotychczas gościli u nas m.in.: Irena Szewińska, Erwina Ryś-Fe-
rens, Ryszard Szurkowski, Andrzej Supron oraz Edward Skorek.

SPORT

Laureaci i gospodarze podczas finałowej Gali
Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego.



29POWIAT RADOMSKI 29POWIAT RADOMSKI

CZYWIESZ, ŻE. . .

●w powiecie jest zarejestrowanych ponad 60 uczniowskich klubów sportowych

Pokaz tańca boogie-woogie.

Jednym z prężniej działających klubów sportowych
w powiecie radomskim jest Judo Kowala.
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Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Pionkach.

Zawody jeździeckie w Pionkach.
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Władze Powiatu Radomskiego zawsze przywiązywały bar-
dzo dużą wagę do działań w sferze edukacji. Zwiększenie atrak-
cyjności oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Radomski
to cele, które przyświecały realizacji szeregu przedsięwzięć. Adre-
sowano je zresztą nie tylko do młodzieży, ale również osób doro-
słych z myślą o mobilizacji do udziału w kształceniu ustawicznym.
Działania te stanowiły istotny element procesu wyrównywania
szans edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich (do pozio-
mu placówek w miastach). Obecnie, kiedy te założenia zostały
osiągnięte, najlepszą wizytówką placówek oświatowych jest fakt,
że maturzyści naszych szkół średnich uzyskują bardzo dobre wy-
niki egzaminów dojrzałości. Najlepszymi mogą pochwalić się ab-
solwenci liceów ogólnokształcących w Iłży (98,72%) oraz w Pion-
kach (91,49 %). Stuprocentową zdawalnością egzaminów zawo-
dowychmogą pochwalić się także uczniowie Centrum Kształcenia
Zawodowego i istawicznego w Pionkach.

Każda z placówek oświatowych może pochwalić się także
licznymi sukcesami młodzieży w olimpiadach i konkursach. W tej
ostatniej sferze warto przypomnieć zwłaszcza konkursy z historii
i wiedzy o społeczeństwie, w których prym wiodą uczniowie Ze-
społu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach. Ogromnym
zainteresowaniem cieszy się także Konkurs Wiedzy o Powiecie
Radomskim, przeznaczony obecnie dla młodzieży szkół średnich,
odbywający się regularnie w Iłży. Dobrze rozwinięty jest również
system stypendialny. Stypendia roczne w wysokości 2000 złotych
otrzymali w tym roku najlepsi uczniowie ze wszystkich szkół pro-
wadzonych przez Powiat Radomski.

EDUKACJA

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach młodzież uczy się
między innymi na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.
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Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży.

Młodzież z Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego świętuje Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
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Tworzenie warunków do ochrony zdrowia mieszkańców stało się jednym z najważniej-
szych zadań powiatu. Jest realizowane głownie przez działalność dwóch powiatowych szpitali,
placówek podstawowej opieki zdrowotnej, punktów nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej
oraz, pośrednio, dzięki, sprawnemu funkcjonowaniu sieci aptek, aby w razie potrzeby mieszkań-
cy mogli skorzystać z pomocy lekarskiej czy wykupienia niezbędnych leków.

OCHRONA ZDROWIA

Szpital w Iłży.

Dom Pomocy Społecznej w Jedlance.
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W szpitalu w Pionkach znajdują się takie oddziały jak: ginekologiczny, chirurgiczny, we-
wnętrzy i rehabilitacyjny. W jego skład wchodzą także Zakład Opieki Zdrowotnej zapewniający
potrzebującym mieszkańcom powiatu opiekę długoterminową oraz poradnie specjalistyczne
takie, jak: alergologiczną, neurologiczną, zdrowia psychicznego, kardiologiczną i laryngologicz-
ną. Szeroki wachlarz usług zapewnia także opiekę zakresu onkologii, diabetologii czy ortope-
dyczną i okulistyczną. Władze powiatu i szpitala wdrażają koncepcję modernizacji placówki,
polegającej na centralizacji usług medycznych w jednym miejscu.

W szpitalu w Iłży mieszkańcy mogą korzystać z takich działów, jak: anestezjologia z inten-
sywną terapią, ginekologia i położnictwo, pediatria, wewnętrzny i chirurgiczny. Placówka oferuje
także opiekę poradni specjalistycznych. Pacjenci znajdą tu lekarzy specjalistów m.in.: diabeto-
logów, endokrynologów, psychologów dziecięcych bądź diabetologów. W szpitalu można wyko-
nać zdjęcia RTG i USG czy badanie endoskopem. W ramach placówki, podobnie jak w Pionkach,
działa przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, która właśnie została przeniesiona do
nowo wyremontowanego budynku po starej pralni, Zakład Rehabilitacji Ogólnej i Pogotowie
Ratunkowe. W trakcie realizacji jest remont oddziału chirurgicznego. Szpital pozyskał też nowy
ambulans, a swoje usługi poszerzył o badanie tomografem.

