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Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie przedstawia aktualny obraz wydzielonego w ramach 

województwa mazowieckiego „subregionu radomskiego”. W toku syntezy dokonywanej na 

podstawie materiałów zastanych w kolejnych częściach opracowania opisana została sytuacja 

demograficzna, społeczna i ekonomiczna całego subregionu, jak również sytuacja 

poszczególnych powiatów. Z uwagi na potrzebę przedstawienia aktualnego stanu w 

opisywanym subregionie autor starał się sięgać do wszystkich możliwie najbardziej 

aktualnych źródeł mogących zawierać dane i informacje. Nie wszystkie statystyki niezbędne 

w tym celu okazały się jednak równie aktualne tak, jak na przykład dane dotyczące stopy 

bezrobocia. Użyte w opracowaniu dane w większości przedstawiają uwarunkowania z 2007 r. 

Dlatego, jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie zestawienia liczbowe w raporcie odnoszą 

się właśnie do tego roku. Dominują wśród nich dane z Bazy Danych Regionalnych Głównego 

Urzędu Statystycznego. Tam, gdzie było to możliwe, albo zaszła konieczność porównania 

wskaźników w dłuższym okresie, autor użył także danych za lata wcześniejsze oraz 

obrazujące obecną (dane za IX 2008 r.) sytuację. Dla weryfikacji wiedzy na temat 

poszczególnych powiatów autor wykorzystał również informacje znajdujące się w ich 

oficjalnych serwisach internetowych, z tym że należy podkreślić, że zawsze po starannym ich 

zweryfikowaniu pod kątem zgodności z oficjalnymi (GUS-owskimi) statystykami. Na 

podstawie danych liczbowych zawartych w tych źródłach wykonane zostały wszystkie tabele, 

rysunki i wykresy zamieszczone w niniejszej syntezie. Stanowią one własne dzieło autora. 

Całe opracowanie podzielone jest na trzy części dotyczące sytuacji demograficznej, 

społecznej i ekonomicznej. Każda z nich zawiera osobne punkty dotyczące subregionu jako 

całości oraz kolejnych powiatów uszeregowanych w kolejności alfabetycznej. Należy 

jednakże zauważyć już na samym początku, że w każdej dziedzinie poruszanej w tej swego 

rodzaju monografii Radom stanowi centrum badanego subregionu. Miasto to spełnia funkcję 

„stolicy” subregionu nie tylko w sensie geograficznym, jako byłe miasto wojewódzkie 

(sprzed reformy administracyjnej państwa w 1999 r.), ale również jako centrum gospodarcze, 

w tym komunikacyjne, społeczne i kulturalne oraz edukacyjne i naukowe. W skład tego 

subregionu wchodzi osiem następujących jednostek terytorialno-administracyjnego podziału 

państwa: powiaty białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, 

zwoleński oraz wspomniane miasto Radom. Zajmują one łączną powierzchnię 5657,71 km
2
, 

co stanowi około 15,91% powierzchni województwa. 
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Należy również podkreślić na samym wstępie, że wprawdzie województwo 

mazowieckie średnio statystycznie jest województwem zamożnym, jako że ma najwyższy 

spośród wszystkich polskich województw dochód na głowę mieszkańca (około 18 tys. €), ale 

jest przy tym niezwykle zróżnicowane, zwłaszcza pod względem gospodarczym. Poza 

miastem stołecznym Warszawą i jego suburbiami oraz okolicami Płocka i Siedlec większa 

jego część jest stosunkowo słabo rozwinięta. Stanowiący przedmiot niniejszego opracowania 

podregion radomski jest jego bodaj najbiedniejszym regionem. W dalszej części opracowania 

tezę tę będą potwierdzały poszczególne wskaźniki ekonomiczne i społeczne. 

Badany subregion można wyróżnić w województwie również ze względu na jego 

specyfikę geograficzno-etnograficzną. Ziemie te leżą na samym południu województwa 

mazowieckiego granicząc od 

południa ze 

Świętokrzyskiem, od 

zachodu z Łódzkiem, a od 

wschodu z Lubelskiem. Co 

więcej, subregion radomski 

jest oddzielony naturalną 

granicą od pozostałej części 

województwa widłami rzek 

Wisły i Pilicy, która jest 

naturalną granicą z powiatem 

grójeckim. Wisła oddziela 

ten subregion od powiatu 

garwolińskiego i 

znajdujących się w 

Lubelskiem ryckiego i 

puławskiego. Autor spotkał 

się wręcz z określeniem, że ziemie te historycznie rzecz biorąc przynależą do Małopolski, co 

tworzy ich nieco odmienną od Mazowsza specyfikę,  aczkolwiek teza ta zdaniem autora jest 

współcześnie zbyt daleko posunięta. Faktem jest jednak, że obecnie można zauważyć bliskość 

i silny niż wcześniej wpływ Warszawy (z Radomia jest do niej ok. 100 km) na badany 

subregion. Stolica Polski sama w sobie posiada swoistą „siłę ciążenia” przyciągającą zarówno 

kapitał, jak i pracowników. Tendencję tę wzmacnia w tym regionie stosunkowo dobrze 

rozwinięta lokalna sieć komunikacyjna, a zwłaszcza strategiczne z punktu widzenia transportu 

Rysunek 1. Subregion radomski na mapie województwa 
mazowieckiego 
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położenie Radomia (o którym autor pisze bardziej szczegółowo w odpowiedniej części 

opracowania). Krótko rzecz ujmując, współcześnie łatwiej jest osobom z subregionu 

radomskiego, które poszukują pracy lub lepszych zarobków, osiągnąć je dzięki migracji do 

stolicy, także z tego powodu, że i kapitał (zwłaszcza międzynarodowy) przynajmniej 

dotychczas wybierał bliższe Warszawie lokalizacje. Powoduje to poważne skutki dla 

gospodarki i demografii, a w konsekwencji także dla rozwoju społecznego subregionu.  

Powiat białobrzeski położony jest w północnej części badanego subregionu i 

graniczy z powiatami: grójeckim, kozienickim, radomskim i przysuskim. Teren powiatu 

obejmuje swoim zasięgiem tzw. Zapilicze, stanowiącego pogranicze historycznych dzielnic 

Polski: Mazowsza i Małopolski. W skład powiatu białobrzeskiego wchodzi 6 gmin, na 

których terenie znajdują się 2 miasta. Są to: gminy wiejskie Promna, Radzanów, Stara 

Błotnica, Stromiec oraz miasta (siedziby władz gmin wiejsko-miejskich) Wyśmierzyce i 

Białobrzegi, które są również siedzibą władz powiatowych. Powiat ma powierzchnię 639,28 

km
2
, co stanowi 11,30% powierzchni subregionu (1,8% województwa). Pod względem liczby 

ludności jest powiatem najmniejszym w subregionie, o czym będzie mowa w części 

dotyczącej sytuacji demograficznej. 

Powiat kozienicki szczyci się jedną z dłuższych, bo sięgającą XI wieku, historii 

osadnictwa na tym terenie. Jest on położony w południowo-wschodniej części województwa 

mazowieckiego, a z powierzchnią 916,96 km2 (16,21% subregionu i 2,58% województwa) 

jest drugim co do wielkości, po powiecie radomskim, powiatem subregionu. W skład powiatu 

wchodzą: miasto Kozienice, będące siedzibą władz gminy miejsko-wiejskiej i powiatu oraz 

gminy wiejskie: Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, 

Magnuszew, Sieciechów. Od południa powiat kozienicki graniczy z powiatem zwoleńskim, a 

od zachodu z radomskim i białobrzeskim. 

Powiat lipski leży w dolinie rzeki Krępianki na skrzyżowaniu tras z Warszawy i 

Radomia do Sandomierza. W mieście Lipsko mają siedzibę władze powiatowe oraz gminy 

miejsko-wiejskiej, poza tym w skład powiatu wchodzą gminy wiejskie: Chotcza, Ciepielów, 

Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą. Powiat ma powierzchnię 747,58 km2, co stanowi 

13,21% subregionu i 2,10% województwa. Znajduje się w jego południowo-wschodniej 

części i graniczy od zachodu z powiatem radomskim, od północy zwoleńskim, od wschodu z 

powiatem Opole Lubelskie (województwo lubelskie), od południowego-zachodu z powiatem 

Ostrowiec Świętokrzyski (województwo świętokrzyskie), a od południowego-wschodu z 

powiatem bopatowskim (województwo świętokrzyskie). 
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Powiat przysuski ma powierzchnię 800,68 km² (14,15% subregionu i 2,25% 

województwa), a w jego skład wchodzą: miasto Przysucha, siedziba władz powiatu i gminy 

miejsko-wiejskiej oraz gminy wiejskie: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, 

Rusinów, Wieniawa. 

Radom do reformy administracyjnej państwa w 1999 r. był miastem wojewódzkim, 

wcześniej ważnym ze względu na ulokowanie tu istotnych, a nawet strategicznych z punktu 

widzenia całego państwa gałęzi przemysłu. Z tego powodu, wobec zmian ekonomicznych 

kraju po 1989 r. obecnie, podobnie jak pozostała część subregionu, jest dotknięty 

bezrobociem strukturalnym. Tym niemniej do dzisiaj, już jako powiat grodzki, pozostaje 

największym miastem subregionu i jednym z większych pod względem powierzchni (ok. 

112 km
2
) i liczby ludności (ponad 224 tys.) w Polsce. W Radomiu mieszka ponad 36% 

ludności badanego subregionu. 

Powiat radomski stanowi swego rodzaju „otulinę” Radomia nie tylko w sensie 

geograficznym i administracyjnym, ale również poprzez silne związki pomiędzy instytucjami 

działającymi w Radomiu i jego suburbiach (władze powiatu radomskiego mają swoją siedzibę 

w Radomiu, który jest osobną jednostką - powiatem grodzkim). W skład powiatu wchodzą: 

gminy miejskie: Pionki; miejsko-wiejskie: Iłża i Skaryszew oraz gminy wiejskie: Gózd, 

Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, 

Zakrzew.  

Powiat radomski stanowi największe zaplecze demograficzne i gospodarcze Radomia, 

podobnie jak dla tego powiatu i miasta takie zaplecze stanowią pozostałe powiaty subregionu 

(patrz.: 1. Sytuacja demograficzna). Powiat radomski jest w subregionie największy – razem z 

miastem Radomiem zajmuje niemal  (27,04%) powierzchni subregionu, czyli 1529,75 

km². Również pod względem liczby ludności (146152 osób, czyli 23,49% ludności 

subregionu) ustępuje jedynie Radomiowi. Warto również zauważyć, że mieszkańcy Radomia 

oraz powiatu radomskiego stanowią łącznie 59,56% ludności badanego subregionu. 

Powiat szydłowiecki jest położony na powierzchni 452,22 km² i pod tym względem 

jest najmniejszy w badanym subregionie (niespełna 8% subregionu i 1,27% województwa) i 

jeden z najmniejszych w kraju. Jego ludność to 40 tys. mieszkańców (6,43% subregionu). W 

skład powiatu wchodzi miasto Szydłowiec, czyli siedziba władz powiatu i gminy miejsko-

wiejskiej, oraz gminy wiejskie: Chlewiska, Jastrząb, Mirów i Orońsko. Powiat zwany bywa 

„południową bramą Mazowsza”, leżąc na granicy różnych regionów (geograficznego, 
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administracyjnego, etnograficznego), w południowo-południowo-wschodniej części 

województwa mazowieckiego, u podnóża Gór Świętokrzyskich. Od północy i północnego 

wschodu sąsiaduje z powiatami przysuskim i radomskim, od południowego wschodu ze 

starachowickim, od południowego zachodu z powiatem koneckim, a od południa z powiatem 

skarżyskim (województwo świętokrzyskie). Również przeszłość historyczna tych terenów – 

podobnie zresztą jak pozostałych jednostek subregionu – jest bogata i złożona. Sam 

Szydłowiec był szybko rozwijającym się ośrodkiem osadnictwa miejskiego – szkockiego, 

żydowskiego i niemieckiego. Przed II wojną światową ponad 60% mieszkańców Szydłowca 

było pochodzenia żydowskiego. Podczas wojny miasto zostało zamienione w otwarte getto, a 

społeczność żydowska przestała ostatecznie istnieć 13.01.1943 r., kiedy ostatni Żydzi zostali 

wysiedleni i wywiezieni przez Niemców do obozów zagłady. Do dzisiaj otoczony opieką 

władz Szydłowca jest XVIII-wieczny, jeden z największych kirkutów, czyli cmentarzy 

żydowskich w Polsce, który ma powierzchnię 2,7 ha i liczy około 3000 macew. Co 

interesujące, mniejsze kirkuty rozsiane po całym terenie subregionu (podobnie zresztą jak 

praktycznie na całej powierzchni Polski) świadczą o wielokulturowości tych ziem istniejącej 

jeszcze przed wojną. 

Powiat zwoleński obejmuje obszar 571,24 km² (10,1% subregionu i 1,61% 

województwa), a uwzględniając również niewielką liczbę jego ludności (36,9 tys. osób, czyli 

5,95% populacji subregionu) można stwierdzić, że powiat jest jednym z najmniejszych w 

kraju pod względem i powierzchni i liczby ludności. Powiat leży na wschodzie subregionu, 

granicząc z Lubelskiem, a w jego skład wchodzą: miasto Zwoleń, siedziba władz 

powiatowych i gminy miejsko-wiejskiej oraz gminy wiejskie: Kazanów, Policzna, Przyłęk i 

Tczów. Podobnie jak pozostałe powiaty (poza Radomiem) są to ziemie głównie rolnicze, 

skłaniające się ku rozwojowi agroturystyki oraz wypoczynku i rekreacji, na co pozwala nie 

tylko czyste przyrodniczo otoczenie, ale tez bogata tradycja historyczna powiatu i subregionu. 

W powiecie zwoleńskim znajdują się między innymi wsie Sycyna i Czarnolas – miejsce 

urodzenia oraz życia Jana Kochanowskiego, pochowanego właśnie w Zwoleniu.
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1. Sytuacja demograficzna 

1.1. Sytuacja demograficzna subregionu 

W subregionie radomskim zamieszkuje ogółem 622169 osób, z czego 304832 (49%) 

stanowią mężczyźni, a 317337 (51%) kobiety. Te uwagi pozwalają nam zauważyć na 

marginesie, że średnio w subregionie przypada niespełna 110 mieszkańców na 1 km
2
, przy 

czym średnią tę mocno zawyża Radom, jako że w pozostałych powiatach wynosi ona w 

przybliżeniu około 50-60 osób na 1 km
2
. Struktura wieku ludności subregionu przedstawia się 

następująco: 

0-14 lat: 102298 osób (16,44%), w tym 52785 mężczyzn (17,32% wszystkich mężczyzn), 

49513 kobiet (15,60% wszystkich kobiet); 

15-17 lat: 28060 osób (4,51%), w tym 14387 mężczyzn (4,72% wszystkich mężczyzn), 13673 

kobiet (4,31% wszystkich kobiet); 

18-24 lat: 72894 osób (11,72%), w tym 37610 mężczyzn (12,34% wszystkich mężczyzn), 

35284 kobiet (11,12% wszystkich kobiet); 

25-29 lat: 51611 osób (8,30%), w tym 27387 mężczyzn (8,98% wszystkich mężczyzn), 24224 

kobiet (7,63% wszystkich kobiet); 

30-39 lat: 82597 osób (13,28%), w tym 42993 mężczyzn (14,10% wszystkich mężczyzn), 

39604 kobiet (12,48% wszystkich kobiet); 

40-49 lat: 80593 osób (12,95%), w tym 40754 mężczyzn (13,37% wszystkich mężczyzn), 

39839 kobiet (12,55% wszystkich kobiet); 

50-64 lat: 120122 osób (19,31%), w tym 57634 mężczyzn (18,91% wszystkich mężczyzn), 

62488 kobiet (19,69% wszystkich kobiet); 

65 i więcej lat: 83994 osób (13,50%), w tym 31282 mężczyzn (10,26% wszystkich 

mężczyzn), 52712 kobiet (16,61% wszystkich kobiet). 

