
GMINA WIENIAWA

Gmina Wieniawa położona jest we wschod-
niej części powiatu przysuskiego. Teren gminy 
zajmuje powierzchnię 104 km², a zamieszkuje go 
5 tys. osób.

Nazwę miejscowości wywodzi się od rodu Wieniawitów, którzy w 2 poł. XV w. 
założyli wieś na obszarach Kłudna i nazwali ją Wieniawa. Wieniawa położona jest 
na skraju terenu należącego niegdyś do wielkiego rodu rycerskiego herbu Łabędź, 
zasiedlonego przez potomków legendarnego Piotra Włostowica. 

W okresie II wojny światowej Niemcy utworzyli miedzy Wieniawą a Przytykiem 
wielki poligon wojskowy. Na potrzeby poligonu utworzono obóz pracy dla Żydów 
(ok. 5 tys.), jeńców radzieckich (ok. 2600) i Polaków (ok. 100 osób).

Najstarszą miejscowością na terenie gminy jest Skrzynno, które posiadało status 
grodu książęcego, notowane przez Galla Anonima. Około 1120 r. przeniesiono tam 
siedzibę kasztelani ze Skrzyńska. Rycerstwo ze Skrzynna uczestniczyło w bitwie pod 
Grunwaldem. W tradycji historycznej pojawiły się również hipotezy, że pogromcą 
Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego mógł być Mszczuj ze Skrzynna.

W Wieniawie znajduje się zabytkowy kościół parafi alny św. Katarzyny 
wzniesiony około 1511 r. Pierwszy drewniany kościół pw. św. Katarzyny został 
zbudowany w tym miejscu w 1264 r. przez ks. Hieronima Strzembosza, do którego 
w XIV w. dziekan kielecki Mikołaj, dobudował murowaną kruchtę, zakrystię 
i kaplicę św. Stanisława w stylu gotyckim. Obecny murowany kościół, wzniesiony 
został w stylu późnogotyckim przez proboszcza Stanisława Młodeckiego. W kaplicy 
św. Stanisława znajduje się wielkie dzieło renesansu „Poliptyk Wieniawski” – 
jeden z najcenniejszych zabytków sztuki regionu radomskiego został wykonany 
w 1544 r. przez uczniów Wita Stwosza. Poliptyk przedstawia wyrzeźbione sceny 
śmierci świętego biskupa Stanisława. W pobliżu kościoła znajduje się budynek 
dawnego dworu z początku XIX w., przy którym widoczne są pozostałości parku 
krajobrazowego ze wspaniałymi obrazami dębów.

Na terenie Gminy znajduję się zbiornik wodny w Domaniowie, stanowiący 
idealne miejsce do uprawniania sportów wodnych, wędkowania i rekreacji. 

Powierzchnia gminy wynosi 13 412 km2, a zamieszkuje ją 
ponad 7,2 tys. osób. Siedzibą gminy jest Przytyk, położony nad 
rzeką Radomką, w odległości 17 km od Radomia.

Przytyk i okoliczne miejscowości zyskały nazwę paprykowego 
zagłębia. Stąd właśnie pochodzi ok. 80% krajowej produkcji tego 
smacznego warzywa. Rokrocznie w trzecią niedzielę sierpnia odbywają się tutaj 
Ogólnopolskie Targi Papryki.

Miasto Przytyk zostało założone w 1333 r. przez Piotra z Podlodowa. 
Rodzina Podlodowskich w sposób znaczący przyczyniła się do rozwoju Przytyka. 
Za staraniem Jana Podlowskiego z Przytyka, który był kasztelanem Żarnowieckim 

GMINA WOLANÓW

Jej powierzchnia wynosi 82,85 km², 
zamieszkuje ją ponad 8,5 tys. osób. Teren gminy 
położony jest w zachodniej części Równiny 
Radomskiej stanowiącej sferę przejściową 
pomiędzy Wyżyną Kielecko-Sandomierską z Kotliną Kozienicką. 

Gmina Wolanów jest typową gminą o charakterze rolniczym. Na jej terenie 
znajduje się wiele zabytkowych miejsc, wartych odwiedzenia. Zaliczymy do nich 
przede wszystkim kościół parafi alny pw. Jana Chrzciciela z 1666 r. oraz kaplicę 
św. Józefa z 1667 r. w Mniszku, cmentarz rzymsko-katolicki z XVIII wieku 
w Wolanowie.