Obydwie placówki zapewniają Nocną i Świąteczną Ambulatoryjną Opiekę Zdrowotną Le-
karską i Pielęgniarską. Mogą także pochwalić się wykonaniem ryczałtów z nadwyżką, co wpły-
wa na ich sukcesywne zwiększanie przez NFZ. Również Zarząd Powiatu rokrocznie przeznacza
większe środki finansowe na podnoszenie jakości usług medycznych świadczonych przez swoje
placówki.

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.
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Rolą i dążeniem powiatu jest także dbanie o seniorów, osoby chore, samotne, potrzebu-
jące pomocy. Toteż przedmiotem troski władz powiatu są domy pomocy społecznej, środowi-
skowy dom samopomocy oraz warsztaty terapii zajęciowej. Tym, co łączy te jednostki jest
kreatywny stosunek do podopiecznych, inspirowanie ich do aktywnego spędzania czasu, roz-
wĳanie zainteresowań, racjonalnego stosunku do osobistej sytuacji zdrowotnej czy problemów
bytowych. Zaangażowanie kadry, doświadczenie i świetne merytoryczne przygotowanie pra-
cowników sprawiają, że pokrzywdzeni przez los i ludzi czują się tu jak w domu. Efekty ich ak-
tywności, także ukierunkowanej na rozwój zainteresowań i wrażliwości estetycznej, są
prezentowane rokrocznie podczas przeglądów twórczości mieszkańców placówek opiekuń-
czych. Wszystkie działania odbywają się pod egidą i kierownictwem Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Radomiu.

Szpital w Pionkach.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Pionkach.
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gmina Przytyk
1. Pizzeria Polka– Rynek 10, 26-650 Przytyk, tel. 797 370 091
2. Domek Sauna i SPA–Wólka Domaniowska 44, 26-650 Przytyk, tel. 509 642 13
3. Apartamenty nad Zalewem Domaniowskim–Wólka Domaniowska 44, 26-650 Przytyk,

tel. 606 435 002
4. Pałac Domaniowski Resort & Conference - Konary 8, 26-432 Wieniawa,

tel. 48 312 11 15, 884 792 497
5. Villa Forsycje Pensjonat– Brudnów 37, 26-432 Wieniawa, tel. 601 235 887

RESTAURACJE, PIZZERIE, BARY, HOTELE, NOCLEGI,
GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE, ITP.
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gmina Zakrzew
6. KARO– Hotel– Restauracja– Sale bankietowe i konferencyjne–Mleczków,

ul. Jana Pawła II 2, 26-652 Zakrzew, tel. 48 380 18 99, 660 004 005, 608 058 459
7. Maciejka– Pizzeria&Caffe–Marianowice 25, 26-652 Zakrzew, tel. 574 889 094
8. Fantazja– Restauracja i Noclegi– Milejowice, ul. Radomska 131, 26-652 Zakrzew,

tel. 48 360 88 08, 48 360-94-84

gmina Jedlińsk
9. Restauracja ŻÓŁTY OGRÓD– Kępiny 4, 26-660 Jedlińsk, tel. 48 321 31 45, 696 785 821
10. Hotel– Restauracja U Grubego– Centrum Konferencyjno– Rozrywkowe–Wielogóra,

ul. Warszawska 98/100, 26-660 Jedlińsk, tel. 48 321 50 85, 48 384 60 95, 883 984 844
11. Pizzeria Margheritka– ul. Krótka 3a, 26-660 Jedlińsk, tel. 533 422 156
12. Słoneczko. Agroturystyka–Wielogóra, ul. Długa 32, 26-660 Jedlińsk, tel. 660 417 845
13. Gospodarstwo Agroturystyczne „Ptasie Sioło”– Bród 5, 26-660 Jedlińsk, tel. 693 444 707
14. Agroturystyka Domki wypoczynek– Ludwików 54, 26-660 Jedlińsk, tel. 725 489 594

gmina Pionki
15. Centrum Szkoleniowo– Integracyjne ”Jagiellonka” (sala konferencyjna, bankiety, noclegi)–