Powyższe dane zostały zilustrowane na Wykresie 1. 
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Wykres 1. Struktura wieku ludności subregionu radomskiego (2007 r.) 

 

 

Ilustrację graficzną rozkładu wieku ludności subregionu stanowi również Wykres 2., 

przy czym trzeba podkreślić, że ze względu na nierówne przedziały wiekowe obrane w celu 

analizy nie przedstawia on dokładnie obrazu rozkładu wieku populacji (dlatego autor 

zrezygnował z wykresu liniowego na rzecz słupkowego). 

Wykres 2. Struktura wieku ludności subregionu radomskiego w liczbach bezwzględnych (2007 r.) 

 

 

Najwięcej, bo aż 19% mieszkańców subregionu stanowią osoby w wieku 50-64 lata, 

nieco mniej (14%) jest osób w wieku 65 lat i więcej, co jednak interesujące, w wieku 0-14 lat 

jest 16% ludności. Jest to istotne spostrzeżenie przede wszystkim z tego powodu, że 

jakkolwiek na podstawie powyższego zestawienia i wykresu można dostrzec tendencję do 

„starzenia się społeczeństwa” subregionu, o tyle urodzenia mające miejsce w ostatnich 2-3 
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latach rodzą niewielką nadzieję na choćby nieznaczne złagodzenie tego trendu. Tym niemniej 

w najbliższej przyszłości, to jest w ciągu najbliższych 3-5 lat, do rynku pracy w subregionie 

dołączy mniejsza kohorta pracowników.  

Kształt wyżej zamieszczonego wykresu w znacznym stopniu pokrywa się z kształtami 

wykresów wykonanych dla poszczególnych powiatów subregionu, dlatego w dalszej części 

opracowania nie zostały one zamieszczone i stanowią Aneks 1. do niego. Tym bardziej, że ze 

względu na cel opracowania – dokonanie monografii subregionu wraz z ewentualnymi, 

płynącymi z niej wskazówkami dla podmiotów związanych z polityką rynku pracy – bardziej 

istotnym wskaźnikiem jest liczba ludności w wieku produkcyjnym. 

W wieku produkcyjnym (18-60/64 lata) w badanym subregionie ogółem jest 392173 

osób (63% populacji), w tym 206378 (67,7%) mężczyzn w wieku 18-64 lata i 185795 

(58,55%) kobiet w wieku 18-59 lat. W poniższej tabeli znajduje się szczegółowe zestawienie 

liczby ludności w poszczególnych powiatach z podziałem na płeć.  

Tabela 1. Ludność w wieku produkcyjnym w subregionie radomskim wg płci (2008 r.) 

powiat ogółem w % 
w tym 

mężczyzn 
w tym 
kobiet 

m. Radom 146358 37,32 74585 71773 

radomski 91560 23,35 48601 42959 

kozienicki 38707 9,87 20632 18075 

przysuski 25712 6,56 14041 11671 

szydłowiecki 24918 6,35 13264 11654 

zwoleński 22390 5,71 12104 10286 

lipski 22132 5,64 12133 9999 

białobrzeski 20396 5,20 11018 9378 

subregion 392173 100,00 206378 185795 

 

Powiaty w Tabeli 1. zostały uszeregowane od największej do najmniejszej liczby 

ludności w wieku produkcyjnym. Ze względu na ogólną liczbę ludności powiatów, na temat 

której uwagi znalazły się we wstępie do opracowania, nie stanowi niespodzianki, że w 

liczbach bezwzględnych wyraźnie dominują w tym zestawieniu Radom oraz powiat 

radomski, na dole tabeli jest natomiast, najmniejszy pod względem liczby mieszkańców, 

powiat białobrzeski. Ogólnie rzecz ujmując należy zauważyć, że absolutna większość (62%) 

ludności w wieku produkcyjnym zamieszkuje właśnie na terenie dwóch największych 

jednostek administracyjnych (tj. Radomia i otaczającego go powiatu radomskiego), natomiast 

pozostałe powiaty każdy z osobna posiadają niewielki udział ludności w wieku 

produkcyjnym, aczkolwiek łącznie stanowi ona 38% potencjału subregionu. Zostało to 

zobrazowane na Wykresie 3.: 
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Wykres 3. Struktura terytorialna ludności w wieku produkcyjnym w subregionie radomskim 
(2008 r.) 

 

Istotną z punktu widzenia rynku pracy informacją o subregionie jest struktura 

wykształcenia jego mieszkańców. Stanie się ona w dalszej części opracowania jednym z 

elementów analizy kwestii zwianych z bezrobociem i zatrudnieniem na badanym terenie. 

Tymczasem należy zauważyć, że w 2002 r.
1
 jedynie 9% mieszkańców subregionu 

legitymowało się wyższym wykształceniem, przy czym bez wykształcenia podstawowego 

było 5% ludności, a wykształcenie zawodowe (średnie i zasadnicze) posiadało 42% 

mieszkańców subregionu. Bardziej szczegółowo strukturę wykształcenia w subregionie 

obrazuje Wykres 4. 

Wykres 4. Struktura wykształcenia ludności subregionu radomskiego (2002 r.) 

 
                                                
1
 Dane Narodowego Spisu Powszechnego na 2002 r. 
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Zestawienie zobrazowane na powyższym wykresie świadczy o statystycznie niskim 

poziomie wykształcenia ludności subregionu. Co więcej, trudno jest stwierdzić, jakie zawody 

posiadają osoby o wykształceniu zawodowym (średnim i zasadniczym), czyli takie, które 

teoretycznie mogą być poszukiwane przez pracodawców w pierwszej kolejności. Można 

jedynie przypuszczać, że są to głównie zawody związane z funkcjonującym na tym terenie 

systemem szkół średnich i zawodowych. Został on opisany dokładniej w części opracowania 

dotyczącej sytuacji społecznej subregionu, tym niemniej już w tym miejscu należy 

wspomnieć, że placówki edukacyjne funkcjonujące w poszczególnych powiatach pod 

względem profilu zawodowego absolwenta raczej się od siebie nie odróżniają. Dominują tu 

typowe dla szkół zawodowych przedmioty i profile związane ze stolarstwem, mechaniką i 

naprawą samochodów, aczkolwiek istnieją również interesujące przykłady kierunków i klas 

specjalistycznych i nietypowych dla przeciętnej szkoły średniej. Kwestia ta zostanie 

rozwinięta dalej, tymczasem należy zauważyć, że liczba szkół i ich struktura przynajmniej z 

założenia powinny być powiązane ze wskaźnikami dotyczącymi ruchów naturalnych 

ludności. W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na przyrost naturalny oraz migracje. 

Niestety, autorowi nie były dostępne dane statystyczne dotyczące aktualnego przyrostu 

naturalnego, dlatego był zmuszony korzystać z danych za 2006 r. Co do ogólnej tendencji 

wydają się one być reprezentatywne również dla obecnego okresu, tym niemniej dokonując 

analizy danych przedstawionych w poniższej tabeli należy wziąć pod uwagę wcześniejsze 

spostrzeżenia dotyczące aktualnych doniesień podkreślających zwiększoną liczbę urodzin w 

ostatnim roku, a zatem wzrost ludności w wieku 0-14 lat. Dzięki temu można uzyskać 

pełniejszą informację, aniżeli biorąc pod uwagę tylko dane o przyroście naturalnym w 2006 r. 

zestawione w Tabeli 2. 

Tabela 2. Przyrost naturalny ludności subregionu radomskiego (2006 r.) 

powiat 
w liczbach 

bezwzględnych 
na 1000 
ludności urodzenia zgony 

lipski -155 -4,15 330 485 

zwoleński -77 -2,04 400 477 

przysuski -77 -1,74 412 489 

kozienicki -44 -0,71 612 656 

szydłowiecki -11 -0,27 388 399 

m. Radom 118 0,52 2261 2143 

białobrzeski 30 0,89 395 365 

radomski 208 1,42 1589 1381 

Razem -8 -6,08 6387 6395 
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Przyrost naturalny dla całego subregionu, jak zostało to pokazane w powyższej tabeli, 

osiągnął w 2006 r. wartość -8. W zależności od powiatu wskaźnik ten przybierał różne 

wartości, jednakże poza Radomiem oraz powiatem radomskim był ujemny albo bardzo niski 

(powiat białobrzeski). Dotyczy to również wielkości względnej tego wskaźnika (na 1000 

osób), która de facto jest ujemna w całym subregionie. Oznacza to, że na badanym terenie 

rodzi się mniej nowych mieszkańców, aniżeli ich umiera. Jest to kolejnym przyczynkiem do 

stwierdzenia, że społeczeństwo subregionu radomskiego jest społeczeństwem „starzejącym 

się”. Dodać do tego należy, że wskaźnik dzietności dla subregionu w 2007 r. wyniósł 1,39, 

czyli wartość niższą aniżeli przyjęta w celu zapewnienia prostej zastępowalności pokoleń 

(średnio statystycznie 2,1 dziecka na kobietę). 

Na wyżej wskazany problem związany z niską dzietnością, a zatem i ujemnym 

przyrostem ludności subregionu radomskiego nakłada się problem migracji. Dane jej 

dotyczące zostały zebrane w Tabeli 3.  

 

Tabela 3. Saldo migracji w subregionie radomskim (2006 r.) 

powiat saldo migracji 
ogólne saldo migracji 

na 1000 ludności 

 Ogółem Zagranicznych  

m. Radom -1225 -20 -5,39 

kozienicki -184 -16 -2,96 

przysuski -180 -10 -4,08 

lipski -151 -13 -4,04 

szydłowiecki -136 -28 -3,36 

zwoleński -108 1 -2,87 

białobrzeski -97 -2 -2,87 

radomski 404 -36 2,77 

Razem -1677 -124 -2,69 

 

Powyższe liczby pokazują, że w samym tylko 2006 r. z subregionu wyjechało 1677 

osób, w tym za granicę około 7,39% z nich. Subregion zatem nie tylko „wymiera” w sposób 

naturalny (niższa dzietność, ujemny przyrost naturalny), ale dodatkowo obecni mieszkańcy 

emigrują z tego terenu. Jedynie saldo migracyjne powiatu radomskiego jest dodatnie, 

prawdopodobnie z dwóch powodów: po pierwsze, coraz więcej osób z całego subregionu 

właśnie z okolicami Radomia wiąże swoją przyszłość, po drugie, biorąc pod uwagę ujemne 

saldo migracji samego Radomia, można przypuszczać, że przynajmniej część jego 

mieszkańców przenosi się na jego suburbia. Ostateczne stwierdzenie, w jakich kierunkach 

odbywają się migracje z badanego terenu wymagałoby jednak osobnego opracowania. Na 
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podstawie danych ujętych w Tabeli 4. autor bardzo ostrożnie wnioskuje, że około  

spośród wszystkich wyjeżdżających osiedla się w najbliższych okolicach Radomia, pozostali 

(w tym dotychczasowi mieszkańcy Radomia) prawdopodobnie wyjeżdżają do większego 

ośrodka, jakim jest Warszawa. Bez względu jednak na kierunki migracyjne, należy 

stwierdzić, że przyrost rzeczywisty ludności subregionu radomskiego, czyli suma wielkości 

przyrostu naturalnego i salda migracji, jest ujemny. Jedynie powiat radomski wyłamuje się z 

tej reguły, co ilustrują dane zawarte w Tabeli 4. 

Tabela 4. Przyrost rzeczywisty ludności subregionu radomskiego (2006 r.) 

powiat 
w liczbach 

bezwzględnych 
na 1000 
ludności 

lipski -306 -8,36 

przysuski -257 -5,88 

zwoleński -185 -4,98 

m. Radom -1107 -4,90 

kozienicki -228 -3,70 

szydłowiecki -147 -3,67 

białobrzeski -67 -2,00 

radomski 612 4,21 

Razem -1685 -2,7 

 

Wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy jest w pierwszej kolejności tendencja do migracji 

wewnętrznych ze wsi do miasta. Od szeregu lat obserwuje się przepływ ludności wiejskiej do 

miast, a zauważyć trzeba, że tereny subregionu radomskiego są przede wszystkim terenami 

rolniczymi. Do kwestii tej autor powróci w części 2. opracowania dotyczącej sytuacji 

ekonomicznej subregionu, tymczasem przedstawiając aktualne (na VI 2008 r.) rozmieszczenie 

terytorialne ludności w Tabeli 5.  

Tabela 5. Rozmieszczenie terytorialne ludności subregionu radomskiego (VI 2008 r.) 

powiat miasta wieś 

% 
ludności 
wiejskiej 

razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety razem 

Radom 224501 107127 117374 0 0 0 0,00 
radomski 28750 13839 14911 117402 58888 58514 80,33 
kozienicki 18213 8803 9410 43120 21585 21535 70,30 
przysuski 6141 2981 3160 37197 18465 18732 85,83 
szydłowiecki 11980 5852 6128 28032 13911 14121 70,06 
zwoleński 8041 3889 4152 28954 14570 14384 78,26 
lipski 5778 2861 2917 30500 15208 15292 84,07 
białobrzeski 8182 4036 4146 25378 12817 12561 75,62 
Subregion 311586 149388 162198 310583 155444 155139 49,92 
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We wszystkich kolumnach, oczywiście za wyjątkiem dotyczących miasta Radomia, 

wyraźna jest przewaga liczby ludności zamieszkałej na wsi nad ludnością miast. Nawet 

uwzględniając dużą liczebność mieszkańców Radomia, która sprawia, że ogólny bilans dla 

całego subregionu nieznacznie przechyla się na korzyść ludności miejskiej, trzeba stwierdzić, 

że mieszkańcy subregionu głównej mierze zamieszkują tereny wiejskie. Wskazuje na to 

zresztą – opisywana we wstępie opracowania – także struktura administracyjna subregionu, w 

której miasta są nieliczne, a dominują gminy wiejskie, ewentualnie miejsko-wiejskie.  

W formie graficznej rozkład ludności pod względem miejsca zamieszkania obrazuje 

Wykres 5. 

Wykres 5. Struktura ludności subregionu radomskiego wg miejsca zamieszkania (VI 2008 r.) 

 

 

1.2. Sytuacja demograficzna poszczególnych powiatów 

1.2.1. Powiat białobrzeski 

Powiat białobrzeski zamieszkuje 33560 osób (5,39% ludności subregionu), w tym 

16853 (50,22%) mężczyzn i 16707 (49,78%) kobiet. Powiat ma powierzchnię 639,28 km
2
, a 

zatem średnio 1 km
2
 jego terenu zamieszkuje prawie 67 osób; podobnie jak pozostałe powiaty 

nie jest on gęsto zaludniony, co zresztą jest związane z typowo wiejskim charakterem tych 

okolic. 

