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Radom jest usytuowany w cen-
tralnej Polsce, w południowej 
części województwa mazowiec-
kiego. Miasto leży na przecięciu 
głównych szlaków komunika-
cyjnych ze wschodu na zachód 
i  z  północy na południe, prowa-
dzących do granic państwa. Krzy-
żują się tu drogi krajowe: nr 7 (od 
Gdańska, przez Warszawę, Kra-
ków i Kielce), nr 9 (z Rzeszowa 
do Radomia), nr 12 (przez Lublin 
i Łódź). Radom i okolice to ideal-
ne miejsce na weekend.

INFORMACJE OGÓLNE
Podstawowy kod pocztowy:
26-600
Telefoniczny numer kierunkowy: 
48

O MIEŚCIE

Powierzchnia ogółem: 11 180 ha
Ludność ogółem: 213 910 (stan 
na dzień 31.06.2018)
Współrzędne Plac Corazziego: 
51°24’02.4’’N 21°09’28.2’’E

LOKALIZACJA
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LOTNISKO

Najbliższy międzynarodowy port 
lotniczy to Warszawa Okęcie 
(Lotnisko Chopina).
Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Porty Lotnicze”
ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa,
+48 22 650 42 20
www.lotnisko-chopina.pl
Trwa budowa Portu Lotnicze-
go im. Bohaterów Radomskiego 
Czerwca 1976 roku (znanego 
jako Radom-Sadków), znajdujące-
go się 4 km od centrum Radomia.

KOLEJ

Radom jest ważnym węzłem ko-
lejowym, w którym krzyżują się 
linie Warszawa – Radom – Kraków 
i Radom – Dęblin oraz linia Radom 
– Tomaszów Mazowiecki – Łódź. 
Dworzec Polskich Kolei Państwo-
wych w Radomiu ma kategorię 
dworca wojewódzkiego. Jest 
czynny całą dobę. Znajduje się 
tam punkt informacji kolejowej, 

Centrum Informacji Turystycznej 
i punkty gastronomiczne.
ul. Władysława Beliny-Prażmow-
skiego 2
www.rozklad-pkp.pl

AUTOBUSY

Dworzec PKS w Radomiu obsłu-
guje połączenia krajowe i zagra-
niczne.
ul. 1905 Roku 47
www.pksradom.pl
Informacja o połączeniach czyn-
na pon.-pt. 6.00-20.00,
+48 48 386 44 20.
Całodobowa informacja telefo-
niczna dotycząca rozkładu jazdy 
autobusów dla telefonów stacjo-
narnych i komórkowych:
+48 703 40 33 19.
Autobusy i busy prywatnych 
przewoźników odjeżdżają z przy-
stanków zlokalizowanych w  po-
bliżu dworca kolejowego. Do-
kładne połączenia oraz miejsca 
odjazdów i przyjazdów można 
znaleźć pod adresem 
www.e-podroznik.pl.

KOMUNIKACJA
MIEJSKA

W Radomiu działają 24 linie au-
tobusowe zwykłe (z których 
10  kursuje poza granice miasta) 
i  3 linie nocne. Linie zwykłe 

KOMUNIKACJA
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oznaczone są numerami od 1 do 
26 (nie ma linii 20 i 22).
Miejski Zarząd Dróg i Komunika-
cji, ul. Traugutta 30/30A
Szczegółowy rozkład jazdy do-
stępny jest na stronie
www.mzdik.pl.

RODZAJE BILETÓW

W pojazdach komunikacji miej-
skiej obowiązują wyłącznie bile-
ty emitowane przez Miejski Za-
rząd Dróg i Komunikacji. Można 
je zakupić w punktach firmowych 
MZDIK, punktach partnerskich na 
terenie całego miasta (14  kio-
sków i sklepów) oraz biletoma-
tach stacjonarnych (9 samoob-
sługowych punktów czynnych 
całodobowo we wszystkie dni 
tygodnia). Bilety jednorazowe 
można nabyć również u kierowcy.
Bilety jednogodzinne, dobowe 
i karnety 10-przejazdowe są 
sprzedawane w formie papiero-
wej z nadanym numerem kontrol-
nym. Bilety długookresowe są za-
pisywane na Radomskiej Karcie 
Miejskiej. Bilety jednogodzinne 
i dobowe można zakupić poprzez 
telefon komórkowy za pomo-
cą aplikacji mobilnych: moBilet, 

mPay, SkyCash. Więcej informacji 
na temat poszczególnych aplika-
cji znajduje się na stronach:
– moBilet: www.mobilet.pl,
– mPay: www.mpay.pl,
– SkyCash: www.skycash.com.

ROWER MIEJSKI

Radomski Rower Miejski (RRM) to 
alternatywny środek transportu, 
umożliwiający szybkie porusza-
nie się po mieście. Jest dobrym 
uzupełnieniem komunikacji zbio-
rowej. Rowerzyści mają do dys-
pozycji 27 stacji i 270 rowerów. 
Rowery są dostępne od początku 
kwietnia do końca października, 
24 godziny na dobę przez 7 dni 
w tygodniu.
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TAXI

White Taxi +48 666 612 345 
(języki: polski, angielski)
SOOWA Taxi +48 511 522 511 
(języki: polski, angielski)
Taxi Super Ekspres +48 603 
309 622, +48 19 622,
+48 191 91 (język polski)
MPT-Taxi +48 785 119 193,
48 19 193 (język polski)
Rekord Taxi +48 721 721 006 
(język polski)
ABC Taxi Radom +48 570 110 
105, 48 19 666 (języki: polski, 
angielski)
Halo Taxi Radom +48 575 572 
929 (języki: polski, rosyjski)

WYNAJEM
SAMOCHODÓW

Auto Czarter +48 730 210 210, 
www.autoczarter.pl (języki: pol-
ski, angielski)

Car-Rental.pl +48 733 100 908, 
www.car-rental.pl (języki: polski, 
angielski)
Wynajem samochodów „Pra-
sek” oddział Radom,
+48 691 414 209,
www.wynajem-prasek.pl
(języki: polski, angielski)
Marad +48 668 183 848, 
www.autowypozyczalnia-radom.
pl (język polski)
Rentis +48 519 535 312,
www.rentis.eu 
(języki: polski, angielski, rosyjski, 
węgierski, ukraiński)
Sonar Auto Max
+48 48 365 40 16 (informacja),
+48  787  787  707 (wypożyczal-
nia), www.sonarautomax.pl (ję-
zyki: polski, angielski)
Fastrental.pl +48 514 283 338, 
www.fastrental.pl (języki: polski, 
angielski, rosyjski)
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Radom to królewskie miasto 
o  ponad tysiącletniej historii 
– miejsce, gdzie odbywały się 
sejmy i gdzie zawierano między-
narodowe porozumienia. Prze-
spaceruj się trasą, która popro-
wadzi Cię od czasów tworzenia 
się polskiej państwowości, przez 
miasto królów, które w przeszło-
ści pełniło funkcję stolicy pań-
stwa, aż po ulice z XIX wieku, 
które są świadectwem dawnego 
bogactwa mieszczan w erze roz-
woju przedsiębiorczości i prze-
mysłu. Poznaj również „miasto 
idealne”, które powstało w XX-
-leciu międzywojennym, tragicz-
ne losy mieszkańców podczas 
II  wojny światowej oraz miejsca, 
gdzie polscy robotnicy wzniecili 
bunt przeciwko polityce komuni-
stycznego państwa.

ŚREDNIOWIECZE

Grodzisko Piotrówka Pierwsza 
osada na terenie obecnego Ra-
domia powstała w dolinie rzeki 
Mlecznej na przełomie VIII i IX wie- 
ku. W II połowie X wieku, w okre-
sie kształtowania się państwo- 
wości polskiej, powstał tu gród 
obronny otoczony wałem drew-
niano-ziemnym. W jego sąsiedz-
twie ukształtowała się osada, 
która wkrótce zmieniła się w miej-
sce handlu i rozwoju rzemiosła. 

W samym grodzie w  XII wie- 
ku ulokowano siedzibę starostwa 
i kościół św. Piotra. Pozostałością 
po grodzie jest sztucznie usypa-
ne wzgórze i nazwa „Piotrówka”.
Stare Miasto (Stary Radom) 
W  dalszych latach osadnictwo 
przesunęło się na wschód. 
W  XIII  wieku powstał drewniany 
kościół św. Wacława, zamieniony 
w początkach XIV w. w budowlę 
murowaną. Wokół niego skupiało 
się życie osady, przekształconej 
w miasto na prawie średzkim. 
Pozostałością po tym okresie 
w dziejach Radomia jest plac Sta-
re Miasto oraz prezbiterium ko-
ścioła św. Wacława – najstarszej 
budowli murowanej w mieście.

Nowe Miasto (Miasto Kazimie-
rzowskie) W XIV wieku Stary Ra-
dom okazał się niewystarczający 
dla potrzeb nowo zjednoczonego 
Królestwa Polskiego. Wielki bu-
downiczy król Kazimierz Wielki 
zdecydował o powstaniu Nowe-
go Radomia. Teren pod osad-

HISTORIA
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nictwo wyznaczono na północ-
ny-wschód od starego ośrodka. 
Władca nakazał otoczyć miasto 
murami o łącznej długości ok. 
1100 m, wysokimi na 5-6 m, póź-
niej podniesionymi do wysokości 
9 m. Dostępu do miasta broniła 
również mokra fosa. Najwięk-
szy zachowany fragment murów 
można obejrzeć przy ul. Wałowej, 
na tyłach Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego. Przy tej samej ulicy 
znajduje się zrekonstruowany 
ciąg murów wraz z umiejscowie-
niem Baszty zwanej Białą.
W czasach Kazimierza Wielkie-
go wybudowano również za-
mek – jego pozostałością jest 
obecnie budynek plebanii oraz 
zrewitalizowana tzw. Kamienica 
Starościńska, w której znajdu-
je się wystawa archeologiczna. 
Na terenie dawnej fortyfikacji 

można także zobaczyć makie-
tę zamku z  czasów jego świet-
ności. W 1401  roku na zamku 
zawarto unię wileńsko-radom-
ską, a w  1505 roku uchwalono 
konstytucję Nihil Novi. W latach 
1481-83 rezydował tu namiest-
nik Królestwa Polskiego, książę 
Kazimierz Jagiellończyk, później-
szy święty.
Z XIV wieku pochodzi również 
kościół farny, którego wieża gó-
ruje nad okolicą. Gotycka świą-
tynia została ufundowana przez 
Kazimierza Wielkiego. W kościele 
insygnia kardynalskie odebrał 
książę Fryderyk Jagiellończyk. 
We wnętrzu zachowały się m.in. 
chrzcielnica z XV wieku, ka-
mienny portal i żelazne drzwi 
z  początku XVI w. oraz późnore-
nesansowa kaplica fundacji Jana 
Kochanowskiego z Baryczy, na-
wiązująca do wawelskiej kaplicy 
Zygmuntowskiej.

Do ciekawszych budynków spo-
śród otaczających Rynek należą 
Dom Gąski i Esterki – najstarsze 
mieszczańskie kamienice w Ra-
domiu. Wg tradycji w Domu Es-
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terki (Rynek 5) miała przebywać 
ukochana króla Kazimierza Wiel-
kiego, Żydówka Estera, podczas 
jego pobytów w mieście. Z kolei 
Dom Gąski (Rynek 4) w czasie po-
topu szwedzkiego był miejscem 
kwaterowania króla Szwecji Ka-
rola Gustawa.
Kościół i klasztor bernardynów 
Jest perełką architektury gotyc-
kiej. Powstał w XV wieku z ini-
cjatywy króla Kazimierza Jagiel-
lończyka. Ciekawostką zespołu 
jest budynek kuchenny z pirami-
dalnym kominem, tzw. piekarnik. 
W Europie zachowało się niewie-
le tego typu budowli, a w Polsce 
jest to prawdopodobnie unikat. 
W kaplicy Matki Boskiej można 
zobaczyć oryginalne stalle (ławy) 
– najstarsze meble w Radomiu, 
które mają ponad 500 lat (pocho-
dzą z ok. 1500 roku).