Jedlnia 91A, 26-670 Pionki, tel. 600 951 836
16. Karczma U Suchego– ul. Augustów 91a, 26-670 Pionki, tel. 48 334 20 37, 604 094 448

miasto Pionki
17. Hotel Imperium– ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1, 26-670 Pionki, tel. 48 321 62 61
18. VILLA ROYAL - Hotel & Restauracja & Pub– ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6, 26-670 Pionki,

tel. 48 612 95 14
19. Restauracja Adria– ul. Dębowa 1, 26-670 Pionki, tel. 48 612 81 00
20. Pizzeria Davinci– ul. Mickiewicza 16, 26-670 Pionki, tel. 692 243 551
21. Pizzeria Duet– ul. Ks. J. Popiełuszki 4/4B, 26-670 Pionki, tel. 790 818 414
22. Bar Smak– ul. Kozienicka 1, 26-670 Pionki, tel. 48 612 14 64
23. Restauracja Sami Swoi– ul. Pokoju 17, 26-670 Pionki, tel. 661 570 389
24. Zapiekarnia– Plac Konstytucji 3-go Maja 7, 26-670 Pionki, tel. 692 816 215
25. Bar Nad Stawem– ul. Polna 96, 26-670 Pionki, tel. 666 511 777
26. Noclegi, pokoje Pionki– ul. Przemysłowa 1, 26-670 Pionki, tel. 602 676 275

gmina Jedlnia-Letnisko
27. Hotel i Restauracja „Pod Różami”– ul. Radomska 49, 26-630 Jedlnia-Letnisko,

tel. 501 044 752
28. Restauracja Różana– ul. Nadrzeczna 2, 26-630 Jedlnia-Letnisko, tel. 510 250 344
29. Leśny Ośrodek Edukacyjny im. Andrzeja Zalewskiego– Siczki 1 A, 26-630 Jedlnia-Letnisko,

tel. 48 322 10 11, 48 322 16 00
30. Zajazd Pod Lipami– Antoniówka 5, 26-630 Jedlnia-Letnisko,

tel. 48 344 17 27, 696 041 139
31. Restauracja FUEGO– Sadków 3c (trasa Radom-Lublin), 26-613 Radom, tel. 602 237 324
32. Motel Anna Serafin Tanie Noclegi Pokoje Kwatery– Rajec Szlachecki 136B, 26-613 Radom,

tel. 606 108 896
33. Hotel Lord Radom– ul. Poranna 6, 26-604 Radom, tel. 48 322 30 30

gmina Gózd
34. Dworek Anna– Podgóra 23, 26-634 Gózd, tel. 695 988 008, 728 462 389, 698 627 189
35. KARCZMA Cuda Wianki– Karszówka 29A, 26-634 Gózd, tel. 514 760 240
36. Karczma Baba Jaga– Kuczki Kolonia 71, 26-634 Gózd, tel. 515 010 111
37. Pizza Vasto– Klwatka Królewska 40, 26-634 Gózd, tel. 518 404 624

miasto i gmina Skaryszew
38. Leśny Dwór– Hotel, Restauracja, Tawerna– ul. Juliusza Słowackiego 84,

26-640 Skaryszew, tel. 48 385 74 88
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39. Hotel Radom Stacja Paliw–Makowiec, ul. Radomska 1, 26-640 Skaryszew,
tel. 48 365 58 11

40 Karczma Makowiec–Makowiec, ul. Radomska 113, 26-640 Skaryszew, tel. 600 298 148
41. Restauracja Hotel Villa Cyganeria– ul. Piaseckiego 11, 26-640 Skaryszew, tel. 601 935 767
42. Pizzeria Toscana– Rynek 8, 26-640 Skaryszew, tel. 48 300 50 16
43. Restauracja Jubilatka– ul. Juliusza Słowackiego 3, 26-640 Skaryszew, tel. 48 610 30 99
44. Folwark Bancer–Modrzejowice 21, 26-640 Modrzejowice, tel. 48 321 50 50

miasto i gmina Iłża
45. Hotel Restauracja „Jaskółka”– Pieńki 40, 27-100 Iłża, tel. 698 768 077
46. Restauracja Rycerska– ul. Podzamcze 46, 27-100 Iłża, tel. 505 735 367
47. Pizzeria Klub Tropicana– ul. Maksymiliana Jakubowskiego 14, 27-100 Iłża,

tel. 48 616 26 53
48. Przystań Iłża– Domki Kempingowe– Noclegi– ul. Orła Białego 3, 27-100 Iłża,

tel. 504 142 955
49. Agroturystyczne, noclegi „Zapiecek”– ul. Wójtowska 50a, 27-100 Iłża, tel. 604 105 253
50. Gospodarstwo Agroturystyczne Iłża– Białka 83, 27-100 Iłża, tel. 500 355 340
51. Gospodarstwo Agroturystyczne Jan Ambroży– Kolonia Seredzice, 27-100 Iłża,

tel. 698 304 930
52. Highway's Motel & Bar– Błaziny Dolne 217, 27-100 Iłża, tel. 605 163 700
53. Bar pod Lasem– Pastwiska, Iłża 20, 27-100 Iłża, tel. 694 820 798

gmina Wierzbica
54. Pizzeria Duet– Plac Jana Pawła II 10, 26-680 Wierzbica, tel. 510 766 988
55. Bar 'Five– ul. Ignacego Krasickiego 14, 26-680 Wierzbica

gmina Kowala
56. Chełmiński s.c. Centrum Konferencyjno– Rozrywkowe– Kowala-Kolonia 10a,