Struktura wieku ludności powiatu przedstawia się następująco: 

0-14: 6384 osób (19,02% całej populacji powiatu), w tym 3282 mężczyzn (19,47% 

wszystkich mężczyzn), 3102 kobiet (18,57% wszystkich kobiet); 

15-17: 1589 osób (4,73% całej populacji powiatu), w tym 804 mężczyzn (4,77% wszystkich 

mężczyzn), 785 kobiet (4,7% wszystkich kobiet); 
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18-24: 3986 osób (11,88% całej populacji powiatu), w tym 2069 mężczyzn (12,28% 

wszystkich mężczyzn), 1917 kobiet (11,47% wszystkich kobiet); 

25-29: 2712 osób (8,08% całej populacji powiatu), w tym 1469 mężczyzn (8,72% wszystkich 

mężczyzn), 1243 kobiet (7,44% wszystkich kobiet); 

30-39: 4340 osób (12,93% całej populacji powiatu), w tym 2278 mężczyzn (13,52% 

wszystkich mężczyzn), 2062 kobiet (12,34% wszystkich kobiet); 

40-49: 4212 osób (12,55% całej populacji powiatu), w tym 2230 mężczyzn (13,23% 

wszystkich mężczyzn),1982 kobiet (11,86% wszystkich kobiet); 

50-64: 5884 osób (17,53% całej populacji powiatu), w tym 2972 mężczyzn (17,63% 

wszystkich mężczyzn), 2912 kobiet (17,43% wszystkich kobiet); 

65 i więcej lat: 4453 osób (13,27% całej populacji powiatu), w tym 1749 mężczyzn (10,38% 

wszystkich mężczyzn), 2704 kobiet (16,18% wszystkich kobiet). 

Procentowy udział poszczególnych grup wiekowych w ogóle populacji powiatu 

białobrzeskiego ilustruje Wykres 6. 

Wykres 6. Struktura wieku ludności powiatu białobrzeskiego (2007 r.) 

 

 

Na podstawie wyżej przedstawionych danych można stwierdzić, że struktura wiekowa 

ludności powiatu białobrzeskiego nie odbiega istotnie od struktury wiekowej całego 

subregionu. Jakkolwiek wart odnotowania jest nieco większy aniżeli średni dla całego 

podregionu udział w populacji ludności w wieku 0-14 lat, tym niemniej w wieku 

produkcyjnym (18-60/64 lata) ogółem jest 20396 osób (60,77% populacji powiatu), w tym 

11018 (54%) mężczyzn (18-64 lata) i 9378 (46%) kobiet (18-59 lat). Osoby te stanowią 5,2% 

ludności w wieku produkcyjnym całego subregionu. 
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Powyższe dane oznaczają, że powiat białobrzeski jest typowym powiatem badanego 

subregionu, a zatem i wnioski dla całego subregionu mają doń zastosowanie. Wyjątkiem od 

tej reguły jest większy aniżeli w innych powiatach (dodatni) przyrost naturalny. Można przy 

tym ostrożnie założyć istnienie korelacji pomiędzy przyrostem naturalnym a stopniem 

wykształcenia
2
. Wskaźniki wykształcenia są niższe aniżeli przeciętne dla subregionu – 

statystycznie rzecz biorąc ludność powiatu białobrzeskiego posiada niższe wykształcenie 

aniżeli populacja całego subregionu. Wskazują na to przede wszystkim: wyższy udział osób 

bez wykształcenia oraz posiadających wykształcenie podstawowe, niższy zaś procent osób z 

wykształceniem zawodowym, średnim i wyższym. Wielkości te są zilustrowane na 

Wykresie 7. 

Wykres 7. Struktura wykształcenia ludności powiatu białobrzeskiego (2002 r.) 

 

 

Poza wyżej poruszoną kwestią pozostałe wskaźniki demograficzne są reprezentatywne 

dla całego subregionu: w powiecie białobrzeskim występuje ujemne saldo migracji, jak 

również ujemne saldo przyrostu rzeczywistego, z tym że należy mocno podkreślić, że dane 

liczbowe wskazują na to, że salda te – jakkolwiek osiągając wartości ujemne – i tak są wyższe 

aniżeli w większości (poza powiatem radomskim!) pozostałych powiatów subregionu. 

Również rozmieszczenie terytorialne ludności (miasto – wieś) jest typowe dla całego 

subregionu (oczywiście poza samym Radomiem) – absolutna większość ludności (75,6%) 

zamieszkuje tereny wiejskie. 

 

                                                
2
 Korelacja ta nie została obliczona, dlatego powyższe zdanie należy traktować raczej jako luźną hipotezę aniżeli 

tezę albo wniosek badawczy. 
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1.2.2. Powiat kozienicki 

Powiat kozienicki jest zamieszkany przez 61333 osób (9,86% mieszkańców 

subregionu), w tym 30388 (49,55%) mężczyzn i 30945 (50,45%) kobiet. Powiat ma 

powierzchnię 916,96 km
2
, a zatem średnio 1 km

2 
 jego terenu zamieszkuje 67 osób; można 

zatem stwierdzić, że nie jest to teren gęsto zaludniony, co zresztą jest związane z typowo 

wiejskim charakterem tych okolic. 

Struktura wieku ludności powiatu przedstawia się następująco: 

0-14 lat: 10006 osób (16,31% całej populacji powiatu), w tym 5165 mężczyzn (17% 

wszystkich mężczyzn), 4841 kobiet (15,64% wszystkich kobiet); 

15-17 lat: 2789 osób (4,55% całej populacji powiatu), w tym 1436 mężczyzn ( 8,52% 

wszystkich mężczyzn), 1353 kobiet (4,37% wszystkich kobiet); 

18-24 lat: 7392 osób (12,05% całej populacji powiatu), w tym 3837 mężczyzn (22,77% 

wszystkich mężczyzn), 3555 kobiet (11,49% wszystkich kobiet); 

25-29 lat: 4696 osób (7,66% całej populacji powiatu), w tym 2564 mężczyzn (15,21% 

wszystkich mężczyzn), 2132 kobiet (6,89% wszystkich kobiet); 

30-39 lat: 7498 osób (12,23% całej populacji powiatu), w tym 3968 mężczyzn (23,54% 

wszystkich mężczyzn), 3530 kobiet (11,41% wszystkich kobiet); 

40-49 lat: 7818 osób (12,75% całej populacji powiatu), w tym 3968 [to nie błąd! – przyp. 

PWZ] mężczyzn  (23,54% wszystkich mężczyzn), 3850 kobiet (12,44% wszystkich kobiet); 

50-64 lat: 12740 osób (20,77% całej populacji powiatu), w tym 6295 mężczyzn (37,35% 

wszystkich mężczyzn), 6445 kobiet (20,83% wszystkich kobiet); 

65 i więcej lat: 8394 osób (13,69% całej populacji powiatu), w tym 3155 mężczyzn (18,72% 

wszystkich mężczyzn), 5239 kobiet (16,93% wszystkich kobiet). 

Procentowy udział poszczególnych grup wiekowych w ogóle populacji powiatu 

kozienickiego ilustruje Wykres 8. 



 20

Wykres 8. Struktura wieku ludności powiatu kozienickiego (2007 r.) 

 

 

Struktura wieku ludności powiatu kozienickiego niemal idealnie odzwierciedla 

strukturę wiekową całego subregionu. Można uznać, że pod tym względem jest to najbardziej 

typowy powiat badanego subregionu. Również odsetek osób w wieku produkcyjnym (18-

60/64 lata) pokrywa się niemal dokładnie z danymi dla całego subregionu, przy czym osoby 

te w powiecie kozienickim stanowią łącznie około 9,87% osób w wieku produkcyjnym 

subregionu. Ogółem jest ich w powiecie 38707 (co stanowi 63,1% populacji powiatu), w tym 

20632 (53,3%) mężczyzn (18-64 lata) i 18075 (46,7%) kobiet (18-59 lat). Podobnie 

przedstawia się sytuacja związana z wykształceniem populacji powiatu kozienickiego. Dane 

zilustrowane na Wykresie 9. udowadniają, że także pod tym względem badany powiat jest 

typowy dla całego subregionu: niewielki odsetek mieszkańców posiada wyższe 

wykształcenie, większość ukończyła jedynie szkołę podstawową, część dorosłych osób 

posiada wykształcenie zawodowe i średnie.  
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Wykres 9. Struktura wykształcenia ludności powiatu kozienickiego (2007 r.) 

 

 

Podobnie jak wskaźniki dotyczące wykształcenia niezbyt korzystnie dla przyszłości 

lokalnego rynku pracy przedstawiają się również przyrost naturalny oraz saldo migracji 

wewnętrznych i zagranicznych w powiecie. W liczbach bezwzględnych przyrost naturalny 

wynosił w 2006 r. -44 osoby (na 1000 ludności dawało to wskaźnik -0,71). W tym samym 

czasie liczba ludności poniżej 25. roku życia w powiecie kozienickim oscylowała wokół 

poziomu 34,64% ogółu ludności – zgodnie z informacjami dostępnymi na stronach 

internetowych powiatu w stosunku do 2000 r. wskaźnik ten wykazuje tendencje spadkową 

(spadek o -5,4%). Równocześnie osób w wieku 65 lat i więcej w 2006 r. było prawie 14% 

ogółu mieszkańców (w stosunku do 2000 r. poziom ten nie zmienił się). Podane wskaźniki 

jasno wskazują na postępujące „starzenie się” społeczności powiatu kozienickiego, podobnie 

jak ma to miejsce w całym subregionie. Na tę tendencję nakłada się ujemne saldo migracji 

oraz idący za tym ujemny (w 2006 r. -228 osób, czyli średnio -3,7 na 100 ludności) przyrost 

rzeczywisty. Również w przypadku tego powiatu można wyjaśniać tę tendencję większą 

skłonnością do migracji ze wsi do miast, która jest dla badanego subregionu i powiatu o tyle 

bardziej widoczna, że 70,3% jego ludności to mieszkańcy wsi. 

 

1.2.3. Powiat lipski 

Powiat lipski jest zamieszkany przez 36278 osób (5,83% subregionu), w tym 18069 

(49,8%) mężczyzn i 18209 (50,2%) kobiet. Powiat ma powierzchnię 747,58 km
2
, a zatem 

średnio 1 km
2 

 jego terenu zamieszkuje 49 osób; jest to zatem teren rzadko zaludniony i 
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podobnie jak w pozostałych powiatach subregionu jest to związane z jego wiejskim 

charakterem. 

Struktura wieku ludności powiatu przedstawia się następująco: 

0-14 lat: 5337 osób (14,71% całej populacji powiatu), w tym 2764 mężczyzn (15,30% 

wszystkich mężczyzn), 2573 kobiet (14,13% wszystkich kobiet); 

15-17 – 1696 osób (4,68% całej populacji powiatu), w tym 876 mężczyzn ( 4,85% wszystkich 

mężczyzn), 820 kobiet (4,50% wszystkich kobiet); 

18-24 lat: 4184 osób (11,53% całej populacji powiatu), w tym 2229 mężczyzn (12,34% 

wszystkich mężczyzn), 1955 kobiet (10,74% wszystkich kobiet); 

25-29 lat: 2583 osób (7,12% całej populacji powiatu), w tym 1459 mężczyzn (8,07% 

wszystkich mężczyzn), 1124 kobiet (6,17% wszystkich kobiet); 

30-39 lat: 4195 osób (11,56% całej populacji powiatu), w tym 2205 mężczyzn (12,20% 

wszystkich mężczyzn), 1990 kobiet (10,93% wszystkich kobiet); 

40-49 lat: 4888 osób (13,47% całej populacji powiatu), w tym 2598 mężczyzn (14,38% 

wszystkich mężczyzn), 2290 kobiet (12,58% wszystkich kobiet); 

50-64 lat: 7198 osób (19,84% całej populacji powiatu), w tym 3642 mężczyzn (20,16% 

wszystkich mężczyzn), 3556 kobiet (19,53% wszystkich kobiet); 

65 i więcej lat: 6197 osób (17,08% całej populacji powiatu), w tym 2296  mężczyzn (12,71% 

wszystkich mężczyzn), 3901 kobiet (21,42% wszystkich kobiet). 

Procentowy udział poszczególnych grup wiekowych w ogóle populacji powiatu 

lipskiego ilustruje Wykres 10. 

Wykres 10. Struktura wieku ludności powiatu lipskiego (2007 r.) 
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Struktura wieku ludności powiatu lipskiego nie odbiega od struktury całego 

subregionu i pozostałych powiatów, może za wyjątkiem nieco większego udziału (17%) osób 

w wieku emerytalnym w populacji powiatu. Wskaźnik ten dobitniej podkreśla tendencję do 

„starzenia się” społeczeństwa subregionu.  

W wieku produkcyjnym (18-60/64 lata) ogółem jest 22132 (61%) osób, które stanowią 

5,64% osób w tym wieku całego subregionu. Wśród nich jest 12133 (54,8%) mężczyzn (18-

64 lata) i 9999 (45,2%) kobiet (18-59 lat) – zauważalny jest nieco mniejszy aniżeli w innych 

powiatach udział kobiet w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym.  

Z wiekiem ludności, a dokładniej – z nieco większym udziałem osób starszych w 

strukturze powiatu, łączy się nieco niższe aniżeli występujące w subregionie wykształcenie. 

Na tle całego podregionu powiat lipski ma wyższy odsetek osób, które nie ukończyły szkoły 

podstawowej, posiadających jedynie wykształcenie podstawowe, jak również nieco niższy 

odsetek osób z wykształceniem zawodowym (w tym średnim zawodowym). Dokładniejsze 

dane dotyczące struktury wykształcenia ludności powiatu lipskiego są zaprezentowane na 

Wykresie 11. 

 

 

Wykres 11. Struktura wykształcenia ludności powiatu lipskiego (2002 r.) 

 

 

Kolejnym elementem składającym się na obraz starzejącego się społeczeństwa 

powiatu lipskiego jest ujemny i najniższy (-155 osób, czyli -4,15 na 1000 ludności w 2006 r.) 

spośród badanych powiatów przyrost naturalny. Również saldo migracji w tym powicie jest 
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jednym z niższych w subregionie. Podsumowując, najniższy (-306 osób, czyli -836 na 1000 

ludności) w subregionie przyrost rzeczywisty w opinii autora może świadczyć o pogłębiającej 

się zapaści ludnościowej powiatu lipskiego. Ponownie, jak w przypadku wyżej 

analizowanych danych z poszczególnych powiatów, można to przynajmniej po części 

wyjaśniać rozmieszczeniem terytorialnym ludności: ponad 84% obywateli powiatu lipskiego 

jest w chwili obecnej związanych ze wsią. 

 

1.2.4. Powiat przysuski 

W powiecie przysuskim mieszka 43338 osób (6,97% ludności subregionu), w tym 

21446 (49,53%) mężczyzn i 21892 (50,47%) kobiet. Powiat ma powierzchnię 800,68 km
2
, a 

zatem średnio 1 km
2
 jego terenu zamieszkują 54 osoby, podobnie jak w pozostałych 

powiatach subregionu. 