CZASY NOWOŻYTNE

Kościół Trójcy Świętej Radom 
do końca XVIII wieku rozwijał 
się głównie w ramach murów 
miejskich. Na zewnątrz murów 
znajdowało się niewiele kamien-

nych lub ceglanych budynków. 
Poza zespołem klasztornym 
bernardynów należał do nich 
kościół i  klasztor wybudowany 
w  XVII  w. dla sióstr benedyk-
tynek. W  budynku klasztoru 
w  XIX  wieku urządzono więzie-
nie, które funkcjonowało również 
w XX-leciu międzywojennym 
i  podczas II  wojny światowej. 
Po wojnie był tu areszt śledczy, 
wykorzystywany przez Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego. Po 
zakończeniu działań wojennych, 
9 września 1945 r., oddziały 
AK pod dowództwem Stefana 
Bembińskiego „Harnasia” prze-
prowadziły brawurową akcję 
odbicia z  radomskiego więzienia 
ok. 300 więźniów politycznych, 
aresztowanych przez UB. Obec-
nie kościół zajmowany jest przez 
jezuitów. Podczas wystąpień ro-
botniczych w 1976 roku ze scho-
dów świątyni ksiądz Roman Ko-
tlarz błogosławił protestujących. 
Ten sam ksiądz – za poparcie 
protestujących robotników – był 
bity i torturowany przez funkcjo-
nariuszy bezpieki.

Czy wiesz, że?
Radom znany jest w źródłach hi-
storycznych od 1155 roku? – Po 
raz pierwszy nazwa miasta zo-
stała wymieniona w bulli papieża 
Hadriana IV.
Radom pełnił funkcję stolicy Pol-
ski? – W latach 1481-83 miasto 
było siedzibą namiestnika Kró-
lestwa Polskiego, księcia Kazi-
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mierza, syna króla Kazimierza Ja-
giellończyka. Władca wyznaczył 
syna na swojego zastępcę na 
czas pobytu królewskiej rodziny 
w Wielkim Księstwie Litewskim. 
Ponieważ w Krakowie obawiano 
się zamachu, a Radom był znacz-
nie bezpieczniejszym miastem, 
właśnie ten ośrodek wybrano na 
tymczasową siedzibę namiestni-
ka. Dzięki temu Radom stał się 
nieoficjalną „stolicą” Polski na 
okres dwóch lat.

XIX WIEK

Dawny Trakt Lubelski Pod koniec 
XVIII wieku Radom był miastem 
zaniedbanym, ze zdewastowany-
mi murami i kamienicami. Na po-
czątku XIX wieku mury miejskie 
rozebrano, a w 1822 roku podjęto 
decyzję o nowym planie regula-
cyjnym Radomia. Wzdłuż dawne-
go traktu prowadzącego do Lu-
blina – dzisiejszej ul. Żeromskiego 
– wyznaczono miejsca na nową 
zabudowę. Przez cały XIX  wiek 
powstawała reprezentacyjna 
część miasta, z bogato zdobio-
nymi kamienicami. Mniej więcej 

w  połowie ul. Żeromskiego wy-
znaczono plac pod budowę cerkwi 
(obecnie plac Konstytucji 3 Maja 
z kościołem garnizonowym).

Znajduje się tu Pałac Karschów – 
jedyny wielkomiejski pałac, wzo-
rowany na rezydencjach łódzkich 
i warszawskich przemysłowców, 
zbudowany przez radomskich 
przedsiębiorców Teodora Kar-
scha i Franciszka Wickenhagena. 
Budowla nawiązuje stylem do 
renesansu francuskiego. Pałac 
posiadał 150 pomieszczeń. Na 
końcu „Traktu Lubelskiego” już 
w 1827 roku powstał okazały 
gmach – siedziba władz Wo-
jewództwa Sandomierskiego, 
którego Radom był stolicą. Dziś 
mieszczą się tu delegatury Urzę-
du Wojewódzkiego oraz jednostki 
Urzędu Miejskiego, a także Gale-
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ria Dziedzictwa Kulturowego Ra-
domia założona przez Społeczny 
Komitet Ratowania Zabytków 
Radomia.

Ulica Malczewskiego Jej zabudo-
wa powstała wraz z XIX-wiecz-
nym planem rozbudowy miasta. 
Na północnych „krańcach” Rado-
mia (dzisiejsze ścisłe centrum) 
wytyczono obecną ul. Malczew-
skiego z rogatką miejską. Jednym 
z ładniejszych obiektów jest tu 
Resursa Obywatelska, która zo-
stała założona w ramach inicja-
tywy społecznej, a dochód przez 
nią uzyskiwany miał wspierać 
pobliski szpital. W czasie II  woj-
ny światowej mieścił się tu 
„Deutches Haus”. 23 kwietnia 
1943 r. polscy partyzanci do-
konali w nim zamachu, w czasie 
którego zginął komendant po-
licji miasta i  starosta Fritzman, 
a  12  hitlerowców odniosło rany. 
Przy ulicy wzniesiono również 
budynek dla Loży Masońskiej „Ju-
trzenki Wschodzącej”, zajmującej 
się działalnością charytatywno-
-społeczną i patriotyczną. 
Ulica Piłsudskiego Została wy-
tyczona w 1888 roku. Uważana 

jest za jedną z najładniejszych 
ulic w Radomiu i jedną z nie-
wielu, która przypomina wiel-
komiejskie arterie dużych miast 
polskich. Przyglądając się kamie-
nicom zlokalizowanym przy ulicy, 
można zauważyć liczne bogate 
detale rzeźbiarskie – twarze, fan-
tastyczne postaci oraz elementy 
geometryczne i roślinne. Na uwa-
gę zasługuje tutaj gmach dawnej 
Kasy Przemysłowców Radom-
skich, którego prezesem był Teo-
dor Karsch. Budynek jest neogo-
tycki, a na jego fasadzie króluje 
herb Radomia i Guberni Radom-
skiej (dawnego województwa 
sandomierskiego). Z  kasy mógł 
korzystać każdy, z  wyjątkiem 
osób zajmujących się lichwą. 
Po drugiej stronie ulicy, w daw-
nym pałacu z końca XIX wieku, 
umieszczono bibliotekę miejską. 
Fasadę budowli zdobią kolumny 
w stylu korynckim. Najokazal-
szy jest tu budynek przy ul. Pił-
sudskiego 7, w którym ozdobne 
naczółki nad oknami podtrzymy-
wane są przez pary kobiecych 
postaci, tzw. kariatyd.
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XX WIEK

Ulica Sienkiewicza Pod koniec 
XIX wieku podjęto decyzję o bu-
dowie największego wówczas 
przedsięwzięcia architekto-
nicznego – kościoła pw. Opieki 
Najświętszej Maryi Panny (dzi-
siejszej katedry). Ukończono go 
w 1911 roku. Jego fasada nawią-
zuje stylistycznie do katedry św. 
Floriana na warszawskiej Pradze, 
a wieże – do wyższej wieży Ko-
ścioła Mariackiego w Krakowie. 
Gdy wznoszono dzisiejszą kate-
drę, miasto miało już kanalizację, 
linię kolejową łączącą je z Dą-
brową Górniczą i Iwanogrodem 
(obecnym Dęblinem) oraz pierw-
szą na terenie zaboru rosyjskiego 
elektrownię i elektryczne oświe-
tlenie ulic. Radom mógł się tak-
że poszczycić dużym zapleczem 

działaczy społecznych. Jednym 
z nich był Maciej Glogier – praw-
nik, muzyk i senator. Jego rodzi-
na mieszkała przy ul. Sienkiewi-
cza 12. Kamienica Glogierów to 
piękny przykład bogatej budowli 
z  elementami nawiązującymi do 
renesansu francuskiego.
Osiedle Planty Radom odzy-
skał niepodległość 2 listopa-
da 1918  roku. Przez 9 dni – do 
oficjalnej kapitulacji Niemiec 
11  listopada 1918 i odzyska-
nia niepodległości przez Polskę 
– tworzył wolną „Republikę Ra-
domską”. Pierwsze powojenne 
lata pod względem gospodar-
czym były dla miasta niezwykle 
trudne. Dopiero decyzja o włą-
czeniu Radomia do Centralnego 
Okręgu Przemysłowego spo-
wodowała rozwój miasta. Naj-
ważniejszą inwestycją rządową 
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w  Radomiu była budowa fabryki 
broni. Na jej potrzeby powstało 
osobne osiedle – z mieszkaniami 
dla robotników, majstrów i ka-
dry inżynierskiej. Osiedle miało 
szerokie – jak na ówczesne stan-
dardy – uliczki pełne zieleni, wła-
sne przedszkole, szkoły, w tym 
szkołę zawodową, a do tego dom 
kultury i stadion. Inwestycja była 
ewenementem na skalę krajową. 
Oprócz tego w XX-leciu między-
wojennym – głównie dzięki za-
biegom prezydenta miasta Józefa 
Grzecznarowskiego – w Radomiu 
powstała fabryka telefonów, fa-
bryka obuwia, zakłady przemysłu 
tytoniowego i gazownia miejska 
oraz linia kolejowa do Warszawy. 
Prezydent Grzecznarowski plano-
wał także budowę fabryki samo-
chodów. Te plany i dalszy rozwój 

miasta przerwał wybuch II wojny 
światowej.
Kamienica Inżynierska przy 
ul.  Kościuszki Pierwsze bomby 
spadły na Radom 1 września 
1939 roku. Stacjonujący w mie-
ście 72 pułk piechoty, wchodzący 
w skład 28 Dywizji Piechoty Ar-
mii „Łódź”, poniósł ciężkie straty 
w wojnie obronnej 1939. Wojska 
niemieckie wkroczyły do mia-
sta 8 września. Radom stał się 
miejscem licznych egzekucji na 
cywilnych obywatelach. W  ele-
ganckiej Kamienicy Inżynierskiej 
(przeznaczonej w XX-leciu mię-
dzywojennym na mieszkania dla 
najwyższej kadry Fabryki Broni) 
Niemcy ulokowali siedzibę Ge-
stapo. Podczas największego 
konfliktu zbrojnego XX wieku 
została wymordowana niemal 
cała ludność żydowska miasta 
(przed wojną Żydzi stanowili ok. 
30% mieszkańców Radomia). 
16  stycznia 1945 r. Radom zo-
stał zajęty przez wojska I Frontu 
Białoruskiego Armii Czerwonej. 
Nastąpiło tzw. „wyzwolenie”, 
które dla wielu mieszkańców Ra-
domia i okolic oznaczało kolejną 
okupację. Kamienica Inżynierska 
została zamieniona w siedzibę 
NKWD, w której torturowano wie-
lu działaczy podziemia niepodle-
głościowego.
Mural przy ul. 25 Czerwca Po 
ustanowieniu władzy komuni-
stycznej na terenie Polski wielo-
krotnie wybuchały obywatelskie 
protesty przeciwko działaniom 
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władzy. Jednymi z ważniejszych 
były wydarzenia tzw. „Radom-
skiego Protestu Robotniczego 
Czerwiec’76”. W odpowiedzi na 
zapowiedzianą przez władze 
komunistyczne podwyżkę cen 
żywności pracownicy radomskich 
fabryk rozpoczęli strajk, w czasie 
którego m.in. spalono siedzibę 
Komitetu Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej. Wielu robot-
ników zostało później poddanych 
szykanom, w tym tzw. „ścieżkom 
zdrowia”. Polegały one na biciu 
pałkami milicyjnymi aresztantów 
idących pomiędzy dwoma szere-
gami bijących. Odpowiedzią na 
represje było powstanie Komite-
tu Obrony Robotników – organi-
zacji opozycyjnej sprzeciwiającej 
się polityce władz PRL i niosącej 
pomoc osobom represjonowanym 
w wyniku wydarzeń Czerwca 
1976. Uznaje się, że bez Komi-
tetu Obrony Robotników nie po-
wstałaby Solidarność i nie upadł-
by mur berliński.

Szczegółowe informacje oraz bezpłatne przewodniki po zabytkach 
Radomia można otrzymać m.in. w Centrach Informacji Turystycz-
nej przy ul. Rwańskiej 16 i placu Dworcowym 2.