Nazwa gminy wywodzi się od formy dzierżawczej powstałej od słowa 
„Wolana”, które jest skrótem od określenia: Wola Kowalska. Osadę tą założyli 
Habdankowie na obszarze wsi Kowale. Nazwa Wolanów pojawiła się dopiero 
w 1802 r. W XIX wieku Kowala była już osadą miejską z folwarkiem, posiadającą 
drewniany kościół parafi alny, szkołę podstawową, sąd gminny i browar. Nadanie 
praw miejskich dla Wolanowa na gruntach wsi Wola św. Doroty nastąpiło na mocy 
przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1773 r. Miasto otrzymało 
wówczas przywilej odbywania cotygodniowych targów, a pierwszą wzmianką 
historyczną po zmianie nazwy miejscowości na Wolanów jest „Post Lexicon” 
Crisusa, który w 1802 r. nazywa Wolanów „targowiskiem z kościołem i pałacem”. 

Ważne adresy 
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Szlaki Rowerowe
Na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” funkcjonuje 

15 turystycznych szlaków rowerowych, których łączna długość wynosi 287,2 km. Biorą 
one swój początek w gminie Jedlińsk i prowadzą do kompleksów leśnych Przysuchy. 
Szlaki biegną przez najatrakcyjniejsze tereny gmin Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów, Wieniawa, 
Przysucha i Przytyk. Osią sieci jest trasa Jedlińsk – Przytyk – Domaniów – Przysucha, 
do której dochodzą boczne szlaki. Wszystkie trasy mają na celu ukazanie piękna tego 
obszaru, dlatego prowadzą przez doliny, pagórki, rzeki, obiekty wodne obok lokalnych 
zabytków. Oferta zadowoli początkujących amatorów dwóch kółek jak i wytrwałych 
cyklistów.

Wykaz istniejących szlaków rowerowych:
R1 Bartodzieje PKP (R2) – Lisów – Jedlińsk – Jedlanka – Gryzów – Ludwików – Gutów 

(R2) – Jankowice (R3) – Sukowska Wola – Zameczek (R8) – Przytyk kościół (R8, 
R6, R9) – Słowików – Domaniów (R15) – Domaniów szkoła – Domaniów (R11, 
R3) – Piec (R13) – Komorów (R12) – Krajów – Skrzyńsko Pomyków – Kozłowiec – 
g. Puszcza – ur. Grabina (R12)

R2 Bartodzieje PKP (R1) – Wola Bierwiecka PKP – Piasków – Jedlanka (Rl)
R3 (R1) – Gulin Młyn – Sacbalin (R5) – Gulinek (R6) – Zakrzew – Jaszowice (R10) – 

Oblas (R9) – Stary Młyn (R11) – Domaniów (Rl, R 11)
R4 Wsola cm. (R5) – Klwaty – Dąbrówka Nagórna (R6) – Kozinki (R6) – Nieczatów – 

Kłeczków – Zdziechów – Cerekiew – Janów (R7) 
R5 Lesiów PKP – Wsola (R4) – Kolonia Piaski – Sachalin (R3)
R6 Kaptur Janiszew – Dąbrówka Nagórna (R4) – Kozinki (R4) – Gulinek (R3) – 

Stefanów – Piaski (R8) – Przytyk most (R8, R9) – Przytyk kościół (R1, R8, R9)
R7 Kończyce – Podkończyce – Sławno – Janów (R4) – Wacławów – Krukowiec – Blich 

(R11) – Michałów – Żmijków (R9) – Zadąbrów – Głogów (R15) – Damaniów tama 
(R15) – Brudnów (R13) – Zapusta – Wieniawa – Jabłonica – Ryków – Żuków – 
Zdunków (R12) – Gródek – Folwark – Rudno (R12) – Bolęcin (R12) – Długa 
Brzezina Hucisko – Ruski Bród – poligon – Zapniów (R14) – ur. Huta (R12)

R8 Zameczek (R1) – jaz – P.G. Rybne – Piaski (R6) – Przytyk kościół (R1, R6, R9) 
R9 Przytyk kościół (R1, R6, R8) – Oblas (R3) – Krzyszkowice (R11) – Żmijków (R7)
R10 Jaszowice (R3) – Krukowiec (R7)
R11 Domaniów (R1, R3) – Stary Młyn (R3) – Krzyszkowice (R9) – Jarosławice – Blich 