Struktura wieku ludności powiatu przedstawia się następująco: 

0-14 lat: 7141 osób (16,48% całej populacji powiatu), w tym 3631 mężczyzn (16,93% 

wszystkich mężczyzn), 3510 kobiet (16,03% wszystkich kobiet); 

15-17 lat: 2178 osób (5,03% całej populacji powiatu), w tym 1122 mężczyzn (5,23% 

wszystkich mężczyzn), 1056 kobiet (4,82% wszystkich kobiet); 

18-24 lat: 5160 osób (11,91% całej populacji powiatu), w tym 2644 mężczyzn (12,33% 

wszystkich mężczyzn), 2516 kobiet (11,49% wszystkich kobiet); 

25-29 lat: 3091 osób (7,13% całej populacji powiatu), w tym 1755 mężczyzn (8,18% 

wszystkich mężczyzn), 1336 kobiet (6,10% wszystkich kobiet); 

30-39 lat: 5031 osób (11,61% całej populacji powiatu), w tym 2696 mężczyzn (12,57% 

wszystkich mężczyzn), 2335 kobiet (10,67% wszystkich kobiet); 

40-49 lat: 5863 osób (13,53% całej populacji powiatu), w tym 3072 mężczyzn (14,32% 

wszystkich mężczyzn), 2791 kobiet (12,75% wszystkich kobiet) 

50-64 lat: 7675 osób (17,71% całej populacji powiatu), w tym 3874 mężczyzn (18,06% 

wszystkich mężczyzn), 3801 kobiet (17,36% wszystkich kobiet); 

65 i więcej lat: 7199 osób (16,61% całej populacji powiatu), w tym 2652  mężczyzn (12,37% 

wszystkich mężczyzn), 4547 kobiet (20,77% wszystkich kobiet). 

Procentowy udział poszczególnych grup wiekowych w ogóle populacji powiatu 

lipskiego ilustruje Wykres 12. 
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Wykres 12. Struktura wieku ludności powiatu przysuskiego (2007 r.) 

 

 

Na podstawie powyższego rozkładu można wnioskować, że, podobnie jak w powiecie 

lipskim, także w Przysusze i okolicach daje się zaobserwować średnio statystycznie nieco 

wyższy (wynoszący 17%) udział osób starszych w ogóle populacji.  

W wieku produkcyjnym (18-60/64 lata) ogółem jest 25712 (59,3%) osób, w tym 

14041 (54,6%) mężczyzn (18-64 lata) i 11671 (45,4%) kobiet (18-59 lat). Stanowią oni 

6,56% ludności w tym wieku w całym subregionie. Ponownie, daje się zauważyć także nieco 

mniejszy udział kobiet w wieku produkcyjnym. Podobnie też i jak w poprzednim (lipskim) 

powiecie, ludność posiada niższe, aniżeli średnio w całym subregionie, wykształcenie, co 

ilustruje Wykres 13.  
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Wykres 13. Struktura wykształcenia ludności powiatu przysuskiego (2002 r.) 

 

 

Wykształceniem podstawowym legitymuje się 39% mieszkańców powiatu 

przysuskiego, z kolei 12% nie posiada żadnego formalnego wykształcenia. Oznacza to, że 

średnio statystycznie więcej niż co druga osoba w wieku 13 lat i więcej w powiecie 

zakończyła swoją edukację na tym poziomie. Wykształcenie zawodowe (zasadnicze albo 

średnie) posiada natomiast średnio co trzecia osoba w powiecie. Nakładają się na to ujemny 

przyrost naturalny (-1,74 osoby na 1000 ludności) oraz ujemne saldo migracji (-4,08 osoby na 

1000 ludności), co w rezultacie daje drugi co do wielkości (niższy jest już tylko w powiecie 

lipskim) ujemny przyrost rzeczywisty w subregionie radomskim. Wiąże się to, jak już zostało 

to wcześniej wspomniane, także ze strukturą terytorialną ludności: prawie 86% osób w 

powiecie mieszka na wsi. Wskaźnik ten osiąga najwyższą wartość w całym subregionie. 

 

1.2.5. Miasto Radom 

W Radomiu mieszka 224501 osób – jest to jedno z większych (czternaste) pod 

względem ludności miast Polski. W liczbie tej zawiera się 107127 (47,72%) mężczyzn oraz 

117374 (52,28%) kobiet, którzy łącznie stanowią ponad 36% mieszkańców subregionu. Jako 

że jest to teren typowo miejski, autor jedynie dla porządku stwierdza, że ma on 

powierzchnię około 112 km
2
, a zatem gęstość zaludnienia wynosi w nim około 2004 osób na 

1 km
2 
. 

Struktura wieku ludności Radomia przedstawia się następująco: 
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0-14 lat: 33133 osób (14,76% całej populacji miasta), w tym mężczyzn 17157 (16,02% 

wszystkich mężczyzn), kobiet 15976 (13,61% wszystkich kobiet); 

15-17 lat: 9051 osób (4,03% całej populacji miasta), w tym mężczyzn 4639 (4,33% 

wszystkich mężczyzn), kobiet 4412 (3,76% wszystkich kobiet); 

18-24 lat: 24971 osób (11,12% całej populacji miasta), w tym mężczyzn 12823 (11,97% 

wszystkich mężczyzn), kobiet 12148 (10,35% wszystkich kobiet); 

25-29 lat: 20036 osób (8,92% całej populacji miasta), w tym mężczyzn 10301 (9,62% 

wszystkich mężczyzn), kobiet 9735 (8,29% wszystkich kobiet); 

30-39 lat: 31682 osób (14,11% całej populacji miasta), w tym mężczyzn 16255 (15,17% 

wszystkich mężczyzn), kobiet 15427 (13,14% wszystkich kobiet); 

40-49 lat: 28992 (12,91% całej populacji miasta), w tym mężczyzn 13962 (13,03% 

wszystkich mężczyzn), kobiet 15030 (12,81% wszystkich kobiet); 

50-64 lat: 47156 osób (21% całej populacji miasta), w tym mężczyzn 21244 (19,83% 

wszystkich mężczyzn), kobiet 25912 (22,08% wszystkich kobiet); 

65 i więcej lat: 29480 osób (13,13% całej populacji miasta), w tym mężczyzn 10746 (10,03% 

wszystkich mężczyzn), kobiet 18734 (15,96% wszystkich kobiet). 

Procentowy udział poszczególnych grup wiekowych w ogóle populacji Radomia 

ilustruje Wykres 14. 

Wykres 14. Struktura wieku ludności Radomia (2007 r.) 

 

 

Dane zamieszczone na powyższym wykresie wyraźnie udowadniają, że pod względem 

struktury wieku ludności Radom praktycznie rzecz biorąc nie wyróżnia się z subregionu, jak 

również żadna z zaznaczonych na nim kohort nie odstaje co do wielkości od analogicznych 
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grup w pozostałych powiatach. Jedyną poważniejszą różnicą jest nieco mniejszy udział w 

populacji ludności w wieku 65 lat i więcej. Jest on jednak mniejszy o zaledwie 1 punkt 

procentowy wobec średniej dla subregionu i nie większy niż 3 punkty procentowe w stosunku 

na przykład do statystycznie „najstarszych” powiatu przysuskiego lub lipskiego. 

Podobnie, nie odnotowano większych odstępstw od średniej dla subregionu co do 

odsetka osób w wieku produkcyjnym. Ludności w wieku 18-60/64 lata jest w Radomiu 

ogółem 146358 osób – wśród nich jest 74585 (51%) mężczyzn (18-64 lata) i 71773 (49%) 

kobiet (18-59 lat). Osoby w wieku produkcyjnym stanowią wprawdzie niecałe 65,2% 

mieszkańców Radomia, ale aż 37,3% ludności w wieku produkcyjnym całego subregionu. 

Tak znaczna liczba osób teoretycznie aktywnych zawodowo skupiona w centralnym mieście 

subregionu stanowi bardzo ważne spostrzeżenie dla działań związanych z polityką rynku 

pracy na tym obszarze. Wiąże się z tym struktura wykształcenia Radomian, która jest 

przedstawiona na Wykresie 15. 

Wykres 15. Struktura wykształcenia ludności w Radomiu (2002 r.) 

 

 

Z danych zamieszczonych na powyższym wykresie wynika, że ogólnie rzecz biorąc 

mieszkańcy Radomia mają wyższy poziom wykształcenia aniżeli ludność pozostałej części 

subregionu. Nie stanowi to zaskoczenia ze względu na fakt, iż Radom stanowi prężny ośrodek 

akademicki (szczegółowe dane na ten temat są zawarte w części opracowania dotyczącej 

sytuacji społecznej subregionu). Przede wszystkim zwraca uwagę wysoki poziom osób z 

wykształceniem wyższym oraz zawodowym (średnim i zasadniczym). Istotny z punktu 

widzenia jest również fakt, że 10% ludności posiada wykształcenie ogólnokształcące, co z 
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jednej strony podwyższa wskaźnik wykształcenia tej populacji, ale z drugiej strony może 

wpływać negatywnie na możliwość zatrudnienia tych osób (legitymując się średnim 

wykształceniem de iure nie posiadają zawodu). 

W Radomiu jest również wyższy (dodatni) aniżeli na pozostałym terenie przyrost 

naturalny – wyższy ma jedynie, poddany analizie w dalszej części opracowania, powiat 

radomski. W liczbach bezwzględnych nie jest to jednak wysoki wskaźnik (patrz: Tabela 2), 

tym bardziej że w Radomiu można zaobserwować najniższe w subregionie saldo migracji: na 

1000 ludności wynosi ono -5,39 (wobec wskaźnika -2,69 osoby dla całego subregionu).  

Autor przypuszcza, że część tych migracji odbywa się w kierunku suburbiów Radomia (stąd 

dodatnie saldo właśnie powiatu radomskiego), ale jeszcze większa część – w kierunku 

Warszawy. Tezę tę zdaje się potwierdzać na przykład działalność Stowarzyszenia Radomian 

w Warszawie, lecz przede wszystkim – statystyki i wnioski zawarte w „Strategii rozwoju 

miasta Radomia na lata 2008-2020”
3
. Bez względu jednak na kierunek emigracji z Radomia 

faktem jest, że saldo przyrostu rzeczywistego ludności w tym mieście jest ujemne (-4,90 

osoby na 1000 ludności w 2006 r.) i wydaje się, że taka tendencja utrzyma się przynajmniej w 

najbliższych latach. 

 

1.2.6. Powiat radomski 

Powiat radomski jest niezwykle silnie związany z samym Radomiem, co zostało 

podkreślone już na samym początku niniejszego opracowania, także w sensie 

demograficznym. Powiat ten zamieszkuje 146152 osób – w tym 72727 (49,76%) mężczyzn i 

73425 (50,24%) kobiet – co stanowi blisko 23,5% ludności subregionu. Jest to o tyle istotna 

wielkość, że wraz z mieszkańcami Radomia ludność powiatu radomskiego stanowi aż 59,56% 

ludności całego subregionu. 

Struktura wieku ludności powiatu radomskiego przedstawia się następująco: 

0-14 lat: 27011 osób (18,48% całej populacji powiatu), w tym 13920 mężczyzn (19,14% 

wszystkich mężczyzn), 13091 kobiet (17,83% wszystkich kobiet); 

15-17 lat: 7134 osób (4,88% całej populacji powiatu), w tym 3617 mężczyzn (4,97% 

wszystkich mężczyzn), 3517 kobiet (4,79% wszystkich kobiet); 

18-24 lat: 18086 osób (12,37% całej populacji powiatu), w tym 9360 mężczyzn (12,87% 

wszystkich mężczyzn), 8726 kobiet (11,88% wszystkich kobiet); 

                                                
3
 Mordak R., Tetlak M., Rawski J., Strategia rozwoju miasta Radomia na lata 2008-2020, WYG International, 

Warszawa 2008. 
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25-29 lat: 12362 osób (8,46% całej populacji powiatu), w tym 6527 mężczyzn (8,97% 

wszystkich mężczyzn), 5835 kobiet (7,95% wszystkich kobiet); 

30-39 lat: 19779 osób (13,53% całej populacji powiatu), w tym 10307 mężczyzn (14,17% 

wszystkich mężczyzn), 9472 kobiet (12,90% wszystkich kobiet); 

40-49 lat: 18890 osób (12,92% całej populacji powiatu), w tym 9705 mężczyzn (13,34% 

wszystkich mężczyzn), 9185 kobiet (12,51% wszystkich kobiet); 

50-64 lat: 25599 osób (17,52% całej populacji powiatu), w tym 12702 mężczyzn (17,47% 

wszystkich mężczyzn), 12897 kobiet (17,56% wszystkich kobiet); 

65 i więcej lat: 17291 osób (11,83% całej populacji powiatu), w tym 6589 mężczyzn (9,06% 

wszystkich mężczyzn), 10702 kobiet (14,58% wszystkich kobiet). 

Procentowy udział poszczególnych grup wiekowych w ogóle populacji powiatu 

radomskiego ilustruje Wykres 16. 

Wykres 16. Struktura wieku ludności powiatu radomskiego (2007 r.) 

 

 

Na powyższym wykresie, którego kształt nie odbiega znacznie od zestawień 

poczynionych dla pozostałych powiatów, daje się zauważyć nieco większy aniżeli w innych 

powiatach odsetek ludności w wieku 0-14 lat. Jedynie dla powiatu białobrzeskiego wskaźnik 

ten uzyskuje nieznacznie (o 1 punkt procentowy) wyższą wartość (osób w wieku 0-14 lat jest 

w powiecie białobrzeskim 19%). Może to stanowić przyczynek do postawionej wyżej 

hipotezy dotyczącej odpływu części ludności Radomia w kierunku suburbiów tego miasta, a 

zatem na tereny powiatu radomskiego, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę, że do takich 

migracji bardziej skłonne są raczej osoby młode, a zatem posiadające dzieci (czyli osoby w 

przedziale wiekowym 0-14 lat). Towarzyszy temu niższy aniżeli średnio w całym subregionie 
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odsetek ludności w wieku emerytalnym. Można zaryzykować wręcz tezę, że jakkolwiek cały 

subregion dotknięty jest zjawiskami starzenia się oraz powolnego wymierania społeczeństwa, 

o tyle powiat radomski jest nim dotknięty w mniejszym stopniu. Wskazuje na to przede 

wszystkim dodatni (o wartości 1,42 osoby na 1000 ludności) i stosunkowo wysoki – 

przynajmniej w porównaniu do pozostałych powiatów i subregionu jako całości – przyrost 

naturalny na tym terenie. Jest on zresztą w subregionie najwyższy, ustępuje mu nawet 

wielkość tego wskaźnika dla Radomia. Co interesujące, również saldo migracji dla powiatu 

radomskiego jest dodatnie i najwyższe w całym subregionie (patrz: Tabela 3.), tak że w sumie 

przyrost rzeczywisty powiatu radomskiego osiąga niezwykle wysoką jak na ten region 

wartość 612 osób, czyli 4,21 na 1000 ludności. Warto podkreślić, że jest to jedyny powiat w 

subregionie, którego przyrost rzeczywisty w ogóle uzyskuje dodatnią wartość i to nawet 

pomimo tego, że – podobnie jak w pozostałych powiatach ziemskich subregionu – znaczna 

część ludności (80,33%) zamieszkuje tereny wiejskie. 

Wyżej wskazane wielkości znajdują swoje odbicie w liczbie osób w wieku 

produkcyjnym w powiecie radomskim. Ogółem jest ich 91560 (62,6%), w tym 48601 (53%) 

mężczyzn (18-64 lata) i 42959 (47%) kobiet (18-59 lat). Stanowią oni 23,35% ludności w tym 

wieku w całym subregionie. 