Czy wiesz, że?
W Radomiu urodził się Leszek 
Kołakowski? – Światowej sławy 
filozof przyszedł na świat w ka-
mienicy przy ul. Niedziałkowskie-
go. Dzisiaj jego pomnik stoi przy 
placu Konstytucji – postać filozo-
fa siedzi na krześle przy kawiar-
nianym stoliku, do którego każdy 
może się przysiąść.
Radom to miasto artystów? 
– Młodzieńcze lata spędził tu 
laureat Amerykańskiej Akade-
mii Filmowej – zdobywca Oscara 
Andrzej Wajda. W Radomiu uro-
dził się także Jacek Malczew-
ski – wybitny malarz. Z miastem 
związani są również inni artyści 
– malarz Józef Brandt, który miał 
swój majątek w Orońsku (dziś 
Centrum Rzeźby Polskiej), Witold 
Gombrowicz (pisarz) czy Elżbieta 
Jackiewiczowa – autorka „Poko-
lenia Teresy”. Miasto służyło za 
plenery do licznych produkcji 
filmowych, m.in. „Przedwiośnia” 
Filipa Bajona czy „Kontrybucji” 
Jana Łomnickiego.
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Chcesz pójść na koncert muzyki 
poważnej lub zobaczyć ciekawą 
sztukę teatralną? A może wolisz 
wziąć udział w imprezie plenero-
wej lub obejrzeć wystawę foto-
grafii? Radom to miasto z bogatą 
ofertą kulturalną i rozrywkową. 
Tylko u nas możesz przenieść się 
do XX-lecia międzywojennego, 
poszukać duszy miasta, obej-

ŻYCIE KULTURALNE

rzeć produkcje filmowe twórców 
pozostających poza głównym 
obiegiem sztuki audiowizualnej, 
zobaczyć najnowsze modowe 
trendy czy podziwiać najlep-
szych artystów sztuk ulicznych. 
W Radomiu przez cały rok dużo 
się dzieje!

TEATR POWSZECHNY
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

Rocznie przygotowuje od 8 do 
13 premier. Wizytówką instytu-
cji jest odbywający się co dwa 
lata Międzynarodowy Festiwal 
Gombrowiczowski – jedyny pro-
mujący polską literaturę za gra-
nicą. W ofercie teatru są utwory 
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turystyczny szlak pamięci radom-
skich Żydów.
ul. Malczewskiego 16, Radom
+48 48 362 42 63,
+48 48 362 85 90
resursa.radom@wp.pl,
resursa@resursa.radom.pl
www.resursa.radom.pl

RADOMSKA ORKIESTRA
KAMERALNA

Działa od stycznia 2007 roku, 
składa się z 16 etatowych mu-
zyków. Wykonuje muzykę od 
baroku po współczesność. Sezon 
artystyczny Orkiestry wzboga-
cają wydarzenia specjalne, m.in. 
Międzynarodowy Konkurs Kom-
pozytorski Krzysztofa Penderec-
kiego ARBORETUM z osobistym 
udziałem K. Pendereckiego, cha-
rytatywny koncert gwiazdkowy 
czy Gala Sylwestrowa. Orkiestra 
występuje ze znakomitymi soli-
stami i dyrygentami, m.in. Lidią 
Grychtołówną, Piotrem Pław-
nerem, Tytusem Wojnowiczem, 
Krzysztofem Pełechem, Krzyszto-
fem Pendereckim, Janem Jakubem 
Bokunem i Patrickiem Gallois.

klasyczne w tradycyjnych i no-
woczesnych odsłonach, spekta-
kle autorskie, musicale i sztuki 
współczesne.
Plac Jagielloński 15, Radom
Kasa Biletowa +48 48 384 53 
22, +48 604 566 406
bilety@teatr.radom.pl
www.teatr.radom.pl
Bilety: 40-65 zł (normalne), 30- 
-40 zł (ulgowe), 30-50 zł (zbioro-
we), 25-35 zł (szkolne), spekta-
kle dla dzieci 20-24 zł.
Kasa czynna wt.-pt. 9.00-13.00 
i 16.00-19.00, sob.-niedz. 16.00-
-19.00.

OŚRODEK KULTURY
I SZTUKI
 „RESURSA OBYWATELSKA”

Najstarsza placówka kultury 
w  mieście, działająca od poło-
wy XIX wieku. Zajmuje się upo-
wszechnianiem wiedzy o historii 
Radomia i wybitnych mieszkań-
cach miasta. Organizuje wy-
darzenia kulturalne, takie jak 
„Uliczka Tradycji”, „Anima Urbis”, 
Festiwal Filozofii „Okna”, „Kaziki” 
– święto patrona miasta oraz Spo-
tkania z Kulturą Żydowską „Ślad”. 
„Resursa” przygotowała również 
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ul. Żeromskiego 56, Radom (sie-
dziba główna) +48 572 012 002
ul. Traugutta 31/33, Radom;
galeria sztuki +48 572 012 003,
American Corner +48 572 012 005
poczta@laznia-radom.pl,
library.acradom@gmail.com
www.laznia-radom.pl
Godziny otwarcia galerii: IX-VI: 
pon.-pt. 8.00-18.00, sob.-niedz. – 
nieczynne; VII-VIII: pon.-pt. 8.00- 
-16.00, sob.-niedz. – nieczynne.

MIEJSKI OŚRODEK
KULTURY „AMFITEATR”

Instytucja kultury z 40-letnim 
doświadczeniem, podejmująca 
inicjatywy również w przestrzeni 
miejskiej. Silny nacisk kładzie na 
edukację kulturalną, ma w  ofer-
cie kilkadziesiąt zajęć dla dzieci 
i młodzieży. W nowopowstałej 
Pracowni Nowych Mediów wy-
korzystuje nowoczesne techno-
logie w edukacji i kształceniu 
przyszłych kadr. Amfiteatr reali-
zuje autorski projekt edukacyj-
no-twórczy „Fosa pełna kultury” 
(spotkania, warsztaty, pokazy, 
koncerty). Jest także organiza-
torem Radomskiego Festiwalu 
Górskiego.

ul. Żeromskiego 53, Radom
+48 48 362 04 44,
+48 48 360 24 80
sekretariat@rok.art.pl
rok.art.pl
Bilety na koncerty ROK: 16–40 zł 
(koncerty repertuarowe), 40– 
-120 zł (wydarzenia specjalne)
Kasa czynna pon.-pt. 8.00-16.00, 
3 dni przed koncertem 8.00- 
-18.00, w dniu koncertu 15.00- 
-20.00.

RADOMSKI KLUB
ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
I GALERIA „ŁAŹNIA”

Główna siedziba instytucji znaj-
duje się w zabytkowym budynku 
rogatki miejskiej przebudowanej 
na łaźnię. „Łaźnia” organizuje 
spotkania środowisk twórczych 
z dziedziny sztuk plastycznych, 
muzycznych, teatralnych i literac-
kich. W budynku przy ul. Traugutta 
31/33 prezentuje wystawy z  za-
kresu malarstwa, rysunku, grafiki, 
rzeźby i fotografii. W tym samym 
miejscu mieści się American Cor-
ner Radom – placówka informacyj-
no-biblioteczna upowszechniająca 
wiedzę o Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej.
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Godziny otwarcia: pon.-pt. 9.00- 
-19.00, sob. 9.00-15.00, niedz. – 
nieczynne.

MŁODZIEŻOWY DOM 
KULTURY
IM. HELENY STADNICKIEJ

Placówka rozwija zainteresowa-
nia i umiejętności dzieci i  mło-
dzieży. Organizuje liczne wyda-
rzenia kulturalne i rekreacyjne: 
wystawy, konkursy wiedzy, tur-
nieje szachowe, przeglądy wokal- 

ul. Parkowa 1, Radom
+ 48 48 364 29 68
amfiteatr.radom@wp.pl
amfiteatr.radom.pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
IM. JÓZEFA A. I ANDRZEJA S.
ZAŁUSKICH

Biblioteka zajmuje się organi-
zowaniem spotkań autorskich 
z  pisarzami i poetami przezna-
czonych dla dzieci i młodzieży, 
wystaw fotograficznych i pla-
stycznych, warsztatów literac-
kich i wielu innych imprez promu-
jących literaturę.
ul. Piłsudskiego 12, Radom
+48 48 36 267 35
biblioteka@mbpradom.pl
www.mbpradom.pl
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ne i taneczne, zawody gimna-
styczne czy rajdy rowerowe. 
Sztandarową imprezą MDK-u jest 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Majki Jeżowskiej. Przy placów-
ce działa jedna z najlepszych 
w Polsce młodzieżowych orkiestr 
– Grandioso, która jako jedyna 
wygrała jedenastokrotnie Ogól-
nopolski Festiwal Młodzieżo-
wych Orkiestr Dętych w  Inowro-
cławiu, zdobywa także czołowe 
miejsca w konkursach międzyna-
rodowych.
ul. Słowackiego 17, Radom
+48 48 360 62 02
sekretariat@mdk.radom.pl,
mdk.pak@wp.pl
www.mdk.radom.pl

DOM KULTURY IDALIN

Organizuje ogólnopolskie kon-
kursy modeli kartonowych 
i  plastikowych, ogólnopolskie 
spotkania z piosenką żeglarską 
RAFA, międzynarodowe zloty 
„modularzy” kolejowych, turnie-
je break-dance, spotkania i  za-
bawy dla seniorów, warsztaty 
modelarskie, wystawy malar-
stwa i fotografii oraz konkursy 
recytatorskie. Dysponuje salą 
widowiskową na 250 miejsc, salą 
wystawowo-konferencyjną, pra-

cownią plastyczno-modelarską 
i kubrykiem żeglarskim.
ul. Bluszczowa 4/8, Radom
+48 48 365 27 17
dkidalin@poczta.onet.pl
dkidalin.radom.pl

DOM KULTURY BORKI

Organizuje międzynarodowe tur-
nieje taneczne formacji standar-
dowych i latynoamerykańskich, 
dni godności osób niepełno-
sprawnych, konkursy plastyczne 
i recytatorskie, spektakle, wie-
czory poezji, spotkania dla se-
niorów oraz warsztaty kulinarne 
i artystyczne.
ul. Sucha 2, Radom
+48 48 331 24 46
dk.borki@op.pl
www.dkborki-radom.naszdom-
kultury.pl
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skiego, Leona Wyczółkowskiego 
czy Stanisława Ignacego Witkie-
wicza. Wystawy historyczne uka-
zują dzieje Radomia oraz postać 
wybitnego radomianina – filozofa 
Leszka Kołakowskiego. Muzeum 
posiada też stałą wystawę ar-
cheologiczną „Skarby i tajemni-
ce Piotrówki” (najstarsze dzieje 
Radomia IX-XII w.) oraz wystawę 
kolekcji kultur pozaeuropejskich. 
Zainteresowaniem najmłodszych 
odwiedzających cieszy się dział 
przyrodniczy, prezentujący zwie-
rzęta i rośliny ziemi radomskiej.
Rynek 11, Radom
+48 48 362 43 29,
+48 48 362 21 14
malczewski@muzeum.edu.pl
www.muzeum.edu.pl
Bilety: na wszystkie wystawy: 
20 zł (normalny), 12 zł (grupo-
wy z przewodnikiem, minimum 
10  osób), 12 zł (ulgowy), 20 zł 
(Karta Dużej Rodziny); na poje-
dyncze wystawy: 9 zł (normalny), 
8 zł (grupowy z przewodnikiem), 
7 zł (ulgowy); ekspozycja bez-
płatna: Leszek Kołakowski; nie-
dziela – dzień bezpłatny.
Godziny otwarcia: 1.IV-30.IX: 
pon. 10.00-15.00, wt. 9.00- 
-17.00, śr.-czw. 9.00-15.00, czw. 
9.00-15.00, pt. 10.00-18.00, 
sob. 11.00-18.00 (pierwsze 
soboty miesiąca, w pozostałe – 
nieczynne), niedz. 11.00-18.00; 

Interesujesz się malarstwem? 
Sztuką współczesną? Archeolo-
gią? Chcesz poznać tajemnice 
katedralnego skarbca? A może 
wolisz zobaczyć, jak wyglądało 
życie na dawnej radomskiej wsi? 
W Radomiu i okolicach znajdziesz 
wiele muzeów i placówek o cha-
rakterze muzealnym. Dzięki nim 
posłuchasz brzmienia ludowych 
instrumentów muzycznych, obej-
rzysz wnętrza dawnych dworów 
szlacheckich, poznasz tradycje 
rzemieślnicze miasta oraz rowe-
rową historię Radomia.