26-624 Kowala, tel. 48 610 17 30
57. Restauracja Anpikana–Mazowszany 7G, 26-624 Kowala, tel. 733 303 121
58. Pizzeria "Oliwka"– Kowala-Stępocina 103A, 26-624 Kowala, tel. 578 572 828
59. Dwór U Antoniego– Krogulcza Sucha 49b, 26-624 Kowala, tel. 508 277 303
60. Złoty Karpik– Restauracja, Hotel– Kosów 74, 26-624 Kowala, tel. 48 381 69 69

gmina Wolanów
61. Karczma Jaś i Małgosia– Ślepowron 146A, 26-625 Radom, tel. 792 903 100
62. Zajazd Bajka– Kowalanka 37, 26-625 Wolanów, tel. 48 618 68 10
63. U Grubego– Hotel, Restauracja, sala weselna, organizacja przyjęć– Kowalanka 30,

26-625 Wolanów, tel. 48 321 50 85
64. Maxima. Hotel, Restauracja– ul. Opoczyńska 34, 26-625 Wolanów, tel. 48 618 79 25
65. Zajazd Regina– Strzałków 144, 26-625 Strzałków, tel. 516 535 565
66.Agroturystyka Sabat– Sabat 1 (Strzałków), 26-625 Wolanów, tel. 515 170 472, 606 779 656
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WAŻNE ADRESY I TELEFONY

Starostwo Powiatowe w Radomiu
26-600 Radom, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07
e-mail: powiat@radompowiat.pl

www.radompowiat.pl

Urząd Miasta Pionki
26-670 Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15, tel. 48 341 42 00, fax 48 341 42 02
e-mail: burmistrz@pionki.pl

www.pionki.pl

Urząd Miasta i Gminy Iłża
27-100 Iłża, ul. Rynek 11, tel. 48 616 31 35, fax 48 616 33 00
e-mail: ilza@ilza.pl

www.ilza.pl

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew
26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6, tel. 48 610 30 89, fax 48 610 30 82
e-mail: urzad@skaryszew.pl

www.skaryszew.pl

Urząd Gminy Gózd
26-634 Gózd, ul. Radomska 7, tel. 48 320 20 97, fax 48 384 04 00
e-mail: gmina@gozd.pl

www.gozd.pl

Urząd Gminy Jastrzębia
26-631 Jastrzębia, Jastrzębia 110, tel. 48 384 05 05, fax 48 384 05 05 w. 125
e-mail: urząd@jastrzebia.pl

www.jastrzebia.pl

Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
26-630 Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 43, tel. 48 384 84 70
fax 48 382 84 70 wew. 222
e-mail: sekretariat@jedlnia.pl

www.jedlnia.pl
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Urząd Gminy Jedlińsk
26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19, tel. 48 321 30 21, fax 48 321 30 89
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl

www.jedlinsk.pl

Urząd Gminy Kowala
26-624 Kowala, Kowala 105a, tel. 48 610 17 60, fax 48 610 17 22
e-mail: kowala@kowala.pl

www.kowala.pl

Urząd Gminy Pionki
26-670 Pionki, Plac Zwycięstwa 6, tel. 48 612 15 14, fax 48 612 12 34
e-mail: ug@gmina-pionki.pl

www.gmina-pionki.pl

Urząd Gminy Przytyk
26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, tel. 48 618 00 95, fax 48 618 00 87
e-mail: przytyk@przytyk.pl

www.przytyk.pl

Urząd Gminy Wierzbica
26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, tel. 48 618 36 10, fax 48 618 36 11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl

www.wierzbica.pl

Urząd Gminy Wolanów
26-625 Wolanów, ul. Radomska 20, tel. 48 618 60 51, fax 48 618 79 41
e-mail: gmina@wolanow.pl

www.wolanow.pl

Urząd Gminy Zakrzew
26-652 Zakrzew, Zakrzew 51, tel. 48 610 51 22, fax 48 610 51 43
e-mail: zakrzew@zakrzew.pl

www.zakrzew.pl
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Wydawca: Wydawnictwo „SIGNUM”
86-031 Osielsko k/Bydgoszczy, ul. Ślusarska 10

tel./fax 52 322 52 75, e-mail: signum@lco.pl
www.signum.bydgoszcz.pl

Powiat Radomski
Rok wydania– 2020

Publikację wydano przy udziale Starostwa Powiatowego w Radomiu.

www.signum.bydgoszcz.pl
tel. 52 322 52 75 Teksty: Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Radomiu

Zdjęcia: archiwum Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz archiwa
Urzędów Gmin i Miast Powiatu Radomskiego

Opracowanie graficzne i DTP: Wanda i Klaudiusz Jaworscy

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
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