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Serdecznie witamy na Rowerowym Szlaku Turystycznym, który został odnowiony staraniem  
Związku Gmin Radomka. Atrakcyjny, czytelnie oznakowany i bezpieczny szlak, o łącznej  
długości 124-kilometrów, poprowadzony zostały przez każdą z 6 gmin wchodzących  
w skład Związku Gmin Radomka. Spójny projekt trasy rowerowej biegnącej po asfaltowych  
drogach, leśnych duktach i gruntowych ścieżkach, pozwala aktywnie wypocząć na łonie  
natury, zapoznać się z najważniejszymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi regionu.  
Lokalna baza noclegowa i gastronomiczna umożliwia zaplanowanie kilkudniowego pobytu,  
zarówno dla rodzin z dziećmi jak i indywidualnych turystów. Do zobaczenia na szlaku.

Związek Gmin Radomka powstał w 1997 roku i zrzesza 6 gmin Mazowsza, położonych w zlewni  
rzeki Radomki, począwszy od jej źródła w następującej kolejności: Przysucha, Wieniawa,  
Wolanów, Przytyk, Zakrzew, Jedlińsk. Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań  
publicznych w zakresie ochrony środowiska i tworzenie warunków do rozwoju turystyki.
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szlaki nordic walking

las, łąka, zarośla (młodnik)

teren zabudowany, przemysłowy

teren zamknięty, sad, ogródki  
działkowe

cmentarz: katolicki, żydowski,  
prawosławny

drogi asfaltowe, przystanek  
autobusowy

most, zakaz wjazdu pojazdów  
mechanicznych

drogi utwardzone,  
deptak / droga rowerowa

drogi gruntowe, ścieżka,  
przecinka

ogrodzenie, mur, linie  
elektryczne

linia kolejowa, kolej wąskotorowa,  
stacja kolejowa

nieczynna linia kolejowa

budynek użyt. publicznej,  
dom (budynek), ruina 

krzyże, mogiła, tablica pamiątkowa

miejsce martyrologii, cmentarz  
wojenny

kapliczka murowana, kapl.  
murowana zabytkowa

kaplica zabytkowa: murowana,  
drewniana

kościół, kaplica

krzyż zabytkowy, figurka

kaplica drewniana: współczesna,  
zabytkowa

cerkiew, synagoga, zabytkowy  
klasztor

kościół zabytkowy: murowany,  
drewniany

skały, gołoborze, urwisko skalne

jaskinia, jaskinia do zwiedzania

park zabytkowy, osobliwość natury

pomnik przyrody: ożywionej,  
nieożywionej

rezerwat przyrody

granica parku krajobrazowego

rzeka, trasa spływu kajakowego

zapora, jezioro, staw,  
strumień / rów, kładka

bagna, źródła

stadion, boisko, dworzec  
autobusowy

zamek, ruina zamku

pałac, dwór, inny zabytek

ruina: pałacu, dworu, innego  
zabytku

zabytek architektury: ludowej,  
drewnianej

skansen, zabytek techniki,  
aeroklub

zabytkowy ratusz, grodzisko, młyn  
wodny

muzeum, izba regionalna (galeria),  
pomnik

kamieniołom: czynny, nieczynny

informacja turystyczna, policja,  
poczta

szpital, ośrodek zdrowia

restauracja, sklep spożywczy,  
supermarket

bar, pub, kawiarnia

hotel, ośrodek wypocz., inne  
noclegi, agroturystyka

schronisko, kemping, pole  
namiotowe

wieże widokowe, atrakcja turyst.,  
ciekawe miejsce

miejsce odpoczynku, wiata turyst.,  
punkt widokowy

kąpielisko / plaża, basen kryty,  
amfiteatr

stacja benzynowa, LPG, parking

ośrodek jeździecki, leśniczówka

wieża: telekomunikacyjna,  
obserwacyjna, inna, komin

skocznia narciarska, strzelnica,  
wiatrak

siedziba gminy
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Gmina Przytyk


