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PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE

PO£O¯ENIE

          Gmina Radoszyce po³o¿ona jest w pó³nocno-zachodniej czêœci województwa 
œwiêtokrzyskiego. Sama miejscowoœæ Radoszyce zlokalizowana jest w centrum 
obszaru gminy i oddalona o oko³o 40 km od Kielc i 20 km od Koñskich. Gmina sk³ada 
siê z 35 so³ectw, z których najwiêksze jest so³ectwo radoszyckie. 

2Powierzchnia gminy wynosi 146 km . S¹siaduje z gminami: Fa³ków, S³upia, 
Ruda Maleniecka, Koñskie, Smyków (powiat konecki), a tak¿e - Mniów, £opuszno 
(powiat kielecki).

Pod wzglêdem fizyczno-geograficznym (podzia³ wg J. Kondrackiego, 1994) 
gmina Radoszyce po³o¿ona jest na Wy¿ynie Ma³opolskiej, w obrêbie mezoregionów: 
Wzgórza Opoczyñskie, Wzgórza £opuszniañskie i P³askowy¿ Suchedniowski. 
Obszar gminy to w wiêkszoœci rozleg³e obni¿enie pomiêdzy w³aœciwymi Wzgórzami 
£opuszniañskimi (na po³udniu), Opoczyñskimi (na pó³nocy) oraz Suchedniowskimi
(na wschodzie), zwane Pado³em Radoszyckim. Pod wzglêdem geologicznym obszar 
gminy nale¿y do pó³nocno-zachodniego mezozoicznego obrze¿enia Gór 
Œwiêtokrzyskich. W obrêbie P³askowy¿u Suchedniowskiego (pó³nocno-wschodnia
i œrodkowa czêœæ gminy) teren cechuje siê ma³o urozmaicon¹ rzeŸb¹. W po³udniowej 
czêœci gminy, od Jakimowic w kierunku Góry Dobrzeszowskiej rozci¹ga siê 
zachodnia czêœæ Pasma Oblêgorskiego. Wystêpuje tu najwiêksze zró¿nicowanie 
rzeŸby w obrêbie ca³ej gminy, bowiem wysokoœci wzglêdne w obrêbie stoków 
dochodz¹ do oko³o 70 m. Zachodnia czêœæ gminy a¿ po Radoszyce po³o¿ona jest 
w obrêbie Wzgórz Opoczyñskich. Jest to teren z ma³o urozmaicon¹ rzeŸb¹, a jedynie 
w rejonie ostañcowych wzniesieñ wystêpuj¹ wiêksze deniwelacje.

Teren gminy Radoszyce w ca³oœci znajduje siê w granicach Konecko-
£opuszniañskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obecnie objêto ochron¹ 
w formie u¿ytków ekologicznych obszary znajduj¹ce siê w okolicy wsi Zychy, 
Jacentów -Soko³ówka i Radoszyce - Pis¹ca, ze wzglêdu na:
P zachowanie naturalnej ostoi chronionego gatunku ptaka - cietrzewia,
P zachowanie naturalnych ekosystemów ³¹kowo - bagiennych

 charakterystycznych dla tej czêœci Kielecczyzny,
P zachowanie siedlisk bobra.

Przez obszar Gminy Radoszyce przebiega droga nr 74 (Sulejów - Kielce -
- Zamoœæ - Hrubieszów - granica RP) i droga wojewódzka nr 728 (Grójec - Koñskie -
- Jêdrzejów).