RADOM

MUZEUM IM. JACKA
MALCZEWSKIEGO

Istniejąca od niemal 100 lat 
placówka prezentuje zbiory ma-
larstwa polskiego, których trzon 
stanowią dzieła radomianina 
Jacka Malczewskiego. Można 
tu również obejrzeć prace m.in. 
Józefa Brandta, Józefa Chełmoń-

MUZEA
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czaje i obrzędy. Organizuje liczne 
wydarzenia plenerowe.
ul. Stawowa (dojazd od ul. Krych-
nowickiej), Radom
+48 48 332 92 81
muzeumwsi@muzeum-radom.pl
www.muzeum-radom.pl
Ceny biletów: 14 zł (normalny), 
8 zł (ulgowy), 100 zł (roczny), 1 zł 
(specjalny – na wybrane imprezy), 
0 zł (dzieci do lat 7); lekcje muze-
alne: 10 zł (dzieci do lat 7), 14 zł 
(pozostali); parking – 5 zł.
Godziny otwarcia: od Niedzieli 
Palmowej do Festiwalu Ziem-
niaka pn.-pt. 9.00–17.00, sob.–  
-niedz. 10.00–18.00; od ponie-
działku po Festiwalu Ziemniaka 
do soboty przed Niedzielą Pal-
mową: pn.-pt. 9.00-15.30, sob.-
-niedz. 10.00-15.00.

1.XI-31.III pon. 10.00-15.00, wt. 
9.00-15.00, śr. 9.00-16.00, czw. 
9.00-15.00, pt. 10.00-17.00, 
sob. 11.00-17.00 (pierwsze so-
boty miesiąca, w pozostałe – nie-
czynne), niedz. 11.00-17.00.

MUZEUM WSI RADOMSKIEJ

Na ponad 35 hektarach po-
wierzchni skansenu prezentowa-
nych jest 80 obiektów dawnego 
budownictwa wiejskiego, w tym 
chałupy, dwory, kościoły, wiatra-
ki, młyny, kuźnie i inne budynki 
gospodarcze. Ponadto w muzeum 
znajduje się ponad 17 tysięcy 
eksponatów ruchomych, takich 
jak maszyny i narzędzia rolnicze, 
ule, wyposażenie wnętrz i dzieła 
sztuki ludowej. Skansen przybli-
ża życie codzienne dawnej wsi 
radomskiej, w tym ludowe zwy-
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MAZOWIECKIE CENTRUM
SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
„ELEKTROWNIA”

Powstało w 2005 roku jako in-
stytucja kultury Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. 
Mieści się w budynku dawnej 
elektrowni miejskiej z 1901 roku, 
rozbudowanej w latach 2010- 
-2014. Orędownikiem utworze-
nia Centrum był honorowy oby-
watel Radomia, reżyser Andrzej 
Wajda. Elektrownia organizuje 
wystawy sztuki polskiej i obcej, 
prezentacje performensów, spo-
tkania z artystami i kuratorami, 
sesje i konferencje. Wydaje także 
katalogi wystaw, książki i akcy-
densy. Tworzy własną kolekcję 
sztuki współczesnej, a w swoich 
zbiorach posiada również prace 
z kolekcji Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego w Radomiu.
ul. Kopernika 1, Radom
+48 48 383 60 77,
+ 48 48 386 16 60
poczta@elektrownia.art.pl
www.mcswelektrownia.pl
Bilety: 8 zł (wstęp na wszystkie 
wystawy), 4 zł (wstęp na jedną 

MUZEUM
POLSKICH ROWERÓW

Powstanie muzeum zostało za-
inspirowane rowerową historią 
Radomia, sięgającą XIX wieku. 
W latach 30. XX wieku radomska 
Fabryka Broni była największym 
w kraju producentem rowerów. 
Odwołująca się do tych trady-
cji wystawa prezentuje ponad 
50  zabytkowych jednośladów, 
ukazujących historię tego pojaz-
du – od archaicznego welocypedu 
i bicykli poprzez przedwojenne 
rowery marki Łucznik z Radomia, 
aż po składaki Wigry 3 i BMX 
z  lat 80. Oprócz tego w muzeum 
zaaranżowano pokój Stanisława 
Kłosowicza – mistrza kolarskiego 
z okresu 20-lecia międzywojen-
nego.
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4,
Radom
+48 505 812 973
muzeumrowerow@mosir.radom.
pl
www.muzeumrowerow.radom.pl
Bilety: 4 zł (normalny), 2 zł (ulgo-
wy).
Godziny otwarcia: pon. – nieczyn-
ne, wt.-niedz. 9.00-17.00.
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tetyczną rekonstrukcję zespołu 
zamkowego oraz plansze prezen-
tujące jego historię i kolejne eta-
py badań zamku. Organizatorem 
ekspozycji jest Rewitalizacja Sp. 
z o.o.
ul. Grodzka 8, Radom
+48 48 383 08 55
Wstęp bezpłatny.
Godziny otwarcia: pon.-pt. 8.00- 
-15.00, pozostałe terminy po in-
dywidualnym uzgodnieniu.

MUZEUM RZEMIOSŁ

Rzemieślnicze tradycje Ra-
domia sięgają średniowiecza. 
W  prywatnym muzeum zebrano 
pamiątki związane z rzemio-
słami uprawianymi w I połowie 
XX  wieku – kowalstwem, kamie-
niarstwem, wulkanizatorstwem, 
stolarstwem, fryzjerstwem, foto-
grafią i ikonopisarstwem.
pl. Konstytucji 3 Maja 3/7, Radom
Zwiedzanie możliwe w czasie 
imprez miejskich (Noc Muzeów, 
Światowy Dzień Turystyki) lub 
po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym z Centrum Infor-

wystawę), 3 zł (bilet grupowy), 
3 zł (Karty Dużej Rodziny), 0 zł 
(dzieci do lat 7); piątek – dzień 
bezpłatny; przewodnik bezpłatny 
dla grup min. 10 osób.
Godziny otwarcia: 1.IX-30.VI: 
pon. nieczynne, wt.-pt. 10.00- 
-18.00, sob.-niedz. 12.00-18.00; 
1.VII-31.VIII: pon. – nieczynne, 
wt.-niedz. 13.00-18.00.

KAMIENICA STAROŚCIŃSKA

Budynek powstały na fundamen-
tach dawnego Domu Wedle Bra-
my, stanowiącego część radom-
skiego zamku. Znajdowały się tu 
m.in. kuchnie królewskie i zaple-
cze gospodarcze. Po gruntownej 
rewitalizacji w Kamienicy przy-
gotowano wystawę prezentującą 
przedmioty odnalezione podczas 
kilkuletnich badań archeologicz-
nych. Na ekspozycji można zoba-
czyć zabytki pochodzące z okre-
su od XIV w. do XVIII w., w tym 
ozdobne detale architektoniczne 
czy fragmenty ceramiki naczy-
niowej i kafli piecowych. Całość 
wystawy uzupełnia projekcja 
filmowa przedstawiająca hipo-

Fot. udostępniona przez
Spółkę Rewitalizacja 
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obserwacje Słońca. Wewnątrz 
Astrobazy znajduje się również 
sala do przeprowadzania za-
jęć i prelekcji. Wyposażona jest 
w  sprzęt, który pozwala na ob-
serwacje nieba bez konieczności 
patrzenia przez teleskop.
ul. Wierzbicka 89/93, Radom
+48 48 331 24 13
astrobaza.radom@gmail.com
www.astrobaza.radom.pl
Wstęp wolny.
Godziny otwarcia dla grup: pn. 
9.00-12.00, wt. 9.00-12.00 
i  13.00-15.00, śr. 10.00-13.00, 
czw. 8.30-11.00, pt. 10.00- 
-13.00.
Astrobaza jest czynna także wie-
czorami w warunkach dobrej wi-
doczności, szczególnie podczas 
występowania ważnych zjawisk 
astronomicznych.

REGION

MUZEUM WITOLDA 
GOMBROWICZA WE WSOLI

Mieści się w zabytkowym pałacu, 
w którym w pierwszej połowie 
XX wieku mieszkał z żoną i córką 
brat słynnego pisarza, Jerzy Gom-

macji Turystycznej w Radomiu, 
ul. Rwańska 16, + 48 362 05 36.

MUZEUM KATEDRALNE

Powstało jako część szlaku tury-
stycznego obejmującego 23 naj-
cenniejsze zabytki w Radomiu. 
Mieści się w dawnych salach 
katechetycznych. Prezentuje pa- 
miątki związane z historią kate-
dry i diecezji radomskiej (m.in. 
dawne szaty liturgiczne, ilumino-
wane księgi, barokowe naczynia) 
oraz kapłanami-męczennikami 
z czasów II wojny światowej.
ul. Sienkiewicza 14, Radom
Godziny otwarcia: wtorki 11.00- 
-16.00, w innych dniach po 
uprzednim zgłoszeniu telefo-
nicznym +48 664 848  005 lub 
w Centrum Informacji Turystycz-
nej w Radomiu przy ul. Rwańskiej 
16, +48 362 05 36.

ASTROBAZA

Radomskie obserwatorium astro-
nomiczne jest jedynym takim 
obiektem w regionie. Zostało 
wybudowane w ramach Budże-
tu Obywatelskiego, działalność 
rozpoczęło w lutym 2016 roku. 
Umożliwia obserwowanie nieba 
dzięki pięciu teleskopom. Naj-
większy z nich, zainstalowany 
na dachu pod otwieraną kopułą, 
pozwala obserwować wszystkie 
planety Układu Słonecznego, 
mgławice i obiekty głębokiego 
nieba. Z kolei mobilny teleskop 
słoneczny umożliwia bezpieczne 
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święcona największemu poecie 
polskiego renesansu. W sześciu 
salach zgromadzone są liczne 
wydania dzieł artysty, obrazy, 
drzeworyty, ceramika, gobeliny 
i  przedmioty codziennego użyt-
ku, a także pamiątki bezpośred-
nio związane z Janem Kochanow-
skim. Ulokowana w podziemiach 
ekspozycja „Rzeczpospolita 
Babińska” przybliża kulturę „zło-
tego wieku” Rzeczpospolitej. 
Przydworską kaplicę poświęco-
no „Psałterzowi Dawidów” Jana 
Kochanowskiego – można w niej 
m.in. wysłuchać psalmów w róż-
norodnych wykonaniach.

browicz. Ekspozycja stała oparta 
jest na biografii pisarza i obej-
muje liczne pamiątki po artyście 
(dokumenty, fotografie, kore-
spondencję, maszynopisy, ręko-
pisy, pierwodruki dzieł). Muzeum 
organizuje liczne imprezy kultu-
ralne i spotkania z artystami.
Wsola, ul. Witolda Gombrowi-
cza 1, gmina Jedlińsk
+48 48 321 50 73
m u z e u m - g o m b ro w i c z a @ m u -
zeumliteratury.pl
www.muzeumgombrowicza.pl
Wstęp bezpłatny, zwiedzanie 
grupowe z przewodnikiem – 3 zł.
Godziny otwarcia: 1.IV-31.X: pon. 
– nieczynne, wt.-niedz. 10.00- 
-17.00; 1.XI-31.III: pon. – nieczyn-
ne, wt.-pt. 10.00-17.00, niedz. 
10.00-17.00, sob. – nieczynne.

MUZEUM
JANA KOCHANOWSKIEGO
W CZARNOLESIE

W klasycystycznym dworze 
z  XIX  wieku zorganizowana zo-
stała biograficzna wystawa po-

Fot. ze zbiorów Muzeum
im. Jacka Malczewskiego 
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ria, oficyna, budynki gospodarcze 
oraz park krajobrazowy ze sta-
wami. Od 1965 roku instytucja 
organizuje warsztaty twórcze dla 
rzeźbiarzy i wystawy ich prac, 
prezentowane w nowoczesnym 
Muzeum Rzeźby Współczesnej. 
Z kolei w zabytkowym dworze, 
którego właścicielem był malarz 
Józef Brandt, eksponowane są 
XIX-wieczne wnętrza dworskie. 
Centrum organizuje niedzielne 
warsztaty rodzinne.
ul. Topolowa 1, Orońsko
+48 48 618 45 16,
+48 48 618 40 27
sekretariat@rzezba-oronsko.pl
www.rzezba-oronsko.pl
Bilety: 10 zł (dorośli), 5 zł (dzieci 
i młodzież od 8 do 18 lat), 0  zł 
(dzieci do lat 7), przewodnik 
w  jęz. polskim 50 zł, w jęz. an-
gielskim 100 zł.

Czarnolas, gmina Policzna
+48 48 677 20 05
muzeum-czarnolas@wp.pl
www.cyfrowyczarnolas.pl
Bilety: 10 zł (normalny bez 
przewodnika), 8 zł (ulgowy bez 
przewodnika), 12 zł (normalny 
z przewodnikiem), 10 zł (ulgowy 
z przewodnikiem), 20 zł (Karta 
Dużej Rodziny), 7 zł (warsztaty); 
sobota – dzień bezpłatny.
Godziny otwarcia: 1.V-31.VIII: pon. – 
nieczynne, wt.-pt. 8.00-16.00, sob.-
-niedz. 10.00-18.00; 1.IX-30.IV: 
pon. – nieczynne, wt.-pt. 8.00- 
-16.00, sob.-niedz. 9.00-16.00. 