(R7) – Zabłocić – Kowala-Duszocina – Wolanów
R12 Komorów (R1) – Kogutek – Skrzynno – Wydrzyn – Zdunków (R7) – Borkowice 

(R14) – Bolęcin (R7) – Rudno (R7) – Topornia – Nadleśnictwo Przysucha – 
kamieniołom – ur. Gozdy – ur. Huta (R7, R14) – ur. Mostki – ur. Grabina (R1)

R13 Piec (R1) – Brudnów (R7)
R14  ur. Huta (R7) – Zapniów (R14) – Kuźnica (R7) – Bryzgów – Borkowice kościół 

(R12)
R15  Mniszek – Kaleń – Głogów (R7) – Domaniów tama (R7) – Domaniów (R l)

Atrakcje turystyczne obszaru objętego działaniem 
Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” 

1. Domaniowskie Morze – gminy Przytyk, Wieniawa, Wolanów
 Największy zbiornik wodny w regionie radomskim (500 ha powierzchni, 7 km długości, 1,2 km 

szerokości). Idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych, wędkowania i rekreacji.
2. Muzeum im. Oskara Kolberga – Przysucha
 W dawnym dworze szlacheckim udostępniono muzealia i materiały o wybitnym etnografi e; 

historii, etnografi i Przysuchy i okolicy. Muzeum organizuje koncerty muzyczne, liczne wystawy 
i sesje tematyczne.

3. Dni Kolbergowskie – Dni Przysuchy
 Pierwsza niedziela czerwca jest dniem przeglądów folklorystycznych. Cykl imprez plenero-

wych z udziałem ludowych artystów, zespołów młodzieżowych – przyciąga licznych widzów, 
sympatyków oraz znawców tej twórczości.

4. Poliptyk Wieniawski – Wieniawa
 Wielkie dzieło Renesansu. Ten rodzaj ołtarza wykonany w 1544 r. przez uczniów Wita Stwosza 

przedstawia wyrzeźbione sceny śmierci świętego biskupa Stanisława. Można go obejrzeć 
w kościele św. Katarzyny w Wieniawie.

5. Muzeum Witolda Gombrowicza – Wsola, gmina Jedlińsk
 Pierwsze muzeum w Europie poświęcone twórczości wybitnego pisarza. Mieści się w pałacyku 

należącym do rodziny Gombrowiczów. Placówka oferuje wystawy czasowe, lekcje muzealne, 
prelekcje i wykłady.

6. Ogólnopolskie Targi Papryki – Przytyk
 Przytyk i okoliczne gminy to paprykowe zagłębie. To stąd pochodzi 80% krajowej produkcji 

papryki. Targi odbywają się w trzecią niedzielę sierpnia i gromadzą producentów tego 
smacznego warzywa, hodowców, organizacje rolnicze.

7. Ścięcie Śmierci – Jedlińsk
 Obrzęd Ścięcia Śmierci wywodzi się ze średniowiecza. Rokrocznie w ostatni wtorek karnawału 

zwany Kusym mieszkańcy i liczni goście uczestniczą w tym unikalnym obrzędzie. Śmierć zostaje 
skazana, następuje egzekucja, ksiądz wypisuje akt zgonu… a później rozpoczyna się huczny 
Festyn póki sił starczy. 

8. Zbiornik wodny w Toporni – Przysucha
 Czterohektarowy zbiornik wodny w Toporni pod Przysuchą położony jest w kompleksie 

malowniczych lasów przysuskich. Stanowi idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji 
mieszkańców gminy i licznych gości.

9. Kirkut w Przytyku
 Przytyk od XVII w. zamieszkiwany był przez liczną społeczność żydowską. Pozostałością po niej 

jest cmentarz (kirkut). Zachowało się na nim około 30 macew (nagrobków). Niektóre z nich 
posiadają bogate zdobienia.

10. Studnia „Pępek Europy” w Przytyku
 Studnia na rynku w Przytyku przypomina o wyjątkowej atrakcyjności handlowej Przytyka. 

To tutaj przecinały się ważne szlaki handlowe: Trakt Królewski (Warszawa – Kraków) z Traktem 
Wielkopolskim (Lublin – Poznań). Skrzyżowanie to było zwane Środkiem lub Pępkiem Europy, 
o czym przypomina wybudowana w tym miejscu pamiątkowa studnia. 