LUDNOŒÆ I MIEJSCOWOŒCI

Stan ludnoœci wynosi 9714 mieszkañców, w tym w poszczególnych miejscowoœciach: 
Filipy-136, Górniki-77, Grêbosze-147, Grodzisko-347, Gruszka-125, Huta-101, 
Jacentów-258, Jakimowice-338, Jakimowice Kolonia-194, Jarz¹b-55, JóŸwików-112, 
Kaliga-143, Kapa³ów-418, K³ucko-259, K³ucko Kolonia-207, Lewoszów-215, 
£ysów-53, Moœciska Du¿e-176, Moœciska Ma³e-115, Momocicha-227, Mularzów-
-143, Nadworów-104, Nalewajków-147, Paku³y-209, Plenna-264, Podlesie-232, 
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Radoska-267, Radoszyce-3409, Salachowy Bór-72, Sêp-69, Szóstaki-130, Wêgrzyn-
-140, Wilczkowice-452, Wiosna-100, Wisy-33, Wyrêbów-137, Zychy-
-103. 

SZKOLNICTWO:

Szko³a Podstawowa w Górnikach - Liczba uczniów -107 ; Liczba nauczycieli-15; 
Szko³a Podstawowa w Grodzisku - Liczba uczniów -82; Liczba nauczycieli-12; 
Szko³a Podstawowa w Kapa³owie- Liczba uczniów -125; Liczba nauczycieli-15; 
Szko³a Podstawowa w Radoszycach- Liczba uczniów -356; Liczba nauczycieli-29; 
Szko³a Podstawowa w Wilczkowicach- Liczba uczniów -98; Liczba nauczycieli-14; 
Szko³a Podstawowa w K³ucku- Liczba uczniów -110; Liczba nauczycieli-12; 
Gimnazjum w Radoszycach- Liczba uczniów -472; Liczba nauczycieli-39

RYS HISTORYCZNY

               Pierwotne osiedle powsta³o na œródleœnej polanie na starym szlaku 
handlowym wiod¹cym od Piotrkowa przez Przedbórz, Radoszyce, Chêciny, Kielce, 
Bodzentyn, Solec w kierunku Lublina, a tak¿e przez Opatów w kierunku Sandomierza.
Dokument z 1218 r. wymienia Jana syna Radosza, od którego imienia przyjê³a nazwê 
powsta³a osada. Rok 1364 uwa¿a siê za pocz¹tek zorganizowania parafii. Obecny 
Koœció³ Parafialny pod wezwaniem œw. Piotra i Paw³a w Radoszycach stoi na miejscu 
kaplicy królewskiej œw. Huberta. 

Huty, zu¿ywaj¹c ogromne iloœci drewna na opa³, tworzy³y wokó³ siebie rozleg³e 
porêby, które ³atwo mog³y byæ przystosowane do uprawy.
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        Na froncie budowli widnieje napis: 
,,ECCLESIA HAEC FVUNDATA 
A N N O  D O M I N I  M I L E S I M O  
QUARTO”, z czego mo¿na wnosiæ, i¿ 
jej pocz¹tki mog¹ siêgaæ roku 1004, 
a wiêc pierwszych lat chrzeœcijañstwa 
w Polsce. 

W czasach piastowskich 
Radoszyce nale¿a³y do w³oœci 
królewskich. Oko³o 1370 roku 
Kazimierz Wielki nada³ im prawa 
miejskie. Z inicjatywy królewskiej 
powsta³ tu dwór, o którym pierwsze 
wzmianki pojawi³y siê ju¿ w 1369 r. 
W okolicy funkcjonowa³y liczne huty 
i  k u Ÿ n i c e ,  k w i t ³ o  r z e m i o s ³ o  
i prowadzono o¿ywiony handel, co 
sprzyja³o powstaniu jednostek 
osadniczych w miejscach, gdzie do dziœ 
istniej¹ wsie. Œladem po nich s¹ 
wymienione w Ÿród³ach z XVII w. 
nazwy osad: Hucisko Lewoszów, 
Hucisko Kapa³ów, Hucisko Mularzów, 
H u c i s k o  £ y s a k ó w,  H u c i s k o  
Nalewajków, Hucisko JóŸwików - 
wywodz¹ce siê od hut i imion hutników. 