CENTRUM RZEŹBY
POLSKIEJ W OROŃSKU

Mieści się w zabytkowym zespo-
le podworskim, w skład którego 
wchodzą: pałac, kaplica, oranże-

Fot. J. Gaworski, dzięki uprzejmości Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
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Godziny otwarcia: 1.IV-31.X: pon. 
– nieczynne, wt.-pt. 10.00-17.00, 
sob.-niedz. 10.00-18.00; 1.XI- 
-31.III: pon. - nieczynne, wt.-
-niedz. 10.00-16.00; park rzeźby 
czynny codziennie od 7.00 do 
zmroku.

MUZEUM LUDOWYCH
INSTRUMENTÓW
MUZYCZNYCH
W SZYDŁOWCU

Mieści się w dawnej siedzibie 
magnackich rodzin Szydłowiec-
kich i Radziwiłłów – gotycko-re-
nesansowym zamku otoczonym 
rozlewiskami rzeki Korzeniówki. 
Jest jedynym muzeum w Polsce 
poświęconym wyłącznie instru-
mentom ludowym z Polski i in-
nych państw Europy. Kolekcja 
liczy ponad 2,3 tysiąca eks-
ponatów, w tym rekonstrukcje 
instrumentów znanych jedynie 
z przekazów źródłowych. Niektó-
re z instrumentów wykorzystano 
w ekranizacji powieści „Ogniem 
i mieczem” Henryka Sienkiewicza 
w reżyserii Jerzego Hoffmana.

Ekspozycje Muzealne – Zamek 
Szydłowieckich i Radziwiłłów.
ul. Gen. J. Sowińskiego 2, 
Szydłowiec
+48 48 617 12 43
biuro@muzeuminstrumentow.pl
www.muzeuminstrumentow.pl
Ceny biletów: wystawa stała 
„Instrumenty… - zobaczyć i usły-
szeć tradycję” oraz wystawy cza-
sowe – wstęp bezpłatny (do XI 
2020), wystawa stała „Magia in-
strumentów. Osobliwości inwen-
cja trzygłosowa” – wstęp płatny. 
Inne opłaty: 10 zł – wypożyczenie 
audioprzewodnika, 7 zł – lekcje 
muzealne.
Godziny otwarcia: 1.IV-30.IX: pn. 
– nieczynne, wt.-pt. 9.00-16.00, 
sob.-niedz. 10.00-17.00; 1.X- 
-31.III: pn. – nieczynne, wt.-niedz. 
9.00-16.00. 

MUZEUM REGIONALNE
W IŁŻY
IM. ADAMA BEDNARCZYKA

Mieści się w zabytkowym bu-
dynku dawnego przytułku dla 
ubogich. Prezentuje trzy wysta-

Fot. Magdalena Gorzkowska, ze zbiorów 
Muzeum Regionalnego w Iłży

Fot. ze zbiorów Muzeum Ludowych
Instrumentów Muzycznych
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wy stałe – pierwsza przedsta-
wia wystrój komnaty zamkowej 
z  czasu baroku. Druga opowiada 
o dziejach miejscowości od pre-
historii po XX wiek, trzecia zaś 
prezentuje tradycje garncarskie 
regionu oraz samej Iłży – jednego 
z najstarszych w Polsce ośrod-
ków tego rzemiosła. W ruinach 
dawnego zamku biskupów kra-
kowskich, którego okrągła wieża 
główna stanowi punkt widokowy, 
udostępniono do zwiedzania trzy 
komnaty, w których przedstawio-
no dzieje zamku i jego właścicieli.
ul. Błazińska 1, Iłża
+48 48 616 29 29
muzeum.ilza@onet.eu
www.muzeumilza.pl
Bilety: 5 zł (normalny), 3 zł (ulgo-
wy), poniedziałek – dzień bez-
płatny.
Godziny otwarcia: 1.V-30.IX: 
pon.-pt. 8.00-15.00, sob.-niedz. 

14.00-18.00, 1.X-30.IV: pon.-pt. 
8.00-15.00, sob.-niedz. – nie-
czynne.
Bilety wstępu na wieżę zamko-
wą: 3 zł (normalny), 2 zł (ulgowy).
Godziny otwarcia wieży zamko-
wej i komnat: 1.V-30.IX: pon. – 
nieczynne, wt.-pt. 10.00-16.00, 
sob. 14.00-18.00, niedz. 12.00- 
-18.00, poza sezonem – po wcze-
śniejszym uzgodnieniu (grupy 
zorganizowane).

IZBA PAMIĘCI BOLESŁAWA 
LEŚMIANA W IŁŻY

Ekspozycja została zainspirowa-
na wystrojem mieszkań poety 
w Hrubieszowie, Zamościu i War-
szawie. Pozwala spojrzeć na ży-
cie codzienne artysty, jego żony 
i córek. Na wystawę składają się 
trzy pomieszczenia: hall, salon 
i  gabinet, w których zgromadzo-
no około trzystu eksponatów.
Budynek Punktu Informacji Tury-
stycznej,
Plac 11-go Listopada 2, Iłża
+48 537 458 111
informacja.turystycznailza@op.pl

Fot. Jędrzej Jakubowski-Bartula

Fot. Jędrzej Jakubowski-Bartula
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www.ilza.turystyka.pl
Godziny otwarcia: 1.V-30.IX: pon.-
-niedz. 8.00-16.00, 1.X-30.IV: 
 pon.-pt. 8.00-16.00.

NARODOWE MUZEUM 
TECHNIKI W WARSZAWIE
– ODDZIAŁ W CHLEWISKACH

Huta została wybudowana 
w  latach 1890-92 i działa-
ła z  przerwami do 1940 roku. 
W  dwuhektarowym kompleksie 
u ż y t kowo - w y st a w i e n n i c z y m 
można oglądać m.in. trzy XIX-
-wieczne piece na węgiel drzew-
ny, zwane „prażakami”. Ponadto 
znajduje się tu bogata kolekcja 
zabytkowych samochodów oso-
bowych, w tym licznych pojazdów 
prototypowych, a także ponad 
40  motocykli i motorowerów. Na 
turystów czeka również ekspozy-
cja maszyn do szycia, maszyn do 
obróbki metalu i drewna oraz ma-
szyn do produkcji zbrojeniowej.
ul. Szkolna 34, Chlewiska
kontakt@nmt.waw.pl
nmt.waw.pl/huta-zelaza-w-chle-
wiskach
Bilety: 10 zł (indywidualny nor-
malny), 6 zł (indywidualny ulgo-
wy), 5 zł (grupowy od osoby – po-
wyżej 10 osób), 25 zł (rodzinny 
– 2 osoby dorosłe i 1 dziecko), 
30 zł (rodzinny – 2 osoby dorosłe 
z dziećmi). W cenę biletu wliczo-
ny przewodnik; poniedziałek – 
dzień bezpłatny.
Godziny otwarcia: 1.IV-31.X: 
pn.-sob. 8.00-16.00, 1.XI-31.III: 

pn.-pt. 8.00-16.00, sob. po wcze-
śniejszym uzgodnieniu telefonicz-
nym w Centrum Informacji Tury-
stycznej w Radomiu, ul.  Rwańska 
16, +48 48 36 20 536.

MUZEUM IM. KAZIMIERZA
PUŁASKIEGO W WARCE

Mieści się w klasycystycznym 
pałacyku, którego dzieje sięgają 
XVII wieku. Dzieciństwo spędził 
tu Kazimierz Pułaski – boha-
ter walk o niepodległość Polski 
i  Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej. Wnętrza zaaran-
żowano w  stylu szlacheckiego 
dworku. Wystawa opowiada 
o  losach K.  Pułaskiego i innych 
ważnych postaciach Polonii ame-
rykańskiej. Pałacyk otoczony 
jest zabytkowym parkiem krajo-
brazowym, w którym ulokowano 
nowoczesne Centrum Edukacyj-
no-Muzealne.

ul. Pułaskiego 24, Warka
+48 667 20 20
rezerwacja@muzeumpulaski.pl
www.muzeumpulaski.pl

Fot. Igor Dziedzicki, ze zbiorów Muzeum 
im. K. Pułaskiego w Warce
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Bilety: 10 zł (normalny), 7 zł 
(ulgowy), 23-45 zł (rodzinne), 
czwartek – wstęp bezpłatny.
Godziny otwarcia: 1.V-30.IX: 
śr.-pt. 10.00-17.00, sob.-niedz. 
11.00-18.00; 1.X-30.IV: wt.-pt. 
9.00-16.00, sob.-niedz. 10.00- 
-17.00.

MUZEUM REGIONALNE
W ZWOLENIU

Prezentuje zabytki archeolo-
giczne, historyczne, sakralne 
i  z zakresu sztuki związane 
z  regionem zwoleńskim. Umoż-
liwia zwiedzanie kościoła p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
w  Zwoleniu, w którym znajduje 
się Nekropolia rodu Kochanow-
skich, gdzie spoczywa poeta Jan 
Kochanowski.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 30,
Zwoleń
+48 48 676 48 72
muzeum@zwolen.pl
muzeum.zwolen.pl
Bilety: wstęp do Muzeum: 5  zł 
(normalny), 2,50 zł (ulgowy, gru-
powy – za os. przy min. 10 zwie-

dzających, rodzinny – za os. do 
5 osób); wstęp do Muzeum i  ko-
ścioła z przewodnikiem: 10  zł 
(normalny), 5 zł (ulgowy, grupo-
wy – za os. przy min. 10 zwie-
dzających, rodzinny – za os. do 
5 osób), przewodnik – 80-100 zł; 
sobota – dzień bezpłatny na eks-
pozycje stałe.
Godziny otwarcia: 1.V-31.X: wt.-
-pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-16.00; 
I.XI-30.IV: wt.-pt. 9.00-16.00, 
sob. 9.00-15.00, zwiedzanie 
z  przewodnikiem Nekropolii 
rodu Kochanowskich w soboty 
do godz. 13.00, w pozostałe dni 
w godzinach pracy Muzeum.

MUZEUM REGIONALNE
W KOZIENICACH

Zbiory muzeum liczą około 10 ty-
sięcy obiektów. Część z nich pre-
zentowana jest w dawnej oficy-
nie pałacowej, gdzie urządzono 
wystawę etnograficzną poświę-
coną tradycjom regionu Puszczy 
Kozienickiej. Stała ekspozycja zo-Fot. Katarzyna Madejska, z archiwum 

Muzeum Regionalnego w Zwoleniu

Fot. Sławomir Zawadzki, ze zbiorów 
Muzeum Regionalnego w Kozienicach
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stała wzbogacona o galerię ma-
larstwa polskiego z XIX i XX w. 
im. Stanisława Westwalewicza. 
Znalazły się w niej m.in. obrazy 
malarzy związanych z Kozienica-
mi lub Puszczą Kozienicką bądź 
podejmujących w swych pracach 
motywy Ziemi Kozienickiej.
ul. Parkowa 5 „B”, Kozienice
+48 48 33 20 560,
+48 48 33 20 690
muzeumrk@wp.pl
www.muzeum-kozienice.pl
Wstęp bezpłatny.
Godziny otwarcia: wt.-niedz. 
9.00-16.00.

OŚRODEK EDUKACYJNY
KOZIENICKIEGO PARKU
KRAJOBRAZOWEGO
W AUGUSTOWIE

Mieści się w starej leśniczówce 
z 1905 roku. W izbie są groma-
dzone i udostępniane ekspo-
naty przyrodnicze, historyczne 
i  kulturowe związane z Puszczą 
Kozienicką. Stała wystawa przy-
bliża pracę i sylwetki leśników, 
historię i etnografię regionu 
oraz puszczańskie ekosystemy. 
W izbie prowadzone są zajęcia 
dydaktyczne dla osób indywidu-
alnych i grup zorganizowanych. 
W pokazowych zbiornikach wod-
nych hodowane są żółwie błotne, 
ryby i raki.
Kozienicki Park Krajobrazowy
ul. Radomska 7, Pionki
+48 48 612 34 41
kozienickipark@parkiotwock.pl
Wstęp wolny.
Zajęcia w izbie dydaktycznej 
w Augustowie odbywają się 

Bocian czarny, fot. Artur Tabor, Kozienicki Park Krajobrazowy
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od kwietnia do października 
po wcześniejszym umówieniu 
w godz. 8.00-16.00.