Ze względu na taką strukturę ludności, w której dają się dostrzec tendencje do jego 

„odmładzania”, a przynajmniej do wolniejszego tempa procesu starzenia się społeczeństwa, 

jak również ze względu na bliskość dużego ośrodka edukacyjnego, jakim jest Radom 

zastanawia rozkład wykształcenia populacji powiatu, w którym, tak jak w pozostałych 

powiatach wyraźnie dominuje wykształcenie podstawowe oraz zasadnicze zawodowe i w 

którym odsetek ludności z wyższym wykształceniem jest niski. Struktura wykształcenia 

mieszkańców powiatu radomskiego przedstawiona została na Wykresie 17. 
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Wykres 17. Struktura wykształcenia ludności powiatu radomskiego (2002 r.) 

 

 

Powyższy wykres swoim kształtem nie odbiega znacznie od wykresów dotyczących 

pozostałych powiatów ziemskich subregionu. Pomimo odnotowanych wyżej naturalnych 

ruchów ludności wyróżniających powiat radomski z całego subregionu, pod względem 

struktury wykształcenia nie stanowi on wyjątku. 

 

1.2.7. Powiat szydłowiecki 

Powiat szydłowiecki liczy ogółem 40012 osób (6,43% w subregionie), w tym 19763 

(49,39%) mężczyzn i 20249 (50,61%) kobiet. Powiat ma powierzchnię 452,22 km
2
, czyli na 

1 km
2
 przypada w tym powiecie średnio 88 mieszkańców. Jest to wielkość wyższa aniżeli w 

pozostałych powiatach ziemskich subregionu, ale ze względu na rolniczy charakter tych ziem 

niższa aniżeli na przykład w samym Radomiu.  

Struktura wieku ludności powiatu przedstawia się następująco: 

0-14 lat: 6862 osób (17,15% całej populacji powiatu), w tym 3556 mężczyzn (17,99% 

wszystkich mężczyzn), 3306 kobiet (16,33% wszystkich kobiet); 

15-17 lat: 1835 osób (4,59% całej populacji powiatu), w tym 957 mężczyzn (4,84% 

wszystkich mężczyzn), 878 kobiet (4,34% wszystkich kobiet); 

18-24 lat: 4818 osób (12,04% całej populacji powiatu), w tym 2452 mężczyzn (12,41% 

wszystkich mężczyzn), 2366 kobiet (11,68% wszystkich kobiet); 
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25-29 lat: 3291 osób (8,23% całej populacji powiatu), w tym 1750 mężczyzn (8,85% 

wszystkich mężczyzn), 1541 kobiet (7,61% wszystkich kobiet); 

30-39 lat: 5313 osób (13,28% całej populacji powiatu), w tym 2771 mężczyzn (14,02% 

wszystkich mężczyzn), 2542 kobiet (12,55% wszystkich kobiet); 

40-49 lat: 5153 osób (12,88% całej populacji powiatu), w tym 2686 mężczyzn (13,59% 

wszystkich mężczyzn), 2467 kobiet (12,18% wszystkich kobiet); 

50-64 lat: 7242 osób (18,10% całej populacji powiatu), w tym 3605 mężczyzn (18,24% 

wszystkich mężczyzn), 3637 kobiet (17,96% wszystkich kobiet); 

65 i więcej lat: 5498 osób (13,74% całej populacji powiatu), w tym 1986 mężczyzn (10,05% 

wszystkich mężczyzn), 3512 kobiet (17,34% wszystkich kobiet). 

Procentowy udział poszczególnych grup wiekowych w ogóle populacji powiatu 

szydłowieckiego ilustruje Wykres 18. 

Wykres 18. Struktura wieku ludności powiatu szydłowieckiego (2007 r.) 

 

 

Powyższy wykres wskazuje na to, że pod względem struktury wieku jest to powiat 

reprezentatywny dla całego subregionu. Niewielkie różnice w stosunku do powiatów 

„starszych” – to jest tych, w których jest mniejszy niż średnia dla subregionu odsetek osób 

młodych, a większy od średniej udział osób starszych – występują w przedziale wieku 0-14 

lat oraz 25-29 lat, nie są to jednak różnice znaczące. Podobnie rzecz się ma w statystykach 

dotyczących osób w wieku produkcyjnym. Jest ich ogółem w Szydłowcu i jego okolicach 

24918 osób (62,3%), w tym 13264 (53,2%) mężczyzn (18-64 lata) i 11654 (46,8%) kobiet 

(18-59 lat). Stanowią oni  6,35% ludności w tym wieku w całym subregionie. Nieodbiegająca 
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znacznie od średniej całego subregionu jest również struktura wykształcenia mieszkańców 

ziemi szydłowieckiej. Jest ona zilustrowana na Wykresie 19. 

Wykres 19. Struktura wykształcenia ludności powiatu szydłowieckiego (2002 r.) 

 

 

Podobnie też jak w pozostałych (oprócz radomskiego) powiatach ziemskich, tak 

również i w okolicach Szydłowca przyrost naturalny jest ujemny. Towarzyszy temu ujemne 

saldo migracji (patrz: Tabela 3.), co w konsekwencji powoduje ujemny przyrost rzeczywisty – 

nie tak bardzo niski jak na przykład w powiecie lipskim, ale z pewnością znaczący dla i tak 

niewielkiego powiatu szydłowieckiego. Jak też ma to miejsce w pozostałych powiatach, 

większość (70,06%) ludności powiatu szydłowieckiego zamieszkuje na terenach wiejskich, co 

podkreśla podobieństwo poszczególnych części składowych subregionu radomskiego. 

 

1.2.8. Powiat zwoleński 

Ogół ludności powiatu zwoleńskiego liczy 36995 osób (5,95% ludności subregionu), 

w tym 18459 (49,9%) mężczyzn i 18536 (50,1%) kobiet. Zamieszkują oni na obszarze 

571,24 km
2
, czyli na 1 km

2
 przypada średnio 65 osób. Pod tym względem okolice Zwolenia 

nie wyróżniają się z subregionu. Podobnie rzecz ma się w stosunku do struktury wieku 

ludności, która przedstawia się następująco: 

0-14 lat: 6424 osób (17,36% całej populacji powiatu), w tym 3310 mężczyzn (17,93% 

wszystkich mężczyzn), 3114 kobiet (16,80% wszystkich kobiet); 

15-17 lat: 1788 osób (4,83% całej populacji powiatu), w tym 936 mężczyzn (5,07% 

wszystkich mężczyzn), 852 kobiet (4,60% wszystkich kobiet); 
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18-24 lat: 4297 osób (11,62% całej populacji powiatu), w tym 2196 mężczyzn (11,90% 

wszystkich mężczyzn), 2101 kobiet (11,33% wszystkich kobiet); 

25-29 lat: 2840 osób (7,68% całej populacji powiatu), w tym 1562 mężczyzn (8,46% 

wszystkich mężczyzn), 1278 kobiet (6,89% wszystkich kobiet); 

30-39 lat: 4759 osób (12,86% całej populacji powiatu), w tym 2513 mężczyzn (13,61% 

wszystkich mężczyzn), 2246 kobiet (12,12% wszystkich kobiet); 

40-49 lat: 4777 osób (12,91% całej populacji powiatu), w tym 2533 mężczyzn (13,72% 

wszystkich mężczyzn), 2244 kobiet (12,11% wszystkich kobiet); 

50-64 lat: 6628 osób (17,92% całej populacji powiatu), w tym 3300 mężczyzn (17,88% 

wszystkich mężczyzn), 3328 kobiet (17,95% wszystkich kobiet); 

65 i więcej lat: 5482 osób (14,82% całej populacji powiatu), w tym 2109 mężczyzn (11,43% 

wszystkich mężczyzn), 3373 kobiet (18,20% wszystkich kobiet). 

Procentowy udział poszczególnych grup wiekowych w ogóle populacji powiatu 

zwoleńskiego ilustruje Wykres 20. 

Wykres 20. Struktura wieku ludności powiatu zwoleńskiego (2007 r.) 

 

 

Sądząc po strukturze wieku ludności jest to kolejny typowy powiat badanego 

subregionu. Taka sama konstatacja nasuwa się ze względu na strukturę przestrzenną ludności: 

w powiecie zwoleńskim 78,26% mieszkańców stanowi ludność wiejska. Tak samo ze 

względu na liczbę osób w wieku produkcyjnym (18-60/64 lata), których ogółem jest 22390 

osób (60,6%), w tym 12104 (54,06%) mężczyzn (18-64 lata) i 10286 (45,94%) kobiet (18-59 

lat). Stanowią oni 5,71% ludności w tym wieku w całym subregionie. Zgodnie z 
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oczekiwaniami struktura wykształcenia ludności w znacznym stopniu pokrywa się z 

analogiczną strukturą dla pozostałych powiatów. Ilustruje to Wykres 21. 

Wykres 21. Struktura wykształcenia ludności powiatu zwoleńskiego (2002 r.) 

 

 

Podobnie jak na przykład w powiecie białobrzeskim dominuje ludność z 

wykształceniem podstawowym oraz zawodowym (zasadniczym i średnim). Powiat zwoleński 

nie wyróżnia się także wysokością przyrostu naturalnego, który wyniósł w 2006 r. -2,04 (na 

1000 ludności), jak również ujemnym saldem migracji, które wpłynęło na ogólnie niski 

(wynoszący -4,98 osoby na 1000 ludności) przyrost rzeczywisty. Podsumowując, powiat 

zwoleński na tle pozostałych powiatów (z wyłączeniem Radomia oraz powiatu radomskiego) 

nie wyróżnia się pod względem wskaźników demograficznych z ogółu jednostek 

administracyjnych wchodzących w skład subregionu radomskiego. 
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2. Sytuacja ekonomiczna 

2.1. Sytuacja ekonomiczna subregionu 

Powiat radomski charakteryzuje się stosunkowo niskimi średnimi zarobkami. Z tej 

reguły wyłamuje się jedynie powiat kozienicki, który jednakże poza średnio wyższym aniżeli 

przeciętne wynagrodzenie w Polsce nie odróżnia się od pozostałych powiatów z punktu 

widzenia innych wskaźników ekonomicznych, jak również wskaźników rynku pracy. Poza 

powiatem kozienickim średnie wynagrodzenie w subregionie w 2007 r. – bo za taki okres w 

chwili powstania niniejszego opracowania dostępne są najbardziej aktualne dane – wynosiło 

86,2% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, przy czym dla większości powiatów 

subregionu wskaźnik ten wynosił nawet poniżej 80%. Szczegółowe dane dotyczące tej 

kwestii przedstawione są w Tabeli 6. 

Tabela 6. Średnie wynagrodzenie w subregionie radomskim (2007 r.) 

 
 

powiat 

 
wynagrodzenie 

w zł 

% przeciętnego 
wynagrodzenia 

w Polsce 

kozienicki 2 984,35 104,1 

m. Radom 2 556,68 89,2 

białobrzeski 2 428,98 84,8 

lipski 2 272,26 79,3 

zwoleński 2 233,61 77,9 

przysuski 2 197,10 76,7 

szydłowiecki 2 078,34 72,5 

radomski 2 008,80 70,1 

Subregion 2 469,94 86,2 

 

Z punktu widzenia polityki rynku pracy niezwykle istotnym wskaźnikiem jest stopa 

zatrudnienia oraz stopa bezrobocia. Ten pierwszy wskaźnik, czyli stopa zatrudnienia 

rozumiana jest jako procent osób posiadających zatrudnienie w stosunku do ogółu populacji 

zawodowo aktywnej. Jako że nie są dostępne aktualne dane na ten temat w celu jej wyliczenia 

autor musiałby przyjąć dane dotyczące liczby osób pracujących oraz liczbę mieszkańców 

danego powiatu w wieku produkcyjnym za 2007 r. Należy przy tym podkreślić, że wyliczenia 

w ten sposób otrzymane byłyby obarczone grubym błędem statystycznym ze względu na fakt, 

iż brakuje danych na temat aktywności zawodowej ludności badanych powiatów. Do 

wyliczenia stopy zatrudnienia z braku bardziej szczegółowych danych autor bowiem 

musiałby przyjąć, że wszystkie osoby w wieku produkcyjnym są osobami aktywnymi 

zawodowo, a taka sytuacja nie zachodzi, choćby z powodu odsetka niepełnosprawności, który 

stanie się przedmiotem dalszych rozważań. Poza tym na ten pierwszy błąd zostałby nałożony 
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kolejny, a wynikający z faktu, iż nie zostałyby uwzględnione osoby pracujące na własny 

rachunek we własnym, rodzinnym gospodarstwie rolnym. Jako że badany teren jest związany 

przede wszystkim z działalnością rolniczą i drobnymi gospodarstwami rolnymi, błąd ten 

byłby tym bardziej istotny. 

Z powyższych powodów autor opracowania zaniechał wyliczania stopy zatrudnienia 

dla badanego subregionu, ograniczając się do przedstawienia bezwzględnej liczby osób 

pracujących (zatrudnionych na podstawie stosunku pracy) w poszczególnych powiatach i 

całym subregionie radomskim. Dane te zostały przedstawione w Tabeli 7. 

Tabela 7. Liczba osób zatrudnionych w subregionie radomskim (2007 r.) 

powiat ogółem mężczyźni mężczyźni w % kobiety kobiety w % 

m. Radom 50 059 24 591 49 25 468 51 

radomski 12 014 5 750 48 6 264 52 

kozienicki 10 750 6 005 56 4 745 44 

przysuski 4 251 2 020 48 2 231 52 

szydłowiecki 3 797 1 747 46 2 050 54 

lipski 3 698 1 692 46 2 006 54 

zwoleński 3 472 1 608 46 1 864 54 

białobrzeski 2 564 1 048 41 1 516 59 

subregion 90 605 44 461 49 46 144 51 

 

Niezwykle interesujące z punktu widzenia rynku pracy są liczba oraz udział 

procentowy kobiet w ogólnej liczbie osób zatrudnionych w subregionie. Jako że struktura 

ludności (także w wieku produkcyjnym – patrz: Tabela 1.) wskazuje na przewagę liczebną 

mężczyzn w populacji subregionu oraz w poszczególnych powiatach, można się było 

spodziewać, że taka też jest przewaga co do liczby osób pracujących. Tymczasem powyższe 

zestawienie przedstawia zaskakujący wynik, zgodnie z którym we wszystkich powiatach 

subregionu (a co za tym idzie – w subregionie jako całości) udział kobiet w ogóle pracujących 

osób jest większy aniżeli mężczyzn. Wskaźnik ten przedstawiony zarówno w liczbach 

bezwzględnych, jak i jako procent pracujących wyraźnie wskazuje na fakt, iż kobiety średnio 

statystycznie częściej podejmują pracę aniżeli mężczyźni, że są bardziej aktywne zawodowo. 