Koœció³ parafialny w Radoszycach
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W XVI wieku miasto sta³o siê siedzib¹ starostwa niegrodowego, które 
stanowiæ mia³o z nadania monarchy do¿ywotnio nagrodê za zas³ugi publiczne. 
Z licznych wsi i maj¹tków starosta pobiera³ wszelkie dochody, op³acaj¹c tylko kwartê 
na wojsko. Nie mia³ jednak uprawnieñ administracyjnych i s¹dowych. 

Wiek XVII i pierwsza po³owa XVIII zaznaczy³y siê wojnami i kryzysem 
gospodarczym, w konsekwencji dobra królewskie zosta³y zaniedbane. W drugiej 
po³owie XVIII wieku dzia³alnoœæ przemys³owa na tym terenie zosta³a ponownie 
o¿ywiona przez ówczesnego starostê - do¿ywotniego posiadacza Jacka 
Ma³achowskiego. W 1781 roku Ma³achowski wystawi³ wielki piec - hutê nieopodal 
Radoszyc o nazwie Antoniów. Wielkoœæ produkcji radoszyckiej huty przewy¿sza³a 
pod wzglêdem wytopu fabryki krajowe. Antoniów zaliczany by³ do zak³adów 
przemys³u zbrojeniowego. W Radoszycach wyrabiano równie¿ podwozia do armat
 i wozów taborowych. W 1793 r. produkcja zosta³a przerwana przez targowiczan. 

WALORY TURYSTYCZNE I PRZYRODNICZE

           Gmina Radoszyce posiada znacz¹ce walory turystyczne. Charakteryzuje siê 
malowniczymi terenami, du¿¹ powierzchni¹ leœn¹, wysok¹ klas¹ czystoœci rzeki 
Czarnej Koneckiej. Prowadzone s¹ tu gospodarstwa specjalizuj¹ce siê w produkcji 
zdrowej ¿ywnoœci. 

W planach jest budowa zbiornika wodnego, co podniesie atrakcyjnoœæ 
lokalnej oferty turystyczno - rekreacyjnej. Jednym z charakterystycznych walorów 
œrodowiska w gminie Radoszyce jest istnienie niewielkich, ale wa¿nych przyrodniczo 

W 1794 roku w Radoszycach 
nast¹pi³a kapitulacja wojsk powstania 
koœciuszkowskiego i niewykluczone, 
¿e ów zak³ad zbrojeniowy mog³y 
spustoszyæ wojska pruskie i rosyjskie. 
W 1795 r. po III rozbiorze Polski 
radoszyckie kuŸnice przesz³y pod zarz¹d 
a u s t r i a c k i .  P o  œ m i e r c i  J a c k a  
Ma³achowskiego w 1821 r. dobra 
radoszyckie wróci³y na rzecz rz¹du. 
Z czasem przyjêto je nazywaæ Ekonomi¹ 
Radoszyce. Okoliczna ludnoœæ poza 
rolnictwem najmowa³a siê do prac 
górniczo-hutniczych. 

W drugiej po³owie XIX w. 
nast¹pi³y zmiany w organizacji górnictwa 
i hutnictwa rz¹dowego. Zmieni³y siê 
procesy technologiczne, nast¹pi³a 
wyprzeda¿ zak³adów przemys³u 
¿elaznego w rêce kapita³u prywatnego. 
Ziemia zosta³a przyznana w³oœcianom na 
w³asnoœæ. Miasto Radoszyce oko³o 1885 
r. liczy³o 3169 mieszkañców, mia³o 
rozwiniê ty  handel  i  rzemios³o .  
Wyrabiano tu miêdzy innymi bryczki i 
wozy konne (ok. 3000 szt. rocznie), które 
sprzedawane by³y na jarmarkach w ca³ym 
Królestwie.