SKANSEN BOJOWY
1. ARMII WOJSKA
POLSKIEGO W MNISZEWIE

Upamiętnia walki na przyczół-
ku warecko-magnuszewskim 
w 1944 roku. Prezentuje m.in. 
sprzęt wojskowy na stanowi-
skach bojowych, w tym dwa 
czołgi, kilka armat i haubic oraz 
transzeje i ziemianki. W nowo-
czesnym pawilonie wystawienni-
czym eksponowane są wystawy 
zbiorów z II wojny światowej, 
wyświetlane prezentacje multi-

medialne, organizowane konfe-
rencje tematyczne i spotkania. 
Na terenie skansenu znajduje 
się również wieża widokowa. Co 
roku w lipcu organizowane są 
w nim Pikniki Militarne, a w sierp-
niu – „Spotkania na przyczółku”.
Mniszew 4a, gmina Magnuszew
+48 508 268 520
kontakt@skansen-mniszew.pl
www.skansen-mniszew.pl
Bilety: 10 zł (normalny), 7 zł 
(ulgowy, dla grup zorganizowa-
nych, dla osoby dorosłej z Kartą 
Dużej Rodziny), 5 zł (dziecko 
z Kartą Dużej Rodziny).
Godziny otwarcia: 1.XI-31III: 
pon.- niedz. 8.00-16.00; 1.IV- 
-30. X: pon.- niedz. 10.00-18.00.

Fot. Gminna Biblioteka Publiczna - CK w Magnuszewie
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TRADYCJA
Chcesz wziąć udział w najstar-
szych w Polsce targach końskich? 
A może wolisz zobaczyć jedyny 
w kraju obrzęd „Ścięcia Śmierci”? 
W regionie radomskim przetrwa-
ło wiele elementów tradycyjnej 
kultury ludowej, które możesz 
poznać, uczestnicząc w  licznych 
festynach, jarmarkach i obrzę-
dach. Dlatego, jeśli interesują 
Cię dawne zwyczaje świąteczne, 
tradycyjna muzyka i kulinaria, 
odwiedź Ziemię Radomską!

ŚCIĘCIE ŚMIERCI
W JEDLIŃSKU

Fot. Urząd Gminy w Jedlińsku

Jedyny tego typu obrzęd zapust-
ny w Polsce. W „kusy” wtorek 
przed środą popielcową ulice Je-
dlińska zapełniają się barwnymi 
postaciami – można tu spotkać 
Cygankę, Żyda, Diablicę, Parę 
Młodą oraz licznych diabełków. 
Po południu uczestnicy widowi-
ska zbierają się na Rynku, aby 

osądzić i skazać Śmierć, która 
w czasie wojen i epidemii wy-
rządziła im wiele zła. Ceremonii 
dopełnia kat, ścinając Śmierć 
mieczem. Wszystkie role – w tym 
kobiece – odgrywane są przez 
chłopców i mężczyzn. Role prze-
chodzą niekiedy z pokolenia na 
pokolenie. Widowisko od około 
150 lat odbywa się wg jednolite-
go scenariusza, chociaż korzenie 
obrzędu sięgają czasów staropol-
skich. Widowisko jest unikatowe 
w skali kraju.

WSTĘPY W SKARYSZEWIE

Największy i najstarszy w Polsce 
jarmark konny odbywa się nie-
przerwanie od 1633 roku, kiedy 
to król Władysław IV Waza nadał 
miastu przywilej targowy na or-
ganizację jarmarku w pierwszy, 
czyli „wstępny” poniedziałek 
Wielkiego Postu. Wg lokalnej tra-
dycji korzenie Wstępów są jesz-
cze starsze – już w 1432  roku 
król Władysław Jagiełło miał 
wydać zgodę na organizację tar-
gów jako wyraz wdzięczności za 
dostarczenie przez mieszkańców 
koni na bitwę pod Grunwaldem. 
Na skaryszewski jarmark przy-
jeżdżają hodowcy z całej Polski. 
Od kilkudziesięciu lat podczas 
Wstępów można zakupić najlep-
sze konie hodowlane i użytkowe 
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Wolanianki, fot. Studio PS Video-Merc

z całego kraju oraz konie do hipo-
terapii, rekreacji i sportu.

BARABANIENIE W IŁŻY

Fot. Damian Fużyński, dzięki uprzejmości 

Urzędu Miejskiego w Iłży

W noc z Wielkiej Soboty na 
Wielką Niedzielę mieszkańcy 
Iłży i okolicznych miejscowości 
zbierają się pod kościołem pod 
wezwaniem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, gdzie 
przechowywany jest „baraban” 
- wielki zabytkowy bęben (ko-
cioł) obciągnięty skórą. Mężczyź-
ni, niosąc baraban, przechodzą 

uliczkami miasta i zatrzymują 
się w  stałych miejscach, gdzie 
uderzają w bęben wygrywając 
charakterystyczny rytm. Ob-
wieszczają w ten sposób zmar-
twychwstanie Jezusa Chrystusa. 
Barabanienie rozpoczyna się 
punktualnie o północy, a kończy 
o godz. 6.00 rano w niedzielę, 
gdy zaczyna się msza rezurek-
cyjna. Obrzęd mógł narodzić się 
w drugiej połowie XVII wieku. 
Podobny zwyczaj („chodzenie 
za bębnem”) praktykowany jest 
również w pobliskim Kazanowie 
i w Jedlińsku.

ZESPOŁY LUDOWE

Ziemia Radomska może się po-
chwalić bogatymi tradycjami mu-
zyki ludowej. Działają tu liczne 
zespoły śpiewacze, odtwarzające 
dawną muzykę regionu i prezen-
tujące nowe utwory inspirowane 
kulturą ludową. Jednym z młod-
szych, ale i bardziej popularnych, 
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jest zespół „Wolanianki”. Jego 
członkowie – ponad 60 uczniów 
ze szkół z terenu gminy Wola-
nów, gmin ościennych i Radomia 
– występują w regionalnych stro-
jach ludowych damskich i mę-
skich. Zespół wykonuje melodie 
regionalne i utwory własne. Wy-
stępuje na licznych międzynaro-
dowych, ogólnopolskich i regio-
nalnych imprezach, konkursach, 
festiwalach i festynach. Innym 
młodym zespołem ludowym są 
„Guzowianki”, który również wy-
stępuje w strojach ludowych oraz 
dba o rozwój i edukację młodzie-
ży. Tworzy go 50 uczniów z po-
wiatu radomskiego i szydłowiec-
kiego. Grupa komponuje własną 
muzykę, opartą na motywach 
ludowych i promuje ją poprzez 
platformę YouTube. Zespołowi 
akompaniuje Kapela Bursów.

LOKALNE TRADYCJE

Życie dawnej radomskiej wsi to-
czyło się wokół prac polowych 
i świąt religijnych. Dzisiaj ludo-
we tradycje regionu podtrzy-
mywane są przez Muzeum Wsi 
Radomskiej. Co roku odbywają 
się tam obchody Święta Chleba, 
Festiwalu Ziemniaka, a także 
świąt religijnych, ważnych dla 
ludowej tradycji – Matki Boskiej 
Gromnicznej czy Niedzieli Pal-
mowej. W muzeum można także 
uczestniczyć w potańcówkach 
do muzyki ludowej i nauczyć się 
przygotowywania tradycyjnych 
ozdób świątecznych, a podczas 
festynów – poznać lokalne wyro-
by kulinarne.

Guzowianki, fot. Rafał Sadowski
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2020 ROK W RADOMIU 
I OKOLICACH

Szczegółowy kalendarz imprez odbywających się w każdym miesiącu 
znajduje się w Radomskim Informatorze Kulturalnym, który można po-
brać bezpłatnie m.in. w Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.

STYCZEŃ LUTY MARZEC

Radomski Orszak 
Trzech Króli

Ogólnopolski Turniej 
Tańca Break-Dance 
Radomskie Dwójki

Radomska Wiosna 
Literacka

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy

Kaziki – święto patrona miasta Międzynarodowy 
Turniej Formacji 
Standardowych 
i Latyno- 
amerykańskich 
Radom Open

Ścięcie Śmierci 
w Jedlińsku

Wstępy w Skaryszewie

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ

Kameralne Lato Radom Fashion Show Uliczka Tradycji

Cafe Jazz Festiwal Święto Chleba

Festiwal Literacki 
„Opętani Literaturą”

Fosa Pełna Kultury
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KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

Radomski Festiwal 
Górski

Festiwal Artystów 
Ulicznych i Precyzji

Zaczęło się w Radomiu 
– obchody Rocznicy 
Radomskiego Protestu 
Robotniczego Czerwiec ‘76

Międzynarodowy 
Turniej Formacji 
Standardowych 
i Latyno-amerykańskich 
Radom Open

Spotkanie z Kulturą 
Żydowską „Ślad”

Anima Urbis

Noc Muzeów

Niedziela Palmowa 
w Muzeum Wsi 
Radomskiej

Ogólnopolski Festiwal 
Muzyki Tradycyjnej 
Zawieruchy Radomskie

Radom aRt Night

Radomski Festiwal 
Filozofii „Okna”

Ogólnopolski Turniej 
Śpiewających Poezję 
„Łaźnia”

Apetyt na Gombrowicza 
we WsoliBarabanienie w Iłży

PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki 
Dawnej im. Mikołaja 
z Radomia

Międzynarodowy 
Festiwal Kompozytorski 
ARBORETUM

Kiermasz Świąteczny

Festiwal 
Gombrowiczowski  
w Teatrze Powszech- 
nym (co 2 lata)

Radomski Festiwal 
Jazzowy

„Gwiazdka na deptaku” – 
miejska wigilia

Spotkania z Piosenką 
Żeglarską RAFA

Biennale Sztuki (co dwa 
lata)

Festiwal Ziemniaka
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Radom to miasto sportu. Trzy 
drużyny występują w ekstrakla-
sie. Klub koszykarski Hydro Truck 
Radom (do 2019 roku ROSA Ra-
dom) to zdobywca Pucharu Polski 
w sezonie 2015/2016 oraz Su-
perpucharu Polski i wicemistrzo-
stwa Polski w 2016 roku. Prawie 
100-letnią tradycję ma klub siat-
karski WKS Czarni Radom (obec-
nie Cerrad Enea Czarni Radom), 
który dwukrotnie zdobywał brą-
zowy medal mistrzostw Polski, 
został także zwycięzcą Pucharu 
Polski. Na najwyższym poziomie 
ligowych rozgrywek występują 
też siatkarki klubu E.Leclerc Ra-
domka Radom. W I lidze gra pił-
karski zespół Radomiaka Radom 
– klubu, którego początki sięgają 
1910 roku. Ponad 90-letnią tra-
dycją może się poszczycić inny 
klub piłkarski, Broń Radom, obec-
nie grający w III lidze.
Lubisz obserwować rozgrywki 
najlepszych lokalnych sportow-
ców? Wybierz się zatem do Hali 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. A jeżeli sam wolisz upra-
wiać sport i swój czas w Radomiu 
chcesz spędzić aktywnie, możesz 
odwiedzić liczne obiekty sporto-
we lub miejsca aktywnego wy-
poczynku. Jeśli natomiast zapra-
gniesz wypocząć na łonie natury, 
skorzystaj z atrakcji przyrodni-
czych regionu. Możesz wybrać 
się na spływ kajakowy Pilicą albo 
pojeździć konno lub rowerem po 
Puszczy Kozienickiej.