11. Sanktuarium Maryjne w Skrzyńsku
 Zabytkowy barokowy kościół z XVIII w. pw. Św. Wojciecha. W kościele znajduje się obraz Matki 

Boskiej Staroskrzyńskiej (z I poł. XV w.), który stanowi zabytek o znaczeniu europejskim.
12. Synagoga – Przysucha
 Barokowa synagoga – dom modlitwy żydów przysuskich – wzniesiona została ok. 1780 r. 

Zaliczana jest do najokazalszych synagog w Polsce.
13. Rezerwat przyrody „Puszcza u źródeł Radomki”
 Rezerwat przyrody, zwany również Puszczą Rozwadowską, o pow. 73,48 ha utworzony został 

w 1978 r. na terenie nadleśnictwa Przysucha. Służy ochronie drzewostanu leżącego na lewym 
brzegu Radomki, w pobliżu jej źródeł. Niektóre okazy dębów, buków i jodeł mają ponad 150 lat 
i 30 m wysokości.

14. Kościół św. Jana Chrzciciela – Zakrzew
 Drewiany kościół został ufundowany w 1417 roku przez Andrzeja z Zakrzewa herbu Lewart. 

Obecny murowany wzniesiony został w latach 1770–1776 kosztem Stefana Korwin-Wojskiego 
Radomskiego i jego żony Ludwiki z Kruszewskich. 

Gmina Jedlińsk położona jest w południowej części woje-
wództwa mazowieckiego. Powierzchnia ogólna gminy wynosi 
138 km2, a zamieszkuje ją ok. 13 tys. mieszkańców. Gminę two-
rzy 31 sołectw. 

Siedziba gminy – Jedlińsk to historyczna osada znajdująca się 
nad rzeką Radomką i Tymianką. Położona 90 km na południe od Warszawy i 10 km 
na północ od Radomia. Dziś Jedlińsk liczy 1637 mieszkańców.

Nazwa Jedlińsk wywodzi się od licznych jodeł, które otaczały osadę. Jedlińsk 
posiada bogatą historię sięgającą średniowiecza. Założony został przez Mikołaja 
Jedlińskiego i stał się jednocześnie siedzibą parafi i. Od XVI do XIX wieku przez 
ponad 250 lat miejscowość ta posiadała prawa miejskie. Do najważniejszych zabyt-
ków zalicza się barokowy kościół P.W. Apostołów Piotra i Andrzeja, wystawiony 
przez Stanisława Witowskiego. W kościele znajduje się obraz „Powołanie Aposto-
łów”, który został namalowany w Rzymie przez Tadeusza Kunze-Konicza. W pobli-
żu do dziś dnia istnieje nekropolia z nagrobkami, pochodzącymi nawet z początku 
XIX wieku.

W Jedlińsku obchodzony jest obrzęd ludowy „Ścięcia Śmierci”, który swo-
je początki wywodzi ze średniowiecza. Rokrocznie w ostatni wtorek karnawału 
zwany Kusym – mieszkańcy i licznie zgromadzeni goście uczestniczą w unikalnym 
obrzędzie.

 We Wsoli funkcjonuje Muzeum Witolda Gombrowicza będące oddziałem 
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Wybudowany w 1914 r. 
dworek od 1926 r. należał do Jerzego Gombrowicza, brata pisarza. To tutaj Wi-
told Gombrowicz pracował nad jedną ze swoich najważniejszych powieści – 
„Ferdydurke”. 

W Piastowie znajduję się obiekt Aeroklubu Radomskiego, o powierzchni ponad 
200 ha z lotniskiem sportowym, na którym odbywają się zawody rangi mistrzostw 
Europy i mistrzostw świata w akrobacji samolotowej i szybowcowej. Mistrzostwa 
stanowią jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych odbywających się nie tyl-
ko w regionie radomskim, ale również w skali całego kraju, w którym uczestniczą 
najlepsi piloci z całego świata.

Gmina Zakrzew graniczy z Radomiem (13 km od centrum 
Radomia) i obejmuje obszar 96,15 km². Zamieszkuje ją 11 tys. 
osób. Wiodącym kierunkiem rozwoju gminy jest rolnictwo, 
gdzie liczne gospodarstwa uprawiają paprykę. 