Zabytkowa kapliczka w Radoszycach
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naturalnych zbiorników retencyjnych 
(terenów podmok³ych, torfowisk, 
oczek wodnych, nieuregulowanych 
odcinków cieków). Na teren gminy 
w pó³nocno-zachodni¹ jej czêœæ 
wchodzi fragment wêz³a ekologicznego 
o znaczeniu krajowym. Jest to obszar 
p r z e d b o r s k i .  O b e j m u j e  o n  
najwartoœciowsze fragmenty Wy¿yny 
Przedborskiej, Ma³ogoskiej i Garbu 
Gielniowskiego. W sk³ad tego wêz³a 
wchodz¹ biocentra, strefy buforowe, 
oraz korytarze ekologiczne (na terenie 
g m i n y  f r a g m e n t  k o r y t a r z a  
ekologicznego 59 k - Czarnej 
Koneckiej). Przez teren gminy 
przebiega 1  znakowany szlak 
turystyczny (Góra Dobrzeszowska - 
Gruszka - Górniki - Moœciska - Sielpia 
Wielka), który nadaje siê zarówno do 
uprawiania turystyki pieszej, jak 
i czêœciowo tak¿e rowerowej. 

Pomnik upamiêtniaj¹cy pacyfikacjê 
Radoszyc przez Niemców

Pomnik upamiêtniaj¹cy bitwê pod Gruszk¹ 29 wrzeœnia 1944 roku
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BOGACTWA NATURALNE I GLEBY

Na terenie gminy wystêpuj¹ nastêpuj¹ce kopaliny:

P piaski nadaj¹ce siê do zapraw murarskich oraz produkcji betonu, 
P piaskowce nadaj¹ce siê do produkcji elementów p³ytowych, 
P gliny zwa³owe wykorzystywane do produkcji ceg³y pe³nej w prywatnej 

cegielni po³o¿onej na zachód od centrum Radoszyc,
P i³y, które mog¹ byæ wykorzystane do produkcji dachówki ceramicznej,
P torfy, nadaj¹ce siê do celów opa³owych i kompostowych.       

Wœród gleb w gminie Radoszyce najwiêkszy udzia³ maj¹ gleby bielicowe 
i pseudobielicowe, wytworzone na pod³o¿u piaszczystym, lekkim, ewentualnie 
piaszczysto-gliniastym. Du¿y udzia³ maj¹ tak¿e gleby brunatne, wytworzone na 
pod³o¿u gliniastym i piaszczysto-gliniastym. Zazwyczaj gleby te nale¿¹ do typu gleb 
kwaœnych i wy³ugowanych. W zale¿noœci od budowy geologicznej i uwarunkowañ 
topograficznych wystêpuj¹ tak¿e gleby typu mady (doliny rzeczne), rêdziny 
(wychodnie wapieni triasowych), gleby oglejone, (obni¿enia terenu, gdzie gleby s¹ 
w stanie ci¹g³ego nawodnienia), gleby torfowe i murszowe (obni¿enia terenu). Jakoœæ 
gleb w gminie Radoszyce pozwala je klasyfikowaæ do kompleksów od pszennego 
dobrego, przez ¿ytni, zbo¿owo-pastewny, po gleby orne nadaj¹ce siê pod u¿ytki 
zielone, a¿ do kompleksu u¿ytków zielonych s³abych. 

Wody

Obszar gminy Radoszyce cechuje siê du¿¹ gêstoœci¹ sieci rzecznej. 
Wiêkszoœæ terenu nale¿y do zlewni Pilicy i jest odwadniana przez rzeki: Plebankê 
i Kozówkê, bêd¹ce dop³ywem Czarnej Koneckiej - prawobrze¿nego dop³ywu Pilicy. 
Pó³nocna granica gminy czêœciowo poprowadzona jest po rzece Czarnej Koneckiej. 
W po³udniowej czêœci gminy wzd³u¿ wzniesieñ, przez rejon wsi Wyrêbów, Wêgrzyn, 
JóŸwików przebiega dzia³ wodny II rzêdu miêdzy dorzeczami Pilicy i Nidy, tak wiêc 
skrajna, po³udniowa czêœæ obszaru gminy nale¿y do zlewni Nidy. Cieki tu p³yn¹ce 
w konsekwencji odprowadzaj¹ swe wody do £oœnej (Wiernej Rzeki), bêd¹cej 
dop³ywem Bia³ej Nidy. 