Kolejnym zaskoczeniem pozostaje kwestia, iż kobiety stanowią równocześnie większy 

odsetek osób bezrobotnych. Jedynie w powiecie przysuskim statystycznie rzecz ujmując 

bezrobocie wśród kobiet jest niższe aniżeli wśród mężczyzn – stanowią 49,45% bezrobotnych 

w powiecie, podczas gdy mężczyźni to 50,55% wszystkich bezrobotnych. Średnio w 

subregionie 53,16% bezrobotnych to kobiety. Szczegółowe liczby oraz stopę bezrobocia w 

subregionie i jego powiatach przedstawia Tabela 8. 
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Tabela 8. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w subregionie radomskim (2007 r.) 

powiat 
bezrobotni 

ogółem 

stopa 
bezrobocia 

w % 
bezrobotni 
mężczyźni 

bezrobotni
mężczyźni 

w % 
bezrobotne 

kobiety 
bezrobotne 
kobiety w % 

szydłowiecki 5 136 33,6 2 309 44,96 2 827 55,04 

radomski 15 304 28,4 7 216 47,15 8 088 52,85 

przysuski 5 213 24,2 2 635 50,55 2 578 49,45 

m. Radom 19 963 22,0 9 104 45,60 10 859 54,40 

zwoleński 2 782 17,1 1 323 47,56 1 459 52,44 

kozienicki 4 047 15,0 1 850 45,71 2 197 54,29 

lipski 2 636 14,4 1 309 49,66 1 327 50,34 

białobrzeski 1 975 14,2 978 49,52 997 50,48 

subregion 57 056 22,2 26 724 46,84 30 332 53,16 

 

Powyższe dane przedstawiają stopę bezrobocia w 2007 r., jednak ze względu na wagę 

problemu oraz na chęć dokonania analizy dynamiki tego wskaźnika autor zdecydował się 

przedstawić również dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które 

są bardziej aktualne. Dane te są przedstawione w Tabeli 9. oraz na Wykresie 22. 

Tabela 9. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w subregionie radomskim (IX 2008 r.) 

powiat bezrobotni w tys. stopa bezrobocia w % 

szydłowiecki 4,5 30,5 

radomski 13,7 25,9 

przysuski 4,4 20,8 

m. Radom 17,3 19,2 

zwoleński 2,1 13,4 

kozienicki 3,5 13,3 

lipski 2,2 12,2 

białobrzeski 1,6 11,8 

subregion 49,4 19,5 

 

Wykres 22. Stopa bezrobocia w powiatach subregionu radomskiego w % (IX 2008 r.) 
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Wziąwszy pod uwagę, że w tym samym okresie stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 

8,9%, a w województwie mazowieckim 7,2%, odsetek bezrobotnych w subregionie 

radomskim należy uznać za bardzo wysoki. Średnio dla całego podregionu wynosi ona 

bowiem aż 19,5%. Najniższą wartość wskaźnik ten przyjmuje w powiecie białobrzeskim 

(11,8%), która jednak jest wielkością wyższą aniżeli średnia w województwie, a nawet w 

kraju. Najgorszą sytuację pod tym względem odnotowuje natomiast powiat szydłowiecki, w 

którym stopa bezrobocia sięgnęła wyjątkowego w skali kraju pułapu aż 30,5%. Zadziwiająco 

wysokie ze względu na bliskość ośrodka przemysłowego jest również bezrobocie w powiecie 

radomskim (25,9%), jak również w samym Radomiu, w którym stopa bezrobocia sięga 

19,2%. Faktem jest, że w stosunku do 2007 r. wskaźnik ten we wszystkich powiatach 

subregionu radomskiego uległ poprawie (średnio o około 2-3 punkty procentowe). Jeżeli 

jednak wziąć pod uwagę, że w tym samym czasie stopa bezrobocia dla kraju spadła z 11,4% a 

więc o 2,3 punktu procentowego (w Mazowieckiem z 9,2%, czyli o 2 punkty procentowe), to 

można uznać, że względna stopa bezrobocia właściwie nie uległa zmianie. Autor ostrożnie 

suponuje, że spadek liczby bezrobotnych w stosunku do 2007 r. w badanym subregionie stał 

się udziałem ogólnej poprawy koniunktury gospodarczej oraz zaostrzaniem przepisów 

związanych z rejestracją i weryfikacją osób bezrobotnych, aniżeli konkretnymi działaniami 

związanymi z polityką rynku pracy. 

Zaskakujący jest przy tym fakt, że dobra koniunktura gospodarcza w ostatnim roku – 

która dopiero obecnie ze względu na fluktuacje cyklu koniunkturalnego na poziomie 

międzynarodowym zdaje się tracić swój impet – nie zdołała odbić się pozytywnie na 

poziomie zatrudnienia w subregionie. Być może jest to efektem tzw. „bezzatrudnieniowego 

wzrostu gospodarczego”. Szczególnie, że statystyki dotyczące liczby i struktury podmiotów 

gospodarczych zdają się świadczyć o przechodzeniu lokalnej przedsiębiorczości w kierunku 

nowoczesnej konstrukcji, z dominującym nad przemysłem sektorem usług. Tym niemniej 

statystyki REGON pokazują, że na ogół zarejestrowanych w subregionie 51565 podmiotów 

gospodarczych aż 49330 stanowią firmy niewielkie, zatrudniające do 9 pracowników. Jest to 

zapewne związane z tym, że niskodochodowe (ze względu na niską klasę bonitacyjną 

gruntów rolnych na tym terenie) rolnictwo wymusiło przynajmniej na części społeczeństwa 

poszukiwania zatrudnienia poza rolnictwem, choćby w niewielkich firmach trudniących się 

handlem i podstawowymi usługami dla ludności. W całym subregionie jest zaledwie 9 firm, 

w których pracuje więcej aniżeli 1000 osób. Dla porównania – w całym województwie 

mazowieckim takich przedsiębiorstw jest 259. Szczegółową strukturę przedsiębiorstw w 

subregionie radomskim ze względu na liczbę zatrudnionych osób przedstawia Tabela 10. 
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Tabela 10. Podmioty gospodarcze wg liczby zatrudnionych osób w subregionie radomskim (2007 r.) 
liczba zatrudnionych 

pracowników liczba podmiotów 

0 - 9 49 330 

10 - 49 1 857 

50 - 249 336 

250 - 999 33 

1000 i więcej 9 

ogółem 51 565 

 

Niską dynamikę przedsiębiorczości w subregionie radomskim obrazuje również liczba 

zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej 

(REGON) podmiotów. W 2007 r. było ich 4158, głównie w handlu i drobnych usługach 

(1493 podmioty), branży budowlanej (753 podmioty), działalności związanej z obsługą i 

wynajmem nieruchomości i usługami dla przedsiębiorstw (434 podmioty) oraz transportem, 

obsługą magazynową i łącznością (277 podmiotów) – sekcje G, F, K, I klasyfikacji PKD
4
. W 

tym samym okresie wyrejestrowano 3451 podmiotów, przede wszystkim z tych samych 

sekcji, czyli G (1474 wyrejestrowanych firm), F (436 firm), K (340 firm) oraz I (197 firm). 

Oznacza to, że de facto nie zmieniła się struktura podmiotów gospodarczych w subregionie 

radomskim – nawet jeżeli rejestrowana jest znaczna liczba nowych podmiotów w danej 

branży, w tym samym czasie podobna liczba firm ulega likwidacji. Powoduje to wspomnianą 

niską dynamikę gospodarczą subregionu oraz jego stagnację – praktycznie nie przybywa albo 

przybywa niewielka liczba podmiotów w każdej branży, nawet jeżeli władze poszczególnych 

powiatów starają się nadać temu impuls. 

Wskaźnikiem potwierdzającym powyższą tezę jest również liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tys. ludności. W 2007 r. osiągnął on dla 

subregionu wartość 828, podczas gdy dla całego województwa wynosił 1209. W tym samym 

okresie nowozarejestrowanych podmiotów na 10 tys. ludności było 67 (dla województwa – 

92), natomiast wykreślono z rejestru 55 podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności, czyli 

prawie tyle samo jak średnio w całym województwie (w którym ten wskaźnik osiągnął 

wartość 59). Można zatem założyć, że niska dynamika gospodarcza w subregionie przekłada 

się na wysoką stopę bezrobocia, aczkolwiek autor zakłada i odwrotną korelację, a mianowicie 

niski rozwój przedsiębiorczości do którego przyczynia się niewielka aktywność zawodowa 

miejscowej ludności. Trudno jest bowiem, ze względu na niewykorzystany potencjał 

gospodarczy subregionu oraz jego potencjalne walory ekonomiczne o których będzie mowa 

                                                
4
 GUS podaje statystyki dla przedsiębiorstw za 2007 r. według klasyfikacji PKD 2004. 
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nieco niżej, wskazywać inne czynniki wpływające na tak niską skłonność do rozwoju 

gospodarczego. Z kolei na wspomnianą niską aktywność zawodową mieszkańców subregionu 

może mieć wpływ analizowany wyżej stosunkowo niski poziom wykształcenia oraz 

przypuszczalnie silne powiązanie gospodarstw domowych z drobną działalnością rolniczą, 

wymuszoną niejako w sposób naturalny, ponieważ – jak wspomniano wyżej – dominują na 

tym terenie gleby słabe, o bonitacji w klasach IV, V i VI. 

Bez względu na niską dynamikę gospodarczą subregionu odnotować należy, że 

struktura działających przedsiębiorstw (według poszczególnych sekcji Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD 2004)) przedstawia się następująco: 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja G (handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów 

użytku osobistego i domowego) było 19518, w tym 19513 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja D 

(przetwórstwo przemysłowe) było 6694, w tym 6669 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja F 

(budownictwo) było 5522, w tym 5516 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja K (obsługa 

nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) 

było 5111, w tym 4773 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja I (transport, 

gospodarka magazynowa i łączność) było 3353, w tym 3347 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja O (działalność 

usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała) było 2902, w tym 2792 

podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja A (rolnictwo, 

łowiectwo i leśnictwo) było 1961, w tym 1951 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja N (ochrona 

zdrowia i pomoc społeczna) było 1890, w tym 1724 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja J (pośrednictwo 

finansowe) było 1640, z czego wszystkie to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja M (edukacja) 

było 1223, w tym 481 podmioty prywatne; 
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• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja H (hotele i 

restauracje) było 1132, w tym 1116 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja L 

(administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i 

powszechne ubezpieczenie zdrowotne) było 512, w tym 304 podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja C (górnictwo) 

było 53, w tym 52 podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja E (wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę) było 44, w tym 23 podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja B (rybactwo) 

było 10, z czego wszystkie to podmioty prywatne. 

Na podstawie powyższego zestawienia widoczna jest dominacja liczby 

przedsiębiorstw prywatnych nad podmiotami sektora publicznego. Wyraźny jest również 

mniejszy udział zakładów produkcyjnych na rzecz przedsiębiorstw usługowych. W 

subregionie dominują firmy związane z podstawową działalnością dla ludności, czyli 

handlem, naprawą samochodów i sprzętu domowego, przetwórstwem przemysłowym – co 

jest zrozumiałe ze względu na rolniczy charakter subregionu – oraz, co nader istotne, w firmy 

budowlane, jak również obsługę nieruchomości i usługami dla innych firm. Autor zwraca 

uwagę właśnie na te ostatnie, ponieważ zawody takie jak betoniarz-zbrojarz (oraz mechanik 

samochodowy) znajdują się często na liście zawodów deficytowych wskazywanych przez 

miejscowe Powiatowe Urzędy Pracy (wyraźne jest takie zapotrzebowanie szczególnie w 

statystykach radomskiego PUP). Z kolei wśród osób bezrobotnych jedną z większych grup 

stanowią robotnicy budowlani
5
, co autor przyjmuje jako paradoks w zestawieniu ze 

statystycznie dużą liczbą przedsiębiorstw tej branży działających w subregionie oraz ze 

względu na zapotrzebowanie na robotników budowlanych w skali całego państwa. Być może 

wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – z jednej strony wysokiego bezrobocia wśród 

budowlańców, a z drugiej strony zapotrzebowania na te zawody odnotowywanego w 

statystykach PUP – jest sezonowość prac budowlanych. Po zakończeniu sezonu budowlanego 

pracownicy zostają zwolnieni, po czym zatrudnieni ponownie wraz z rozpoczęciem kolejnej 

inwestycji, w międzyczasie powiększając statystyki urzędów pracy. Trudno jest także określić 

skalę pracy „na czarno” pracowników tej sfery. 

                                                
5
 Mordak R., Tetlak M., Rawski J., Strategia rozwoju miasta Radomia…, op. cit. 
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Ze względu na rolniczo-leśny charakter subregionu zadziwiająco nisko rozwinięty jest 

natomiast sektor przedsiębiorstw związany z rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem (Sekcja A 

PKD) – zaledwie 1961 podmiotów. Powodem tego jest, przypuszczalnie, znaczne 

rozdrobnienie gospodarstw rolnych na tym terenie; dominują tu przede wszystkim niewielkie 

uprawy i gospodarstwa rodzinne. Ze względu natomiast na aspiracje poszczególnych 

powiatów do rozwoju branży turystycznej – ku czemu są na tym terenie odpowiednie warunki 

przyrodnicze, o czym traktują dalsze fragmenty opracowania – liczba podmiotów 

zajmujących się działalnością związaną z hotelarstwem i restauratorstwem (sekcja H wg 

PKD) wydaje się być niedostateczna – w rejestrze REGON odnotowano zaledwie 1132 takich 

podmiotów (w tym 1116 prywatnych). Podobna sytuacja ma miejsce w sektorze 

przedsiębiorstw zajmujących się transportem, gospodarką magazynową i łącznością (Sekcja I 

PKD). Podmiotów takich jest wprawdzie na terenie subregionu 3353, ale wydaje się, że ze 

względu na zróżnicowanie tej sekcji PKD
6
 oraz na położenie subregionu na głównych liniach 

łączących wschodnią i zachodnią 

oraz północną i południową granice 

kraju tego typu przedsiębiorstw 

powinno funkcjonować na tym 

terenie znacznie więcej. Obecnie 

bowiem przez subregion 

przebiegają trzy drogi 

międzynarodowe i krajowe: 

• nr 7, S7: Gdańsk – 

Warszawa – Radom – 

Kielce – Kraków – Chyżne; 

• nr 9: Radom – Rzeszów – 

Barwinek; 

• nr 12, S12: Piotrków 

Trybunalski – Radom – 

Lublin – Dorohusk. 

Z leżącego w centrum 

subregionu, a jednocześnie w sercu 

                                                
6 Do Sekcji I wg PKD wlicza się podmioty od zajmujących się transmisją danych, poprzez wszelką 
telekomunikację, transport kolejowy, wodny i lądowy (w tym np. taxi), przeładunek i magazynowanie, aż po 

działalność luźno związaną z transportem, w tym usługi wspomagające turystykę. 

Rysunek 2. Sieć dróg w województwie mazowieckim z 
uwzględnieniem subregionu radomskiego 
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Polski Radomia do najbliższego przejścia granicznego z Białorusią (Kukuryki) jest zaledwie 

214 km, do przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem – 250 km, a w Medyce 280 km, z 

kolei do granicy ze Słowacją w Chyżnem jest 305 km, podobnie jak z z Czechami (Cieszyn, 

308 km). Do niemieckiej granicy i przejścia w Zgorzelcu jest z Radomia 481 km, a do 

Gdańska – 448 km. 

Ponadto w planach Ministerstwa Infrastruktury
7
 planowana jest budowa drogi nr S-7 

Radom – Jędrzejów. W planach jest także budowa drogi ekspresowej o randze drogi krajowej 

nr S8/S12 (wiodąca śladem istniejących dróg nr 8 i 12) łącząca zachodnią i wschodnią granicę 

Polski.  

Na podstawie tego krótkiego i pobieżnego opisu głównych arterii komunikacyjnych 

przebiegających przez subregion radomski można postawić wniosek, że leży on z punktu 

widzenia logistyki i transportu w kluczowym miejscu nie tylko województwa, ale wręcz dla 

całego państwa. Dodatkowym atutem staje się w tym przypadku bliskość Warszawy. Może 

to, przy umiejętnym wykorzystaniu położenia na głównych szlakach komunikacyjnych oraz 

przy odpowiednich nakładach na infrastrukturę, zwiększyć konkurencyjność subregionu, a 

zatem pozytywnie wpłynąć na jego rozwój gospodarczy oraz rynek pracy. 