Najstarszą miejscowością gminy jest wieś Cerekiew, która powstała w XIII 
wieku. Występują tu pozostałości grodzisk w Cerkwi i w Taczowie, oraz inne liczne 
znaleziska archeologiczne, przede wszystkim w Gulinie.

Nazwa Zakrzew oznacza wieś położoną za krzewami i pojawia się po raz 
pierwszy w kronikach w 1330 r. w takiej właśnie formie. Już na początku XV w. 
Zakrzew był w posiadaniu Zakrzewskich herbu Lewart. Dawne akty kościelne 
wspominają, że właścicielem wsi był w 1417 r. Andrzej, zaś w 1440 r. Gustachy 
Dersław i Andrzej, bracia herbu Lewart. 

Z biegiem czasu wieś przeszła do Tynieckich, a później do rodziny Podlodowskich. 
Pod koniec XVI wieku Podlodowscy przyjąwszy kalwinizm, pozamieniali kościoły 
na zbory. 

Do najciekawszych zabytków Gminy zalicza się Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela 
w Zakrzewie, kościół parafi alny w Cerkwi wg projektu arch. Stefana Szyllera 
z 1929 r. Ponadto w Gminie znajdują się pomniki przyrody: zabytkowy dąb 
szypułkowy w parku w Zakrzewie Kolonii oraz trzy głazy narzutowe w Dąbrówce 
Podłużnej. 

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela pochodzi z XVIII wieku. Pierwotnie 
był on drewniany, fundowany w 1417 roku przez Andrzeja z Zakrzewa herbu Lewart. 
Około połowy wieku XVI za czasów Jana Podlodowskiego z Przytyka, znajdował 
się w rękach kalwińskich. Następny kościół również drewniany, wybudowany został 
w 1612 r. Obecny wzniesiony był w latach 1770- 1776 kosztem Stefana Korwin 
Kochanowskiego – Wojskiego Radomskiego i jego żony Ludwiki z Kruszewskich. 
Odnowiony w 1879 r. i na początku XX wieku. 

Charakterystycznym elementem gminy jest postać rycerza Mikołaja Powały 
z Taczewa, uczestnika bitwy pod Grunwaldem, który uważany był za jednego 
z najsłynniejszych rycerzy średniowiecza w Polsce. W Taczowie ostały się 
pozostałości grodu średniowiecznego z XII–XV w., dawnej siedziby rycerskiej. 
W miejscu tym planowane jest utworzenie w 600 rocznicę bitwy pod Grunwaldem, 
kompleksu muzealno-rekreacyjnego o nazwie „Rycerze Bogurodzicy”.

Gmina i miasto Przysucha położona jest w południowej 
części województwa mazowieckiego. Jej powierzchnia to 
174,33 km². Gminę zamieszkuję ponad 13,5 tys. osób, w tym 
miasto Przysucha liczy sobie 6,7 tys. mieszkańców.

Główne kierunki rozwoju gminy związane są z prze-
twórstwem rolno-spożywczym, rolnictwem, turystyką oraz przemysłem wydo-
bywczym. 

Przysucha to rodzinne miasto Oskara Kolberga – wybitnego polskiego etno-
grafa, folklorysty i kompozytora. W mieście powstało muzeum jego imienia, w któ-
rym gromadzone i udostępnianie są publiczności muzealia i materiały związane 
z tą postacią.

Poznając bogatą tradycję gminy, można wypocząć nad malowniczo położonym 
zalewem w Toporni. Miasto usytuowane jest na ważnym szlaku komunikacyjnym 
Lublin – Łódź, co stwarza dogodne warunki do inwestowania i rozwoju gminy. 
Przysucha posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę, miejsca noclegowe, obok 
rozciągają się duże kompleksy leśne. Walory turystyczne i przyrodnicze sprzyjają 
korzystaniu z czynnego wypoczynku na szlakach w otoczeniu czystej i pięknej 
przyrody.

Każdy, kto pierwszy raz odwiedza Przysuchę, jest zaskoczony jej niecodzien-
nym układem architektonicznym. Uważne oko dostrzega trzy odrębne rynki 
(polski, niemiecki i żydowski). Wniosek jest tylko jeden – Przysucha to swoiste 
trójmiasto. Tak ułożyła się historia tej ziemi, że niemal w jednym czasie osiedliły 
się tu i mieszkały obok ludności polskiej społeczność: niemiecka i żydowska. Za-
nim jednak Przysucha zaistniała na mapie Polski jako miasto, przez stulecia była 
młodszą, mniej znaczącą siostrą – bardzo silnych od wczesnego średniowiecza – 
miejscowości – Skrzyńska i Skrzynna, wymienionych w bulii gnieźnieńskiej pod da-
tami 1136 i 1138.