Zbiorowiska roœlinne 

            Obszary leœne odgrywaj¹ na terenie gminy znacz¹c¹, aczkolwiek nie 
dominuj¹c¹ rolê. Tereny leœne zajmuj¹ ok. 38 % powierzchni gminy (ok. 5 580 ha), 
wskaŸnik lesistoœci w gminie jest wiêc znacznie wy¿szy w stosunku do œredniej 
w ca³ym kraju. Do najwa¿niejszych gatunków lasotwórczych nale¿y sosna, która jako 
gatunek panuj¹cy wystêpuje na ok. 80 % powierzchni leœnej. Pozosta³e gatunki to: 
brzoza, d¹b, modrzew, grab, olsza. W podszyciu wystêpuje: leszczyna, trzmielina, 
kruszyna, jarzêbina. W lasach na terenie gminy dominuj¹ siedliska boru œwie¿ego 
i boru mieszanego wilgotnego, rzadziej boru wilgotnego i boru mieszanego, 
sporadycznie zaœ olsu i gr¹du, lasu mieszanego, lasu mieszanego wilgotnego, boru 
bagiennego. Na szczytach wydm i luŸnych piaskach rosn¹ suche sosnowe bory 
chrobotkowe. W dolinach rzek wystêpuj¹ ³êgi z jesionami i olsz¹. W po³udniowej 
czêœci obszaru lasy s¹ bardziej rozcz³onkowane i rozdzielone ³¹kami, wrzosowiskami
i torfowiskami. Lasy na terenie gminy zlokalizowane s¹ g³ównie w pó³nocnej jej 
czêœci (okolice Podlesia, Wiosny), pó³nocno-zachodniej (okolice Wisów, Zychów) 
oraz po³udniowej (okolice JóŸwikowa, Gruszki, Paku³). 
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Oprócz zbiorowisk leœnych w gminie nale¿y wymieniæ tak¿e zbiorowiska 
³¹kowe, rozwijaj¹ce siê na nieu¿ytkowanych rolniczo gruntach w dolinach rzek 
i zag³êbieñ bezodp³ywowych. Rosn¹ tu miêdzy innymi: wielosi³ b³êkitny, pe³nik 
europejski, zawilec wielkokwiatowy, gêsiówka szorstkow³osista, pomocnik 
baldaszkowy, wawrzynek wilcze³yko. 

Fauna

Obszar gminy Radoszyce cechuje bogactwo fauny, wynikaj¹ce 
z ró¿norodnych warunków siedliskowych. Wystêpuje tu po kilka gatunków p³azów 
i gadów. S¹ to: traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, ropucha paskówka, rzekotka, 
kumak nizinny, grzebiuszka, jaszczurka zwinka, jaszczurka ¿yworodna, padalec 
zwyczajny, zaskroniec, ¿mija zygzakowata. Awifaunê reprezentuje przesz³o 
70 gatunków ptaków, wœród których wystêpuj¹ tak rzadkie jak: cietrzew, bocian 
czarny, jastrz¹b, myszo³ów zwyczajny, kobuz, dudek, dziêcio³ du¿y, krogulec, 
pustu³ka, kruk. Biotopy leœne zamieszkuj¹ m.in.: rudzik, œwistunka leœna, 
pierwiosnek, œwiergotek drzewny, sikora bogatka, szpak, drozd œpiewak. 
W ekosystemach pól uprawnych, ugorów i ³¹k gnie¿d¿¹ siê m.in.: skowronek, 
potrzeszcz, trznadel, kuropatwa, pliszka ¿ó³ta, œwiergotek polny i ³¹kowy. Z fauny 
ssaków spotkaæ mo¿na ok. 30 gatunków, w tym wiele chronionych. S¹ to: kret, 
ryjówka aksamitna i malutka, mroczek póŸny, borowiec wielki, nocek du¿y, gacek 
wielkouch, gacek szary, bóbr, gronostaj, borsuk. Do gatunków bardziej pospolitych na 
tym terenie nale¿¹: nornica ruda, zaj¹c, dzik, lis i sarna. 