BASENY I PARKI WODNE

Aquapark „Neptun” - Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Radomiu Sp. z o.o.
W skład Aquaparku wchodzą: 
basen sportowy, basen do nauki 
pływania dla dzieci i młodzieży, 
brodzik dla najmłodszych dzieci 
z  atrakcjami wodnymi i  zjeżdżal-
nią, basen rekreacyjny z podwod-
ną ławą wypoczynkową do leżenia 
i podwodnym masażem, ciśnienio-
wy masaż karku o różnych szero-
kościach strumienia wody, miej-
sce wytworzenia „sztucznej fali”, 
profesjonalne jacuzzi, zjeżdżalnie 
o długości 74,6 i 67,1 metrów, 
lokal gastronomiczny, sklep z ak-
cesoriami wodnymi, siłownia oraz 
strefa saun i opalania.
ul. Wyścigowa 49, Radom
+48 48 377 90 30

SPORT I CZAS WOLNY
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Czynny codziennie w godz. 7.00-
22.00.
www.mosir.radom.pl

Pływalnia „Delfin” – Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Radomiu Sp. z o.o.
W obiekcie znajdują się: basen 
sportowy sześciotorowy, sauna, 
punkt gastronomiczny.
ul. Piastowska 17, Radom
+48 48 385 77 21
Czynna w roku szkolnym pn.-pt. 
7.00-21.30, sob.-niedz. 9.00- 
-20.30.
www.mosir.radom.pl

Pływalnia „Orka” – Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Radomiu Sp. z o.o.
W obiekcie znajdują się: basen 
sportowy sześciotorowy, sauna, 
punkt gastronomiczny.
ul. Młynarska 17, Radom
+48 48 385 86 67
Czynna pn.-pt. 6.30 do 21.30, 
sob. 8.00-19.30, niedz. 9.00- 
-20.30.
www.mosir.radom.pl

Aquapark „Centrum Słoneczne”
W skład Aquaparku wchodzą: 
basen sportowy z sześcioma to-

rami, basen rekreacyjny z wodny-
mi atrakcjami, dwie zjeżdżalnie, 
kaskady, trzy strefy jacuzzi, „le-
niwa rzeka”, solaria, bar base-
nowy, brodzik dla dzieci z mini 
zjeżdżalnią.
ul. Chrobrego 3, Radom
+48 48 385 30 50
Basen sportowy czynny pn.-pt. 
7.00-22.00, sob.-niedz. 8.00- 
-21.00, basen rekreacyjny czyn-
ny pn.-pt. 9.00-22.00, sob.-niedz. 
9.00-21.00.
www.aquapark-radom.pl

KORTY TENISOWE

Korty tenisowe Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Bulwarowa 19, Radom
+48 693 472 680
Czynne pn.-pt. 7.00-22.00, sob.-
-niedz. 7.00-22.00, ścianka teni-
sowa czynna pn.-niedz., święta 
7.00-22.00.
www.korty.mosir.radom.pl

Sala sportowa „AGA”
ul. 1905-go Roku 21, Radom
+48 48 362 82 99
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Kort deblowy czynny pn.-pt. 
7.00-22.00, sob. - 8.00-19.00, 
niedz.-8:00-18:00, kort singlowy 
czynny pn.-pt. 7.00-22.00, sob. - 
8.00-19.00, niedz.-8:00-18:00.
sport.agaradom.pl/oferta/korty-
-tenisowe

LODOWISKA

Lodowisko Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Radomiu 
Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 9, Radom
+48 48 385 10 01 lub
+48 605-515-093
Czynne tylko w okresie zimowym 
pn.-niedz. 9.00-14.00 (ostatnie 
wejścia o godz. 13.00) i 15.00- 
-21.00 (ostatnie wejścia o godz. 
20.00).
www.mosir.radom.pl

Lodowisko całoroczne przy 
XII Liceum Ogólnokształcącym 
z Oddziałami Sportowymi
ul. Osiedlowa 36, Radom
+48 48 366 58 05
Czynne codziennie 10.00-19.00.
Lodowisko i wypożyczalnia łyżew 
– bezpłatne.

PARKI ROZRYWKI

TRICKORAMA – magia iluzji
Największe centrum iluzji i mu-
zeum trickartu w Polsce.
ul. Młodzianowska 75 (Łucznik 
Park), Radom
+48 533 533 138
Czynne pn.-sob. 10.00-20.00, 
niedz. i święta 10.00-19.00.
www.trickorama.pl 

Fot. dzięki uprzejmości Trickoramy

JumpWorld Park Trampolin
al. Józefa Grzecznarowskiego 
29/31, Radom
+48 695 855 118
Czynne pn.-sob. 10.00-21.00, 
niedz. 10.00-20.00, grupy zorga-
nizowane od 9.00.
www.jumpworld.pl/radom

TOR KARTINGOWY

Automobilklub Radomski
tor kartingowy, motocyklowy 
i  samochodowy, wypożyczalnia 
gokartów, imprezy rekreacyjno–
sportowe, plenerowe, integracyj-
ne, festyny
ul. Warszawska 17/21, Radom
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+48 48 364 17 14,
+48 507 114 102
www.automobilklub.radom.pl

WSPINACZKA

Centrum Wspinaczkowe Grota
ul. Słowackiego 100, Radom
+48 797 746 229
Czynne pn.-pt. 16.00-22.00, 
sob.-niedz. 12.00-21.00.
www.cwgrota.pl

STRZELECTWO SPORTOWE
I REKREACYJNE

Garnizon 72
ul. Gdyńska 29, Radom
+48 48 380 16 70
Czynne śr.-niedz. 13.00-20.00.
www.garnizon72.pl

PAINT BALL

PaintBall Brothers Radom
Stara Wola Gołębiowska 27b, 
Radom
+ 48 883 154 060
Czynne cały rok.
facebook/PaintballBrothersRadom

PaintBall Radom
+48 604 194 245
biuro@radompaintball.pl
Czynne cały rok.
www.radompaintball.pl

Kameleon PaintBall & Splat-
master
Dla dzieci i dorosłych, 3 poligony
+48 536 196 676
kameleonpaintball@gmail.com
czynne cały rok
www.kameleonpaintball.pl
facebook/KameleonPaintball

ŁUCZNICTWO
PAINTBALLOWE

Super łuki.pl
+48 536 196 676
kameleonpaintball@gmail.com
kameleonpaintball.pl
facebook/superlukiradom

SPŁYWY KAJAKOWE
PILICĄ I RADOMKĄ

Pilicowo.pl Piotr Mataliński
ul. Podwale 1, Przybyszew
+48 514 555 458
pilicowo@pilicowo.pl
www.pilicowo.pl
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SpływyPilicą.pl
Estancia Biała Góra, Stromiec
+48 502 702 100,
+48 501 612 602
splywypilica@gmail.com
www.splywypilica.pl

Kajak Tęcza
ul. Miła 11, Pionki
+48 601 778 207,
+48 697 797 878
info@kajaktecza.pl
www.kajaktecza.pl

Wincent Sport
Falęcice 182, gmina Promna
+48 603 353 639,
+48 502 464 956
wincentsport@wp.pl
www.wincentsport.pl

Pawlomar – Kajaki Białobrzegi 
Paweł Margula
ul. Cicha 5, Białobrzegi
+48 888 805 061
pawlomar@onet.eu
www.kajakibialobrzegi.pl

Ranczo „Biała Chata” nad Pili-
cą Teresa Gutkiewicz
Pacew 18, gmina Promna
+48 606 522 300,
+48 604 812 682,
+48 48 615 22 51
kontakt@nadpilica.eu
noclegi całoroczne
www.nadpilica.eu

REKREACJA W PUSZCZY
KOZIENICKIEJ

Stajnia Kociołki
Kociołki 51, gmina Kozienice
+48 696 560 684
halina.kusek@interia.pl
facebook/stajniakociolki

Ośrodek Rekreacji i Turystyki 
Kozienickiego Centrum Rekre-
acji i Sportu 
(wynajem rowerów turystycz-
nych)
ul. Bohaterów Studzianek 30,
Kozienice
+48 48 614 60 91
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Chcesz odpocząć po ciężkim dniu 
pracy lub intensywnym zwiedza-
niu? Zapraszamy do saun i spa 
w Radomiu!

SPA

Shintai Day Spa
ul. Słowackiego 210, Radom
Czynne pn.-pt. 10.00-20.00, sob. 
8.00-15.00.
+48 576 617 410
shintairadom@gmail.com
www.shintai.com.pl

Nefretete Day Spa
ul. Główna 12, Radom
Czynne pn.-pt. 8.00-20.00, sob. 

RELAKS I ODPOCZYNEK

Fot. dzięki uprzejmości Shintai Day Spa

8.00-16.00.
+48 605 107 839
recepcja@spa-radom.pl
www.spa-radom.pl

Smart Relax SPA
ul. Malczewskiego 18, Radom 
(w Hotelu Aviator)
+48 510 036 223
spa@aviatorhotel.com.pl
www.av iatorhote l . com.p l /p l /
smart-relax-spa

Studio Figura Radom
ul. 25 Czerwca 36 A, Radom
+48 790 680 350
Czynne pn.-pt. 8.30-20.00.
ul. Idalińska 40 C
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+48 733 730 738
Czynne pn.-pt. 9.00-19.30; sob. 
9.00-16.00

SAUNY

Saunaklub
Dysponuje saunami suchymi, pa-
rowymi, aromaterapią, chromote-
rapią, komorą lodową, sauną na 
podczerwień, gabinetami masa-
żu, solarium oraz pomieszczenia-
mi relaksacyjnymi.
ul. Chrobrego 3 (budynek Aqu-
aparku „Centrum Słoneczne”)

+48 48 385 30 50 / 60
Czynne pn.-pt. 15.00-22.00, 
sob.-niedz. 15.00-21.00.
www.aquapark-radom.pl

Strefa Relaksu w Pop Gym 
Sport&Health Club
Dysponuje sauną suchą i mokrą, 
grota solną, lampą solarną i in-
fra-red.
ul. Witolda 7, Radom (Pawilony 
Rosa, 2. piętro)
+48 48 377 88 78
biuro@popgym.pl
www.popgym.pl

Fot. udostępniona przez MOSiR Radom
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LOKALNE BROWARY

Browar Czarny Kot
Piwo warzone według własnych 
receptur w Browarze Zamkowym 
w Radomiu.
ul. Limanowskiego 71
tel. 531 961 581
browar@browar.radom.pl
www.browarczarnykot.pl
SKLEPY FIRMOWE:
Dionizos
Radom, Limanowskiego 71
Dionizos
Radom, Chrobrego 44B3

Pivovaria – Browar Restauracja
Piwo warzone na miejscu według 
kilkusetletniej niemieckiej tech-
nologii.

ŻYCIE NOCNE

ul. Moniuszki 26
+48 48 384 88 78,
+48 665 435 040
info@pivovaria.pl
www.pivovaria.pl

Pub & caffe „ToTu”
Oferuje piwo Browaru Piotrówka
Plac Konstytucji 3 Maja 5/2
+48 504 812 107

CieKawa
Oferuje piwo Browaru Piotrówka.
ul. Żeromskiego 26
+48 533 643 644
facebook/CieKawaRadom
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PUBY

Nasza Szkapa
ul. Dowkontta 2/4
+48 501 404 071
facebook/naszaszkapa

Na Fontannach
ul. Żeromskiego 35
+48 48 368 37 30
+48 48 986 97 00
facebook/nafontannach

Pijalnia Wódki i Piwa
ul. Moniuszki 18
facebook/PWiP.Radom

Ministerstwo Śledzia i Wódki
ul. Żeromskiego 33
+48 728 748 730
radom@msiw.eu

Łubu Dubu Wódka i Zakąski
pub i restauracja
ul. Poniatowskiego 6
+48 48 307 07 31
kontakt@lubudububar.pl
www.lubudububar.pl

DOBRE WINO

ENOTEKA VERONA
Sklep z winami włoskimi i winiar-
nia
ul. 25 Czerwca 36 lok.4
+48 48 331 59 49
enotekaverona@onet.pl
www.winazwloch.pl

ZABAWA PRZY MUZYCE

Archiwum Club
Klub taneczny i nocny oferujący 
mix muzyki z pogranicza r&b, 
funk, house i nowoczesnej elek-
troniki. Obowiązuje elegancki 
strój.
ul. Grzecznarowskiego 2
+48 501 564 646

LEMON Sound Gallery
Klub nocny. Dwie sale – dwa ro-
dzaje muzyki.
ul. Przemysłowa 23
+48 570 283 510
clublemonradom@gmail.com
facebook/lemonradom

Klub Explosion
Muzyka taneczna i dyskotekowa, 
głównie polskiej muzyki disco 
polo i dance.
ul. Wernera 10 (róg ul. Szarych 
Szeregów)
+48 517 648 669
biuro@explosionradom.pl
www.explosionradom.pl

STREFA G2 – klub muzyczny
Organizujący imprezy, koncerty 
i eventy.
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KRĘGIELNIE

Centrum Rozrywki MK Bowling
ul. Żeromskiego 52 (Galeria Rosa)
+48 48 382 02 32 (biuro), 
+48 48 382 02 02 (recepcja)
biuro.radom@mkbowling.pl
radom@mkbowling.pl (w sprawie 
imprez biznesowych)
UWAGA! Po zamknięciu galerii, 
wejście od strony ul. Żeromskie-
go (deptak)
www.mkbowling.pl