O samej Przysusze pierwsze informacje znajdziemy pod datami 1415 (jako 
Przesucha) i 1490 (przy okazji transakcji Pawła Męciny z Przysuchy). Do 11 grudnia 
1710 r. Przysucha pozostawała jednak wsią. W tym dniu, na mocy przywileju wyda-
nego przez Augusta II Mocnego, potwierdzono lokalizację rzemieślników niemiec-
kich i zezwolono na odbywanie targów w soboty i niedziele oraz dano zgodę na 
zakładanie cechów. Tak powstała niemiecka część miasteczka. W 1723 r. nieopodal 
niemieckiej części powstało handlowe miasteczko żydowskie, a w 1745 r. – jako 
ostatnią część tworzącą dzisiejszą Przysuchę – zostało założone katolickie mia-
steczko polskie.

Z dawnej zabudowy miasteczka najokazalszymi budynkami są: klasycystyczny 
kościół parafi alny św. Jana Nepomucena, Synagoga i dwór Dembińskich, w którym 
obecnie mieści się Muzeum im. Oskara Kolberga. 

i dworzaninem króla Kazimierza Jagiellończyka w 1488 r. Przytyk otrzymał przywilej 
organizowania dwóch dorocznych jarmarków i cotygodniowych targów w dni 
poniedziałkowe. Przywilej ten został nadany przez króla Kazimierza Jagiellończyka 
na Sejmie w Radomiu. Tradycja cotygodniowych targów poniedziałkowych 
przetrwała przez ponad 500 lat do dnia dzisiejszego.

Duży wpływ na handlową atrakcyjność Przytyka miało jego ówczesne położenie, 
gdyż leżał na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. Skrzyżowanie to zwane 
było „Pępkiem Europy”, o czym przypomina nam wybudowana w tym miejscu 
studnia.

Na ziemi przytyckiej zachowały się liczne zabytkowe miejsca i obiekty. Można 
obejrzeć wybudowany w latach trzydziestych XX wieku kościół murowany w stylu 
barokowo-renesansowym projektu architekta warszawskiego Stefana Szyllera. 
W prezbiterium kościoła pod wezwaniami Znalezienia Krzyża Świętego – malarz 
Jan Henryk Rożen namalował obraz „Znalezienia Krzyża Świętego”. 

W miejscowości Oblas znajdują się ruiny dworu z XIX wieku z zabytkowym 
spichlerzem. W odległości 3 kilometrów od Przytyka w miejscowości Zameczek 
usytuowany jest dwór z połowy XIX wieku projektu Franciszka Marii Lanciego. 
Najstarszą budowlą w okolicy jest wybudowany w 1420 r. kościół pod wezwaniem 
Świętego Wawrzyńca we Wrzosie, rozbudowany na początku XX wieku. 

W Przytyku na cmentarzu, przy kościele parafi alnym znajdują się cztery 
kamienne płyty z XVI wieku. Poświęcone są one m.in. Katarzynie Białaczowskiej, 
żonie Wawrzyńca Podlodowskiego oraz Lupie Podlodowskiemu teściowi poety 
Jana Kochanowskiego. Przy kościele stoi również kamienny pomnik z amforą 
na szczycie. Jest to pomnik nagrobny Ignacego Dzianota (zm. 1827 r.), sędziego 
pokoju powiatu radomskiego. W dzielnicy Piaski znajduje się cmentarz żydowski, 
na którym zachowały się płyty nagrobne (macewy). To jedyny ślad po licznej tutaj 
przed II wojną światową ludności żydowskiej.

Gmina stanowi atrakcyjne miejsce do wypoczynku z uwagi na zbiornik 
wodny w Domaniowie, którego powierzchnia przekracza 500 hektarów. 
W gminie funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne skupione w Stowarzyszeniu 
Gospodarstw Agroturystycznych „Zalew Domaniów”. 