Ochrona gatunkowa roœlin i zwierz¹t 

Walory przyrodnicze gminy Radoszyce podkreœlaj¹ liczne gatunki roœlin 
i zwierz¹t prawnie chronionych ca³kowicie lub czêœciowo, a tak¿e rzadkich 
i zagro¿onych. Spoœród roœlin s¹ to m.in.: lilia z³otog³ów, sasanka ³¹kowa, wid³ak 
goŸdzisty, kocanki piaskowe, konwalia majowa, kruszyna pospolita, czosnek 
wê¿owy, rezeda ma³a, sesleria b³otna. Spoœród zwierz¹t s¹ to m.in. cietrzew, maj¹cy 
w lasach na terenie gminy swoje naturalne chronione ostoje; bocian czarny, b³otniak 
³¹kowy, jastrz¹b, pustó³ka, gronostaj, nocek du¿y, gacek wielkouch, gacek szary, bóbr 
(maj¹cy tutaj swoje siedliska), traszka zwyczajna, ropucha paskówka. 

Ochrona przyrody 

Ca³oœæ obszaru gminy Radoszyce po³o¿ona jest w obrêbie Konecko-
-£opuszniañskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Nie ma na terenie gminy 
pomników przyrody ¿ywej, ale proponowane przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Przyrody do objêcia ochron¹ s¹ dwa klony zwyczajne rosn¹ce przy cmentarzu 
w Radoszycach oraz d¹b szypu³kowy w miejscowoœci £ysów.

Pomnik przyrody nieo¿ywionej to g³az narzutowy o obwodzie 3 m 
w Radoszycach na polu tzw. ,,mleczkowskim”. Proponowany jest równie¿ do ochrony 
g³az narzutowy znajduj¹cy siê w Wêgrzynie.

Na terenie gminy zlokalizowane s¹ u¿ytki ekologiczne w miejscowoœciach: 
Zychy, Ciekliñsko - Soko³ówka oraz Podlesie - Pis¹ca.
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KUCHNIA REGIONALNA

Niew¹tpliwie do dañ radoszyckiej kuchni regionalnej nale¿y zaliczyæ kugiel. 
Na sto³ach Radoszyczan zagoœci³ g³ównie ze wzglêdu na zamieszkuj¹cych tu przed 
wojn¹ ¯ydów. Jak wspominaj¹ najstarsi mieszkañcy, przywêdrowa³ do Radoszyc 
z Przedborza. Jest to tradycyjna potrawa kuchni ¿ydowskiej, ale przez lata przepis by³ 
modyfikowany. ¯ydzi przyrz¹dzali kugla na miêsie wo³owym i gêsim lub gêsim 
t³uszczu. Ich ,,ciulim” (bo tak by³ okreœlany) mia³ postaæ kuli ziemniaczanej, w œrodku 
której znajdowa³o siê miêso, cebula i t³uszcz. To w³aœnie od kulistego kszta³tu potrawa 
na polskim gruncie przyjê³a z jêzyka niemieckiego nazwê ,,kugiel” (kugel - z j. niem. 
,,kula”). Prawdopodobnie znany jest u nas oko³o 250-300 lat. Od kiedy zadomowi³ siê 
w tych stronach, mieszkañcy przygotowuj¹ go na wszelkie okazje. Tradycyjnie goœci 
na prawie ka¿dym œwi¹tecznym stole. Jest to niew¹tpliwie potrawa ciê¿kostrawna, 
mimo to jej amatorów nie brakuje. To ju¿ tradycja, ¿e kugiel jest sprzedawany podczas 
festynu charytatywnego ,,Radoszyczanie dzieciom” i corocznie cieszy siê nies³abn¹c¹ 
popularnoœci¹. 