Kręgielnia PLATINIUM
ul. Biznesowa 8
Rezerwacje torów | stolików: +48 
48 674 62 17, +48 730 390 731
Organizacja eventów | imprez dla 
firm | przyjęć okolicznościowych 
dla dorosłych: +48 730 390 731
kregielnia@fitnessplatinium.pl
www.kregielniaplatinium.radom.
pl

ul. Przemysłowa 20
+48 515 666 777,
+48 513 043 203
biuro@g2.radom.pl
www.g2.radom.pl

Klub Studencki ALIBI
Klub taneczny i nocny. Strój nie-
formalny.
ul. Malczewskiego 29
+48 604 946 616

KINA

Multikino
ul. Bolesława Chrobrego 1 (Gale-
ria Słoneczna)
www.multikino.pl/repertuar/radom

HELIOS
ul. Poniatowskiego 5
+48 48 340 07 89
rezerwacja telefoniczna: indywi-
dualna: +48 48 362 80 50, gru-
powa: +48 48 340 07 89
radom@helios.pl
www.helios.pl/20,Radom/Stro-
naGlowna

Kino Studyjne Elektrownia
Mazowieckie Centrum Sztu-
ki Współczesnej „Elektrownia” 
w Radomiu
ul. Kopernika 1
+ 48 48 383 60 77 – sekretariat, 
+ 48 48 386 16 60 – informacja 
i kasa kina
+48 602 360 099
poczta@elektrownia.art.pl
www.mcswelektrownia.pl/index.
php/kalendarz-projekcji
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KUCHNIA POLSKA

Bistro BSB
ul. Niedziałkowskiego 7/9
+48 48 363 93 58

La Melisa Cafe & Restaurant
ul. Mieszka I 22A
+48 505 100 600
catering@lamelisa.pl
www.lamelisa.pl

Lisia Nora
ul. Żeromskiego 31
+48 731 312 331
lisia.nora31@onet.pl

Pivovaria. Minibrowar. Restau-
racja
ul. Moniuszki 26
+48 48 384 88 78 
+48 665 435 040
info@pivovaria.pl
www.pivovaria.pl

Restauracja „Cechowianka”
ul. Kilińskiego 15/17
+48 48 363 12 64

biuro@cechowianka.pl
www.cechowianka.pl

Restauracja Kawiarnia Parko-
wa
ul. Żeromskiego 54
+ 48 48 365 51 90
restauracja@parkowa.org.pl
www.parkowa.org.pl 

Zachęta Radom
ul. Jacka Malczewskiego 17/20
+48 790 587 070
www.zachetaradom.pl

KUCHNIA AUTORSKA

Kraft Bistro
ul. Marii Curie Skłodowskiej 4
+48 48 377 80 10
Rezerwacje grupowe
+48 501 787 787
kontakt@kraftbistro.pl
www.kraftbistro.pl

KUCHNIA HISZPAŃSKA

Winowajcy Tapas & Wine Bar
ul. Marii Curie Skłodowskiej 4

GASTRONOMIA
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+48 512 219 975
winowajcytapasbar@gmail.com
www.winowajcyradom.pl

KUCHNIA WŁOSKA

Bella Italia Pizzeria&Trattoria
ul.Traktorzystów 1a (Wacyn)
+48 791 591 591
bellaitalia.radom@gmail.com
www.bellaitalia.radom.pl

Corso
ul. F. Focha 3
26-600 Radom
tel. +48 883 633 326

Fragola Restaurant
ul. Chrobrego 44 lok.10
+48 510 270 700
paulinabujak@yahoo.com
www.fragola.radom.pl

La Favorita
ul. Okulickiego 83
+48 48 331 32 32
www.lafavorita.pl

La Spezia
ul. Sandomierska 1
+48 48 366 77 84
+48 691 952 722
www.laspezia.pl

Mela Rossa
ul. Żeromskiego 63
+48 679 60 60
restauracja@melarossa.com.pl
www.melarossa.com.pl

KUCHNIA EUROPEJSKA

Restauracja Pasja
ul. Słowackiego 206
+48 48 365 21 60
restauracja@pasjaradom.pl
www.pasjaradom.pl

Restauracja Teatralna
ul. Żeromskiego 55
+48 48 363 77 63
biuro +48 48 370 17 34
teatralna@teatralna.radom.pl
www.teatralna.radom.pl 

KUCHNIA TAJSKA

Pa Ta Thai – Radom
ul. Żeromskiego 57
+48 574 102 105
facebook/PaTaThaiRadom

KUCHNIA INDYJSKA

Indian tandoor
ul. Wernera 5
+48 660 789 444,
+48 579 106 697
www.indian-tandoor-restaurac-
ja-indyjska.business.site

Radom Curry
Plac Konstytucji 3 Maja 8B
+48 668 946 692
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KUCHNIA AMERYKAŃSKA

Burger Brothers
ul. Focha 12
+48 725 440 442
facebook/BurgerBrothers

Burger & Co. Radom
ul. Żeromskiego 17
+48 696 992 199
kontakt@burgerandco.pl
www.burgerandco.pl

Jack’s Radom restaurant & 
cafe
ul. Struga 18
+48 48 660 11 33
jacks.restauracja@gmail.com

Fot. Martyna Sobańska

KUCHNIA WSCHODNIA

Matrioszka
ul. Chrobrego 43
+48 501 649 076

SUSHI BAR

Nabo Sushi-Rolls
ul. Kilińskiego 19
+48 530 765 486
nabosushirolls@gmail.com
www.nabosushirolls.pl/

KUCHNIA CHIŃSKA

Chińskie Jadło
ul. Sienkiewicza 3
+48 48 36 333 66
+48 48 30 319 68
zolty.ogrod@gmail.com,
kontakt@chinskie.radom.pl
www.chinskie.radom.pl

KUCHNIE ŚWIATA

Łyżka i widelec
ul. Żeromskiego 52
+48 48 386 97 00
+48 790 505 500
lyzka@fiteat.co
www.lyzkawidelec.pl

Fot. Martyna Sobańska

KUCHNIA FUSION

MammaLeo – Restauracja ro-
dzinna
ul. Szewska 14
+48 502 553 658,
+48 502 072 244
mammaleo.radom@gmail.com
www.mammaleo.pl
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+48 570 701 170
www.gruszkiradom.pl

Green Zebra
ul. Focha 12
+48 48 363 84 04

NALEŚNIKARNIA

Naleśnikarnia AncyMonek
ul. Malczewskiego 17 lok 19
+48 795 077 055
nalesnikarniaancymonek@gmail.
com
www.ancymonek.com.pl

KAWIARNIE

BOSKO. Kawiarnia. Lody pro-
dukcji własnej
ul. Żeromskiego 44
+48 572 332 672
Lokale czynne od 1.04 do 30.09 
– ul. Chrobrego 44 lok. 8/ ul. Czar-
noleska 21
radom@lodybosko.pl
www.lodybosko.pl

CieKawa
ul. Żeromskiego 26
+48 533 643 644
facebook/CieKawaRadom

KUCHNIA FIT

Restauracja Szczypiorek
ul. Focha 12 (obok hotelu TM)
+48 609 370 641
www.restauracja-szczypiorek.
business.site

BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI

Bar restauracyjny Kubuś
ul. Kościuszki 8A
+48 48 362 51 30
+48 881 308 308
barkubus.radom@wp.pl
www.barkubus.radom.pl

Bar Smakołyk
ul. Juliusza Słowackiego 82
+48 48 365 29 06
www.bar-smakolyk.pl

FAST FOOD

Samira Kebab
ul. Malczewskiego 9/11
+48 48 362 26 41
ul. Chrobrego 1 (Galeria Słonecz-
na)
+48 48 370 39 97
kontakt@samira.radom.pl
www.samira.radom.pl

Zapiekanki
ul. Moniuszki 16

KUCHNIA
WEGETARIAŃSKA
WEGAŃSKA

Gruszki Na Wierzbie
ul. Żeromskiego 60
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Czarny Kot Cafe&Bar
ul. Żeromskiego 38
+48 48 360 06 18

Otwarta – Wine Cafe
ul. Żeromskiego 29
+48 666 712 111
otwarta.cafe@gmail.com
facebook/otwarta
instagram/otwarta_radom

Puszczyk – kawiarnia & herba-
ciarnia
ul. Moniuszki 13
+48 720 890 911
facebook/puszczykradom
instagram/puszczykradom

Siódme Niebo Cafe Club & Re-
staurant
ul. Żeromskiego 36
+48 48 360 18 40
facebook/niebosiodme

Vanilia Cafe
ul. Żeromskiego 31
+48 48 322 28 93

LODZIARNIE

Bańka z Mlekiem
ul. Chrobrego 1
+48 790 404 016
bankazmlekiem@gmail.com
facebook/bankazmlekiem

Lody Naturalne ,,Naturalna” 
wytwórnia lodów prawdzi-
wych
ul. Limanowskiego 98
ul. Okulickiego 58/70 
ul. Sobieskiego 22
ul. Mireckiego 14
+48 887 180 096
kontakt@lodynaturalne.net
www.lodynaturalne.net
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HOTELE

Europejski Boutique Hotel 
****
ul. Słowackiego 11
+48 48 340 00 21
www.hoteleuropejski.radom.pl

Hotel Aviator SPA ****
ul. Malczewskiego 18
+48 48 340 40 80
+48 601 996 964
www.aviatorhotel.com.pl

Nihil Novi ****
Rynek 3
+48 48 332 91 80
www.hotelnihilnovi.pl

Hotel Arbiter ***
ul. Michałowskiego 1
+48 48 332 08 60
+48 517 505 820
www.arbiterhotel.pl/radom

Hotel Gromada ***
ul. Narutowicza 9
+48 48 368 91 00
www.gromada.pl

ZAKWATEROWANIE
Hotel Gryf ***
ul. Puławska 8
+48 48 365 54 05
www.hotelgryf.radom.pl

Hotel Iskra ***
ul. Planty 4
+48 48 363 87 45
iskra@amwhotele.pl

Hotel Poniatowski ***
ul. Ks. J. Poniatowskiego 4
+48 48 384 01 91
www.hotelponiatowski.radom.pl

Hotel Promenada ***
ul. Bulwarowa 15
+48 536 373 839
www.promenadahotel.pl

Hotel Prymus ***
ul. Czarnieckiego 69
+48 790 760 800
www.hotelprymus.pl

Hotel TM **
ul. Focha 12
+48 48 363 27 08
www.hoteltm.pl

Hotel E7*
ul. Czarnieckiego 7
+48 48 384 77 54
+48 505 051 046

Hotel Astor
ul. Chorzowska 1
+48 48 365 63 63
www.hotel-astor.pl
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Hotel Glass
ul. Beliny–Prażmowskiego 17
+48 48 340 25 85
www.hotelglass.radom.pl

Hotel Lord
ul. Poranna 6
+48 48 322 30 30
+48 531-119-116
info@hotellord.radom.pl
www.hotellord.radom.pl

Hotel Karo ***
ul. Aleja Jana Pawła II 2 Mleczków
+48 660 004 005
www.hotelkaro.pl

Hotel Restauracja Leśny Dwór 
***
ul. Juliusza Słowackiego 84,
Skaryszew
+48 48 380 17 77
www.lesnydwor.eu

Hotel U Grubego *** Centrum 
Konferencyjno-Rozrywkowe
ul. Warszawska 98/100,
Wielogóra
+48 48 384 60 95
www.hotelwradomiu.pl

Hotel Restauracja Pod Różami 
**
ul. Radomska 49,
Jedlnia-Letnisko
+48 48 32 22 141;
+48 501 044 752
hotel@pod-rozami.com.pl 
www.pod-rozami.com.pl

HOSTELE I INNE

Avatar Noclegi
ul. Ks. Sedlaka 26
+48 880 127 894
www.avatarnoclegi.pl

Centrum „Arka” Sp. z o.o.
Centrum Wolontariatu Międzyna-
rodowego
ul. Kelles-Krauza 19
+48 608 542 236
centrumarka.sp@gmail.com

Hostel Radom
ul. Malczewskiego 23/25
+48 504 139 396,
+48 669 261 734
recepcja@hostel.radom.pl
www.hostel.radom.pl

Hostel & Retro Pub
Rynek 6
+48 791 602 482
info@rynek6.radom.pl
www.rynek6.radom.pl

Hostel Stella
ul. Reja 10
+ 48 791 320 580
recepcja@hostelstella.pl
www.hostelstella.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżo-
we w Radomiu
ul. Limanowskiego 34/40
+48 48 360 22 14
schronisko@ssmradom.pl 
Rezerwacje noclegów:
recepcja@ssmradom.pl
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