 

2.2. Sytuacja ekonomiczna poszczególnych powiatów 

2.2.1. Powiat białobrzeski 

Dominującą gałęzią gospodarki powiatu białobrzeskiego jest rolnictwo, przede 

wszystkim ze względu na taki właśnie, to jest rolniczy, charakter powiatu. Produkty rolne 

przetwarzane są przede wszystkim w przetwórniach funkcjonujących na terenie powiatu. Jako 

ważniejsze przedsiębiorstwa związane z tą branżą wymieniane są przede wszystkim: 

• przetwórnie  owoców  i  warzyw  „WINK Polska” w Białobrzegach oraz 

FRUBELLA  PROCESSING; 

• wytwórnia napojów „Zyszko”; 

• Zakład Skupu i Przetwórstwa Mięsnego „Gajmas” w Radzanowie; 

• ubojnia „Zbych-Pol” w Stromcu; 

• mleczarnia „Magda” w Młodyniach Górnych; 

• wytwórnia spirytusu bezwodnego „Wiraset” w Kolonii Promna; 

                                                
7
 Załączniki nr 1 i 3 do Załącznika do uchwały nr 163/2007 Rady Ministrów z dnia 25 września 2007 r. Program 

budowy dróg krajowych na lata 2008-2012, październik 2007. 
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• oraz firmy skupujące i eksportujące owoce i warzywa RAMSTORG w 

Stanisławowie oraz SADPOL w Broniszewie. 

Znaczenie dla rozwoju gospodarczego powiatu białobrzeskiego mają również zakłady 

przetwórstwa skóry (STANLEY produkujący obuwie damskie oraz ARMEX produkujący 

obuwie specjalistyczne dla służb mundurowych). Interesującą formą produkcji, również ze 

względu na bliskość akwenów wodnych, w tym zwłaszcza Pilicy, jest firma GUT-MIX w 

Białobrzegach (jest ona przedstawicielem francuskiej firmy SESNSAS), która zajmuje się 

produkcją akcesoriów wędkarskich. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie 

internetowej powiatu funkcjonują w nim 2824 podmioty gospodarcze, w tym w sektorze 

prywatnym 2727 i 97 w sektorze publicznym. Bank Danych Regionalnych GUS, posługując 

się statystykami REGON, podaje wyższe wskaźniki. Zgodnie z tymi danymi w powiecie 

działa 3287 podmiotów gospodarczych, których struktura ze względu na wielkość została 

przedstawiona w Tabeli 11. 

Tabela 11. Podmioty gospodarcze wg liczby zatrudnionych osób w powiecie białobrzeskim (2007 r.) 
liczba zatrudnionych 

pracowników liczba podmiotów 

0 - 9 3 160 

10 - 49 113 

50 - 249 14 

ogółem 3 287 

 

W gospodarce powiatu białobrzeskiego wyraźnie dominują przedsiębiorstwa 

niewielkie, brakuje nawet firm zatrudniających więcej aniżeli 250 pracowników. Tym 

niemniej wskaźnik pokazujący liczbę podmiotów zarejestrowanych w stosunku do 10 tys. 

ludności wynosi 981 i jest wyższy aniżeli przeciętna w subregionie. Pomimo tego powiat 

białobrzeski charakteryzuje się mniejszą aniżeli średnio w całym subregionie dynamiką 

gospodarczą, na co wskazuje niski, bo wynoszący 57 wskaźnik nowozarejestrowanych 

podmiotów na 10 ts. ludności. Istniejące firmy wydają się być jednak stabilne, co pokazuje 

niska – w wysokości 27 na 10 tys. mieszkańców – liczba wykreślonych z rejestru REGON 

podmiotów. 

Struktura działających przedsiębiorstw (według poszczególnych sekcji PKD) jest 

zbieżna ze strukturą opisaną w części dotyczącej całego subregionu i przedstawia się 

następująco: 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja G (handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów 

użytku osobistego i domowego) było 1121, w tym wszystkie to podmioty prywatne; 
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• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja D 

(przetwórstwo przemysłowe) było 765, w tym 764 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja F 

(budownictwo) było 343, wszystkie prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja K (obsługa 

nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) 

było 197, w tym 191 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja A (rolnictwo, 

łowiectwo i leśnictwo) było 183, w tym 182 podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja I (transport, 

gospodarka magazynowa i łączność) było 166 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja O (działalność 

usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała) było 146, w tym 137 

podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja H (hotele i 

restauracje) było 94 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja L 

(administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i 

powszechne ubezpieczenie zdrowotne) było 67, w tym 46 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja J (pośrednictwo 

finansowe) było 66, z czego wszystkie to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja M (edukacja) 

było 66, w tym podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja N (ochrona 

zdrowia i pomoc społeczna) było 63, w tym 47 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja E (wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę) było 6, w tym 2 podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja C (górnictwo) 

było 4 podmioty prywatne. 

Podobnie jak w całym subregionie pod względem liczby podmiotów dominuje handel 

i drobne usługi, przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo, przy czym należy zauważyć, 

że przedsiębiorstwa z branży spożywczej (przetwórstwo) ze względu na swoją wielkość i 

powiązanie z kapitałem ponadregionalnym stanowią znaczący udział w produkcji 
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gospodarczej powiatu. Tym niemniej władze powiatu zdają się wiązać nadzieje na rozwój 

gospodarczy powiatu raczej z poszerzeniem infrastruktury turystycznej, aniżeli z 

działalnością dużych producentów. Położenie nad rzeką Pilicą, a zarazem stosunkowo 

niewielka odległość od aglomeracji miejskich sprzyja rozwojowi „turystyki weekendowej” w 

strefie krajobrazu chronionego „Doliny Pilicy i Drzewiczki”. W gminach powiatu powstają 

nowe domki letniskowe dla turystów. Władze powiatu zdają sie przywiązywać dużą wagę do 

rozwoju infrastruktury turystycznej: już obecnie istnieją tu ośrodki wypoczynkowe, hotele, 

restauracje oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego, trasy rowerowe i piesze. Zgodnie z 

klasyfikacją PKD działalnością związaną z hotelami i restauracjami (Sekcja H) zajmuje się 

jednakże tylko 94 podmiotów. Poszerzeniu tej oferty ma sprzyjać budowa sztucznego zalewu 

o powierzchni 150 ha w Białobrzegach. Liczbę turystów w bliskiej przyszłości może 

zwiększyć również zwiększenie przepustowości drogi nr 7 poprzez dobudowanie jej drugiej 

nitki na odcinkach Grójec – Białobrzegi i Białobrzegi – Radom oraz wspomniane uczynienie 

drogi nr 7 Warszawa – Radom drogą ekspresową. Władze powiatu wiążą z tymi zmianami 

duże nadzieje, licząc na poprawę statystyki rynku pracy dzięki rozwojowi gospodarczemu, 

który związany jest z poprawą infrastruktury komunikacyjnej oraz, nieco paradoksalnie, z 

tego samego powodu, ale poprzez zwiększenie możliwości zatrudnienia mieszkańców 

powiatu w Warszawie. 

 

2.2.2. Powiat kozienicki 

Podobnie jak w pozostałych powiatach subregionu (poza samym Radomiem), tak też 

w powiecie kozienickim niemal połowę (a dokładnie: 49,6%) powierzchni stanowią użytki 

rolne. Znaczna jest również powierzchnia lasów, która wynosi 28,1 tys. ha. Ponad 10 tys. ha 

(11,2% całości) gruntów powiatu stanowią powierzchnie o szczególnych walorach 

przyrodniczych prawnie chronione (w powiecie jest 108 pomników przyrody). Położenie i 

taka struktura geograficzna mocno determinują kierunek rozwoju gospodarczego samego 

powiatu i subregionu. W Kozienicach działa głównie drobny przemysł: zakłady meblowe, 

artykułów biurowych, elektrotechniczne, materiałów budowlanych i spożywcze, największym 

podmiotem gospodarczym jest jednak Elektrownia Kozienice (zlokalizowana w sąsiedztwie 

Kozienic, administracyjnie we wsi Świerże Górne). Poza tym mieszczą się tutaj znane i duże 

nawet jak na skalę całego kraju przedsiębiorstwa: Esselte (artykuły biurowe), Bakoma 

(mleczarstwo), Zakład Mięsny Pierzchała, Mleczarnia Obory. Każdy z tych zakładów 

zatrudnia po kilkaset osób, tym niemniej podobnie jak w innych powiatach subregionu pod 



 49

względem liczby dominują w nim niewielkie przedsiębiorstwa. Struktura podmiotów 

gospodarczych w powiecie kozienickim ze względu na ich wielkość została przedstawiona w 

Tabeli 12. 

Tabela 12. Podmioty gospodarcze wg liczby zatrudnionych osób w powiecie kozienickim (2007 r.) 
liczba zatrudnionych 

pracowników liczba podmiotów 

0 - 9 3 919 

10 - 49 157 

50 - 249 31 

250 - 999 2 

1000 i więcej 2 

ogółem 4 111 

 

Myląca jest przy tym bezwzględna liczba podmiotów gospodarczych, jako że w 

przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców powiatu jest ich mniej aniżeli średnio w subregionie, bo 

jedynie 669. Niskie są również wskaźniki dynamiki gospodarczej: w 2007 r. na 10 tys. 

ludności zarejestrowano zaledwie 42 firmy, podczas gdy wyrejestrowano 39. 

Struktura działających przedsiębiorstw (według poszczególnych sekcji PKD) jest 

zbieżna ze strukturą opisaną w części dotyczącej całego subregionu i przedstawia się 

następująco: 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja G (handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów 

użytku osobistego i domowego) było 1266, wszystkie to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja F 

(budownictwo) było 606, w tym 605 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja K (obsługa 

nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) 

było 421, w tym 419 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja D 

(przetwórstwo przemysłowe) było 388, wszystkie to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja O (działalność 

usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała) było 305, w tym 292 

podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja I (transport, 

gospodarka magazynowa i łączność) było 298, wszystkie to podmioty prywatne; 
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• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja A (rolnictwo, 

łowiectwo i leśnictwo) było 211, w tym 210 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja N (ochrona 

zdrowia i pomoc społeczna) było 179, w tym 159 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja M (edukacja) 

było 132, w tym 41 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja H (hotele i 

restauracje) było 122, w tym 120 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja J (pośrednictwo 

finansowe) było 104, z czego wszystkie to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja L 

(administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i 

powszechne ubezpieczenie zdrowotne) było 70, w tym 43 podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja E (wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę) było 5, w tym 2 podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja B (rybactwo) 

było 3, z czego wszystkie to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja C (górnictwo) 

był jeden podmiot prywatny. 

Pomijając dominującą w każdym powiecie subregionu działalność handlową i 

drobnych usług, w powyższym zestawieniu daje się zauważyć wysoki udział podmiotów z 

branży budowlanej oraz z usługami dla innych podmiotów (np. obsługa nieruchomości, 

księgowość itp.). Poza tym nie odbiega ono znacznie od obrazu pozostałych powiatów. 

Podobnie też do innych jednostek administracyjnych lokalne władze, przede wszystkim ze 

względu na determinanty przyrodniczo-geograficzne wiążą przyszłość tych terenów z 

rozwojem turystyki i rekreacji. Na terenie Kozienic działa kompleks nowoczesnych obiektów 

sportowych z basenem, halą sportową, stadionem oraz muszlą koncertową. Rozwojowi 

rekreacji sprzyja stadnina koni oraz infrastruktura wokół Jeziora Kozienickiego. Łącznie 

usługi hotelarskie i restauracyjne są świadczone w powiecie przez 122 podmioty. 

Przez Kozienice przebiegają drogi krajowe: nr 79 Warszawa – Sandomierz – Kraków 

oraz nr 48 Tomaszów Mazowiecki – Białobrzegi – Kock, jak również drogi wojewódzkie.  
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2.2.3. Powiat lipski 

Powiat lipski ma charakter typowo rolniczy, podobnie zresztą jak pozostałe powiaty 

ziemskie subregionu. Powierzchnia użytkowa gruntów wynosi tutaj 74758 ha, powierzchnia 

użytków rolnych 5200 ha, w tym grunty orne – 4520 ha. Na terenie powiatu jest około 7900 

gospodarstw rolnych, głównie są to gospodarstwa niewielkie (około 5 ha). Najwięcej 

gospodarstw jest nie większych niż 5 ha oraz od 5 do 10 ha. W gospodarstwach dominują 

tradycyjne uprawy (zboża i rośliny okopowe), coraz częściej jednak można spotkać sady 

owocowe, co może stać się istotne w perspektywie rozwoju popytu na prace sezonowe. Lasy 

zajmują około 140 km
2
, co stanowi w przybliżeniu 19% powierzchni powiatu, jednakże 

potencjał turystyczny powiatu wydaje się być niedostatecznie wykorzystany nawet pomimo 

tego, że jest on umiejscowiony w dolinie Wisły (w gminie Solec nad Wisłą znajduje się 

obszar chronionego krajobrazu). 

Przemysł w powiecie lipskim jest słabo rozwinięty i koncentruje się głównie w samym 

Lipsku. Do bardziej znanych i istotnych dla gospodarki powiatu inwestorów należą 

następujące firmy: 

• irlandzka firma KINGSPAN – produkuje płyty warstwowe i styropian;  

• duński zakład przetwórstwa owoców i warzyw SCANDIC FOOD; 

• „Mleko” zajmująca się przerobem mleka; 

• oraz firmy „Marbet”, „Unimar” i „Rol-Mot” (w Ciepielowie), które działają w 

branży przemysłu metalowego (łożyska, obróbka metali itp.). 

Wyżej wymienione przedsiębiorstwa zatrudniają średnio kilkaset osób; o potencjale 

dotychczasowych inwestorów świadczy fakt, iż zakład produkcyjny, który zdecydował się 

zatrudnić powyżej 50 pracowników stawał się powszechnie znanym w powiecie pracodawcą. 

Pozostałe firmy są podmiotami niewielkimi, o zasięgu lokalnym. Struktura podmiotów 

gospodarczych w powiecie lipskim ze względu na ich wielkość została przedstawiona w 

Tabeli 13. 

Tabela 13. Podmioty gospodarcze wg liczby zatrudnionych osób w powiecie lipskim (2007 r.) 
liczba zatrudnionych 

pracowników liczba podmiotów 

0 - 9 2 405 

10 - 49 89 

50 - 249 14 

250 - 999 2 

0 - 9 2 405 

ogółem 2 510 
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Dynamika gospodarcza powiatu lipskiego, podobnie jak wyżej opisywanego 

kozienickiego, jest niewielka. Na 10 tys. osób zarejestrowanych było 690 podmiotów, przy 

czym na 10 tys. ludności nowozarejestrowanych zaledwie 42, a wyrejestrowanych – 10. 