SYTUACJA GOSPODARCZA
 

Gmina Radoszyce ma charakter rolniczy, aczkolwiek liczba gospodarstw 
utrzymuj¹cych siê z pracy na roli systematycznie spada. Na obszarze gminy istnieje 
2271 gospodarstw rolnych, z tym ¿e wiêkszoœæ z nich (1792) to gospodarstwa ma³e, 
o powierzchni do 5 ha. Poza tym funkcjonuje w gminie 430 gospodarstw 
o powierzchni 5-10 ha i 49 gospodarstw rolnych o powierzchni powy¿ej 10 ha. 
Dzia³alnoœæ gospodarcza w gminie Radoszyce ma zwi¹zek z po³o¿onym w odleg³oœci 
ok. 20 km oœrodkiem administracyjno-przemys³owym (przemys³ odlewniczy), jakim 
jest miasto Koñskie, a tak¿e obs³ug¹ produkcji rolnej i leœnej. Charakter ten wp³ywa 
korzystnie na rozwój bran¿y handlowej i us³ugowej, która jest dominuj¹c¹ 
w miejscowoœci Radoszyce. 

Wed³ug stanu na dzieñ 31.12. 2004 r. roku na terenie gminy Radoszyce 
dzia³a³o ³¹cznie 420 podmiotów gospodarczych. Dzia³alnoœci¹ handlow¹ trudni³o siê 
171 podmiotów, us³ugow¹ - 179 podmiotów (w tym 85 w bran¿y remontowo-
budowlanej, 5 - us³ugi stolarskie, 6 - kowalstwo, 5 - fryzjerstwo, 3 - krawiectwo), 
dzia³alnoœci¹ produkcyjn¹ - 32 podmioty, transportem - 31 podmiotów i gastronomi¹ 
6 podmiotów. W gminie Radoszyce stopa bezrobocia kszta³tuje siê obecnie na 
poziomie oko³o 32 %, mieszkañcy gminy oprócz w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej 
i rolniczej, znajduj¹ zatrudnienie w Koñskich, Kielcach. Spor¹ grupê stanowi¹ 
równie¿ pracuj¹cy w aglomeracji warszawskiej. 

Do wiêkszych zak³adów na terenie gminy Radoszyce zaliczyæ mo¿na:
w Radoszycach: Cegielnia ,,CERAMRAD”, Spó³dzielnia Pracy ,,ODZIE¯”, GS-SCH 
w Radoszycach, betoniarnia ,,POLITEL GROUP”, Zak³ad Prod.-Us³.-Handl. 
,,INTER-MET”, w Wilczkowicach -  Zak³ad Odlewniczy.

Na terenie gminy Radoszyce dzia³a Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki 
Zdrowotnej oraz kilka prywatnych praktyk lekarskich i weterynaryjnych. 
W Radoszycach funkcjonuje Bank Spó³dzielczy, Urz¹d Pocztowy.  Na terenie gminy 
funkcjonuje komunalna oczyszczalnia œcieków, mechaniczno-biologiczna 

3o rzeczywistej przepustowoœci ok. 265 m /dobê. Oczyszczalnia nie jest jednak w pe³ni 
3wykorzystywana, bowiem obecnie dop³ywa do niej oko³o 150 m  œcieków na dobê 