INSTYTUCJE PUBLICZNE

• Urząd Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 29, tel. 48 321-30-21.
• Urząd Gminy i Miasta Przysucha, pl. Kolberga 11, 48 675-22-19
• Urząd Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, tel. 48 618-00-87
• Urząd Gminy w Zakrzewie, Zakrzew 51, tel. 48 610-51-22
• Urząd Gminy w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, tel. 48 673-00-01
• Urząd Gminy w Wolanowie, ul. Radomska 20, tel. 48 618-60-51

MUZEA

• Muzeum im. Witolda Gombrowicza we Wsoli, ul. W. Gombrowicza 1, tel. 48 321-50-73
• Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, al. Jana Pawła II nr 11, tel. 48 675-22-48
• Muzeum Ziemi Jedlińskiej, ul. Warecka 20, tel. 48 321-31-34
• Izba Regionalna w Publicznym Gimnazjum w Przytyku, ul. Szkolna 3, tel. 48 618-05-92
• Izba Regionalna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Publicznego Gimnazjum 

w Wolanowie, ul. Kolejowa 17, tel. 48 618-69-44,
• Szkolne Muzeum Regionalne przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza w Zakrzewie, Zakrzew 58d, tel. 48 610-54-89

NOCLEGI 

Gmina Jedlińsk:
• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedlińsku, ul. Warszawska 1, tel. 48 321-30-97
• Motel u Grubego, Wielogóra ul. Warszawska 98/100, tel. 48 321-50-85
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Ptasie Sioło”, Bród 5, tel. 48 321-39-39.

Gmina Przysucha:
• Ośrodek Wypoczynkowy „Krokodyl”, Przysucha, ul. Topornia 21, tel. 48 675-22-41
• Ośrodek Wypoczynkowy „Marysieńka”, Przysucha, ul. Topornia 23, tel. 48 675-25-22
• Dworek Szydłowskich w Zbożennie, Zbożenna 22 a, tel. 48 675-29-78
• Hotel Oskar, Przysucha ul. Radomska 18b, tel. 48 675-37-80
• Motel „Sielanka”, Zbożenna 192, tel. 48 675-31-50
• Gospodarstwo „Złoty Karpik”, Gwarek 7, tel. 48 675-25-97
• Gospodarstwo Agroturystyczne – Zbigniew Czarkowski, 
 Zbożenna 192, 26-650, tel. 48 383 30 33

Gmina Przytyk:
• Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy w Domaniowie, Wólka Domaniowska 27, 
 tel. 48 326 11 42
• Hotel – Restauracja „Zameczek”, Zameczek 12, tel. 48 618-06-46

Gmina Wieniawa: 
• Gospodarstwo Agroturystyczne Wątła Hanna, Wola Brudnowska 3, tel. 48 673-03-59
• Pałac Domaniowski, Konary 8, 26-432 Wieniawa, tel. 48 312 1115

Gmina Wolanów:
• Zajazd Bajka, Wolanów, ul. Kowalanka 37, tel. 48 618 68 10
• Hotel – Restauracja Maxima, Wolanów, ul. Opoczyńska, tel. 698-304-930

Gmina Zakrzew:
• „Fantazja” Hotel i Restauracja, Milejowice 68d, tel. 48 360-88-08

ISBN 978-83-60126-98-1

Z tamtych czasów pozostał kwadratowy rynek i kilka uliczek. Prawa miejskie 
Wolanów utracił natomiast w 1896 r. 

Na terenie gminy występuje część zbiornika wodnego w Domaniowie, który 
razem ze znajdującymi się na terenie gminy rzekami Szabasówką i Radomką – daje 
możliwość rozwoju agroturystyki i rekreacji.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Informator Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” 
Współfi nansowany jest ze środków Unii Europejskiej W ramach osi 4 Leader – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie Informator Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” 
Współfi nansowany jest ze środków Unii Europejskiej W ramach osi 4 Leader – Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
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Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” 
działa w ramach europejskiego programu Leader, na rzecz rozwoju 
obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, 
Zakrzew.

Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” przyczynia się do 
wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego całego obszaru 
LGD poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie 
unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych 
obszaru.

Program Leader skierowany jest do gmin, stowarzyszeń, 
przedsiębiorców, rolników i mieszkańców obszaru LGD, 
którzy mogą uzyskać środki unijne na realizowane przez siebie 
projekty w zakresie: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Małe projekty”, „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej”.
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