(g³ównie od gospodarstw domowych).
W gminie Radoszyce funkcjonuj¹: 1 przedszkole (Radoszyce), 6 szkó³ 

podstawowych (Radoszyce, Grodzisko, Wilczkowice, Górniki, Kapa³ów, K³ucko)
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i 1 gimnazjum (Radoszyce), tak¿e Biblioteka Publiczna, z fili¹ w Wilczkowicach. 
Na terenie gminy dzia³a Gminny Klub Sportowy ,,PARTYZANT”, który 

zrzesza 39 cz³onków. W gminie istniej¹ dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej 
i rowerowej, ale odczuwalny jest brak wiêkszej iloœci znakowanych szlaków 
turystycznych. Coraz popularniejsz¹, aczkolwiek jeszcze pocz¹tkuj¹c¹ na tych 
ziemiach, staje siê tak¿e agroturystyka. Na terenie gminy dzia³a 1 gospodarstwo 
agroturystyczne w Gruszce, a zarejestrowanych jest 6 gospodarstw ekologicznych 
i proekologicznych, w tym 2 z atestem.

INSTYTUCJE I URZÊDY, NIEZBÊDNE ADRESY 

A Urz¹d Gminy w Radoszycach,  ul. ̄ eromskiego 28
26- 230 Radoszyce (041) 373 50 84

 (041) 373 50 83
(041) 373 50 56

 (041) 373 50 04
A Apteka ,, Pod Lipami”, ul. Krakowska 5

26- 230 Radoszyce (041) 373 50 40
A Apteka, ul. Mickiewicza 2

26- 230 Radoszyce (041) 373 63 31
A Bank Spó³dzielczy, ul. 1 Maja 2

26- 230 Radoszyce (041) 373 50 03
(041) 373 50 88
(041) 373 63 38

A Biblioteka Publiczna, ul. Czêstochowska 2
26- 230 Radoszyce (041) 373 50 39

A Biblioteka Publiczna w Wilczkowicach,
26- 230 Radoszyce (041) 373 52 06

A Gminny Zespó³ Obs³ugi Oœwiaty,
 ul. ̄ eromskiego 27, 26- 230 Radoszyce (041) 373 58 80

(041) 373 65 90
A Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, 

ul. Jana Paw³a II 33, 26- 230 Radoszyce (041) 373 53 76
(041) 373 53 77

A Gminne Centrum Informacji, ul. ̄ eromskiego 27
26- 230 Radoszyce (041) 373 61 80

A Gminna Spó³dzielnia  ,,Samopomoc Ch³opska”, 
ul. Spó³dzielcza 32, 26- 230 Radoszyce, (041) 373 50 41

(041) 373 50 86
A Gimnazjum Nr 1 , ul. Ogrodowa 21

26- 230 Radoszyce (041) 373 59 33
(041) 373 59 32

A Komisariat Policji, ul. Ogrodowa 19
26- 230 Radoszyce (041) 373 50 07

(041) 373 57 46
A Parafia  Radoszyce, ul. 1 Maja 1

26- 230 Radoszyce (041) 373 50 46
(041) 373 50 17
(041) 373 62 71

A Posterunek Energetyczny, ul. Zachodnia 1
26- 230 Radoszyce (041) 373 50 27



A Przedszkole w Radoszycach, ul. ̄ eromskiego 27
26- 230 Radoszyce (041) 373 50 52

A Szko³a Podstawowa w Radoszycach, ul. Szkolna 1 
26- 230 Radoszyce (041) 373 50 32

A Szko³a Podstawowa w Górnikach,
26- 230 Radoszyce (041) 373 90 70

A Szko³a Podstawowa w Grodzisku,
26- 230 Radoszyce (041) 373 50 55

A Szko³a Podstawowa w Kapa³owie,
26- 230 Radoszyce (041) 373 50 29

A Szko³a Podstawowa w Wilczkowicach,
26- 230 Radoszyce (041) 373 51 93

A Urz¹d Pocztowy, ul. ̄ eromskiego 28 a
26- 230 Radoszyce (041) 373 51 03

A Zak³ad Komunalny, ul. Leœna 29
26- 230 Radoszyce (041) 373 64 80

A Zak³ad Opieki Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 2
26- 230 Radoszyce (041) 373 50 35
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Tygrzyk Paskowany
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