Również struktura działających w powiecie przedsiębiorstw (wedle sekcji PKD) jest 

zbieżna ze strukturą opisaną w części dotyczącej całego subregionu i przedstawia się 

następująco: 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja G (handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów 

użytku osobistego i domowego) było 909, wszystkie to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja A (rolnictwo, 

łowiectwo i leśnictwo) było 276, w tym 275 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja F 

(budownictwo) było 275, wszystkie podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja D 

(przetwórstwo przemysłowe) było 229, w tym 228 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja O (działalność 

usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała) było 155, w tym 143 

podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja K (obsługa 

nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) 

było 146, w tym 144 podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja N (ochrona 

zdrowia i pomoc społeczna) było 130, w tym 110 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja I (transport, 

gospodarka magazynowa i łączność) było 118, w tym wszystkie to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja M (edukacja) 

było 86, w tym 18 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja L 

(administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i 

powszechne ubezpieczenie zdrowotne) było 63, w tym 40 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja J (pośrednictwo 

finansowe) było 59, z czego wszystkie to podmioty prywatne; 
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• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja H (hotele i 

restauracje) było 57, w tym 53 podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja E (wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę) było 6, w tym 4 podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja B (rybactwo) 

był jeden prywatny podmiot. 

Podobnie jak w pozostałych powiatach subregionu, dominującym profilem 

prowadzonej działalności jest handel i usługi, którą prowadzi w Lipsku i jego okolicach około 

43% podmiotów, jak również budownictwo, któremu towarzyszy niemal ta sama liczba 

podmiotów z branży rolniczej (sekcja A wg PKD). Bezpośrednią produkcją zajmuje się 

jedynie 8,3% podmiotów gospodarczych.  

Przez powiat przebiega droga krajowa nr 79 Warszawa – Kozienice – Zwoleń – 

Lipsko – Ożarów – Sandomierz oraz pięć dróg wojewódzkich: nr 747 Solec – Lipsko – 

Pasztowa Wola; nr 754 Solec – Pawłowice – Zemborzyn; nr 817 Kłudzie – Solec; nr 874  

Gołębiów – Wola Solecka – Boiska – Kłudzie; nr 900 Raj od drogi nr 754 do rzeki Wisły. 

Dodawszy do tego drogi lokalne, można uznać, że zapewniona jest w tym powiecie 

możliwość transportu drogowego, co jest o tyle istotne, że nie ma tu sieci kolejowej.  

 

2.2.4. Powiat przysuski 

Około 31% południowej części powiatu przysuskiego jest zalesiona. Na terenie 

powiatu są rezerwaty przyrody „Puszcza u źródeł Radomki” oraz „Podlesie”, a także obszary 

krajobrazu chronionego (Lasy Przysusko–Szydłowieckie, Dolina Pilicy i Drzewiczki, obszar 

Natura 2000). Takie położenie geograficzne oraz czysty ekologicznie teren, któremu 

towarzyszy drobna ekologiczna uprawa sadów, zbóż, ziemniaków, papryki oraz produkcja 

mleka i innych produktów naturalnych determinują strukturę gospodarczą powiatu. Podobnie 

zresztą jak w innych powiatach, siedziba władz powiatowych miasto Przysucha skupia gros 

przedsiębiorstw, z których tylko nieliczne można wymienić jako znaczące dla gospodarki 

tych terenów. Należą do nich przede wszystkim przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa 

owocowo-warzywnego oraz związane z przemysłem ceramicznym. Największe z nich to: 

• HORTEX – znany przetwórca warzyw i owoców; 

• Zakład Wyrobów Metalowych z Odlewnią Żeliwa; 

• „RuppCeramika” – producent pokryć dachowych i wyrobów ceramicznych; 

• Zakład Płytek Ceramicznych (w Skrzyńsku) –producent płytek mrozoodpornych; 
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• Zakład Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żeliwa (w Rzucowie); 

• Kopalnia Gliny „Zapniów”. 

Poza tym liczebnie dominują, jak na całym terenie subregionu, niewielkie podmioty 

gospodarcze. Struktura przedsiębiorstw ze względu na wielkość została przedstawiona w 

Tabeli 14. 

Tabela 14. Podmioty gospodarcze wg liczby zatrudnionych osób w powiecie przysuskim (2007 r.) 
liczba zatrudnionych 

pracowników liczba podmiotów 

0 - 9 2 914 

10 - 49 96 

50 – 249 15 

ogółem 3 025 

 

Liczba zarejestrowanych w REGON podmiotów na 10 tys. ludności jest niemal 

identyczna jak w powiecie lipskim i wynosi 696, przy czym nowych firm zostało 

zarejestrowanych 54, a wyrejestrowanych 43 (oba wskaźniki na 10 tys. ludności). 

Podobnie też do innych powiatów wygląda struktura działających w powiecie 

przysuskim przedsiębiorstw. Przedstawia się ona następująco: 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja G (handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów 

użytku osobistego i domowego) było 1214, wszystkie to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja F 

(budownictwo) było 410 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja D 

(przetwórstwo przemysłowe) było 280 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja I (transport, 

gospodarka magazynowa i łączność) było 210 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja A (rolnictwo, 

łowiectwo i leśnictwo) było 205, w tym 204 podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja K (obsługa 

nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) 

było 172, w tym 155 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja O (działalność 

usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała) było 147, w tym 133 

podmioty prywatne; 
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• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja M (edukacja) 

było 94, w tym 19 to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja N (ochrona 

zdrowia i pomoc społeczna) było 94, w tym 76 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja H (hotele i 

restauracje) było 70, w tym 68 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja L 

(administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i 

powszechne ubezpieczenie zdrowotne) było 64, w tym 36 to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja J (pośrednictwo 

finansowe) było 58, z czego wszystkie to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja C (górnictwo) 

było 5 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja E (wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę) było 2, w tym 1 podmiot prywatny. 

Jak można zauważyć, także w tym powiecie ze względu na strukturę dominują 

przedsiębiorstwa z branży handlu i drobnych usług, budownictwa, przetwórstwa 

przemysłowego oraz transportu i łączności. Tylko 70 podmiotów (w tym 68 prywatnych) 

świadczyło usługi związane z hotelarstwem i wyżywieniem, pomimo tego, że władze powiatu 

deklarują starania o tworzenie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji, co jest możliwe 

dzięki posiadanym zasobom naturalnym, w tym w okolicznych lasów przysusko-

szydłowieckich oraz oddanemu w 2000 r. do użytku sztucznemu zalewowi w Domaniowie, 

który tworzy warunki dla rozwoju bazy rekreacyjno-wypoczynkowej, a zatem sprzyja 

powstaniu nowych miejsc pracy. 

 

2.2.5. Miasto Radom 

Radom był typowym miastem przemysłowym, znanym z produkcji maszyn do szycia i 

pisania, broni strzeleckiej, telefonów, sprzętu AGD, wyrobów ze skóry i odlewów 

metalowych. Obecnie tradycja ta – wobec zmian w strukturze ekonomicznej kraju – może 

wpływać negatywnie na rozwój gospodarczy miasta oraz jego stopę bezrobocia, która 

utrzymuje się na poziomie jednym z wyższych w województwie i wynosi 19,2%. Stopa 

bezrobocia jest wysoka nawet pomimo tego, że statystycznie rzecz biorąc mieszkańcy 

Radomia mają wyższe wykształcenie aniżeli pozostałych powiatów subregionu oraz pomimo 
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tego, że przemysł w dalszym ciągu stanowi ważny sektor gospodarki. Jest w nim w dalszym 

ciągu zatrudnionych prawie  pracowników (około 30%), aczkolwiek rokrocznie ten 

odsetek się zmniejsza i coraz więcej (obecnie około 34%) osób pracuje w sektorze usług. 

Co interesujące, podobnie jak w pozostałych powiatach subregionu (za wyjątkiem powiatu 

kozienickiego), większy odsetek osób zatrudnionych stanowią kobiety, aczkolwiek one stają 

się też w statystycznie częściej bezrobotne.  

W celu ożywienia gospodarczego w Radomiu i jego okolicach utworzono specjalną 

strefę ekonomiczną – Podstrefę Radomską należącą do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan.
8
 Na powierzchni 112,24 ha, w pobliżu głównych tras 

przelotowych, na uzbrojonych terenach działają obecnie przedsiębiorstwa przemysłu 

metalowego (związanego również z długoletnimi tradycjami Zakładów Metalowych 

„Łucznik” S.A.), produkujące beton i produkty pochodne, tekstylia i wyroby włókiennicze, 

artykuły drewniane, z tworzyw sztucznych, elektryczne i elektroniczne, poligraficzne oraz 

chemię gospodarczą, farmaceutyki i artykuły spożywcze.
9
 Na terenach „Łucznika” oraz w 

miastach: Wólka Klwatecka, Gołębiów, Pionki, Poniatowa, Ożarów Mazowiecki i Wyszków 

działa w tych branżach łącznie 27 przedsiębiorstw przede wszystkim produkcyjnych, ale 

                                                
8
 Inwestor, który decyduje się rozpocząć działalność na tym terenie otrzymuje pomoc regionalną w wysokości 

50% nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z jej realizacją lub 50% dwuletnich kosztów pracy 

nowozatrudnionych pracowników. Sektor MŚP otrzymuje pomoc o 15% wyższą. 
9
 Są to następujące firmy: TAPPARELLA – producent żaluzji, RADIR – wyroby włókiennicze, ALMECH – 

produkcja sprężyn, TOHO POLAND – wyroby metalowe, elementy łożysk, Hart Met  – producent wyrobów 

metalowych, obróbka metali, ALTHA POWDER METALLURGY – obróbka metali, wyroby metalowe, 

TREND GLASS – producent szkła gospodarczego,  ZBYSZKO COMPANY – produkcja napojów, soków 

owocowych i warzywnych, MEDICOFARMA Sp. z o.o. – producent leków i preparatów farmaceutycznych,  

Jadar – Techmatik S.A.– producent kostki brukowej oraz galanterii betonowej dla budownictwa, producent 

maszyn do w/w produkcji, ROHRBOGEN – produkcja kolanek z rur stalowych,  STALGAST – producent 

zestawu systemów przeznaczonych do gastronomii, DREWUP Sp. z o.o. – produkcja płyt meblowych i mebli, 

SOUDAL MANUFACTURING Sp. z o.o. - producent klejów, pianek, uszczelniaczy do okien, RAMKO Sp. z 

o.o. – produkcja wyrobów oświetleniowych,  Bittner Andrzej i Roman Sp. j. – opakowania i elementy z tworzyw 

sztucznych  WB Electronics – producent elementów i innych urządzeń do przetwarzania informacji, Eurico Sp. z 

o.o. – działalność wdrożeniowa - technologie termoizolacyjne, Danpol Danielak Sp. j. - wyroby i usługi 

poligraficzne, Warszawski Dom Handlowy S.A. - wyroby i usługi poligraficzne,  START s.c. – wyroby z 

tworzyw sztucznych, VIGO System – produkcja detektorów podczerwieni i urządzeń optoelektronicznych, 

Sealed Air Polska – produkcja specjalistycznych opakowań z tworzyw sztucznych, Winkowski Sp. z o.o. – 

usługi poligraficzne, BAJ-PROS EKO Sp. z o.o. - usługi magazynowania i przetwarzania odpadów, ICI Polska 

Sp. z o.o. – produkcja farb syntetycznych, BRASS POLSKA Sp. z o.o. – produkcja odlewów aluminiowych dla 

przemysłu meblowego. 
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również usługowych.
10

 Przedsiębiorstwa te zatrudniały w połowie 2007 r. 2914 osób, a 

wartość inwestycji w tym okresie wyniosła prawie 524 mln zł.
11

 

Poza tym w Radomiu działają przedsiębiorstwa branży tytoniowej (Altadis Polska, 

International Tobacco Machinery, Polski Tytoń SA), obuwniczej (Arrado), mechanicznej i 

elektronicznej (Dürr Poland, Elcard Trade & Service), telefonicznej (Radomska Wytwórnia 

Telekomunikacyjna SA), meblarskiej (Komandor), galanterii betonowej (Jadar) oraz 

metalowej (Rohrbogen). Na wzrost gospodarczy Radomia pracują również 4 centra handlowe 

(M1, E. Leclerc, Echo, C1), 5 galerii handlowych (Feniks, Gama, Rosa, Stokrotka, 

Słoneczna) oraz 8 targowisk. 

Biorąc pod uwagę znaczenie wyżej wymienionych firm, należy przedstawić strukturę 

przedsiębiorstw ze względu na ich zatrudnienie, w której dominują liczebnie małe podmioty. 

Zobrazowane jest to w Tabeli 15. 

Tabela 15. Podmioty gospodarcze wg liczby zatrudnionych osób w Radomiu (2007 r.) 
liczba zatrudnionych 

pracowników liczba podmiotów 

0 - 9 23 515 

10 - 49 833 

50 - 249 177 

250 - 999 22 

1000 i więcej 6 

ogółem 24 553 

 

Liczba zarejestrowanych w Radomiu podmiotów gospodarczych w stosunku do 

10 tys. mieszkańców jest wyższa aniżeli w pozostałych powiatach subregionu, bo wynosi 

1092. W liczbach bezwzględnych łącznie w Radomiu funkcjonowało w 2007 r. 24553 

przedsiębiorstw, w tym 24028 w sektorze prywatnym. Jest to jeden z lepszych wskaźników 

liczby firm na głowę mieszkańca (w przybliżeniu 10:1) w województwie. W zestawieniu z 

tymi danymi dynamika gospodarki miasta wyrażona w liczbach bezwzględnych wydaje się 

być wysoka: łącznie w 2007 r. zarejestrowane zostały 1994 nowe podmioty prywatne 

działające w różnych branżach – najwięcej w sekcji G wg PKD, czyli podobnie jak w 

pozostałej części subregionu – w handlu i drobnych usługach, jak również w sekcji K 

(obsługa innych firm), F (budownictwo) oraz I (transport, magazyny, łączność). Zastąpiły one 

1886 podmiotów w tym czasie wyrejestrowanych. Te same wskaźniki przypadające na 10 tys. 

ludności są wprawdzie wyższe aniżeli w pozostałych powiatach subregionu, ale w dalszym 

                                                
10 Źródło: http://www.tsse.pl – witryna internetowa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; dane 

aktualne na 19.11.2008 r. 
11

 Źródło: Mordak R., Tetlak M., Rawski J., Strategia rozwoju miasta Radomia…, op. cit. 
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ciągu pokazujące słabą dynamikę gospodarczą. Zarejestrowano bowiem 89 nowych 

podmiotów, wyrejestrowano zaś 84 (na 10 tys. mieszkańców).   

Szczegółowa struktura działających w Radomiu przedsiębiorstw (według 

poszczególnych sekcji PKD) przedstawiała się następująco: 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja G (handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów 

użytku osobistego i domowego) było 9900, w tym 9895 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja K (obsługa 

nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) 

było 3189, w tym 2985 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja D 

(przetwórstwo przemysłowe) było 2914, w tym 2901 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja F 

(budownictwo) było 2038, w tym 2033 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja I (transport, 

gospodarka magazynowa i łączność) było 1700, w tym 1696 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja O (działalność 

usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała) było 1390, w tym 1371 

podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja N (ochrona 

zdrowia i pomoc społeczna) było 1073, w tym 1039 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja J (pośrednictwo 

finansowe) było 1016, z czego wszystkie to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja H (hotele i 

restauracje) było 507, w tym 504 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja M (edukacja) 

było 482, w tym 209 to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja A (rolnictwo, 

łowiectwo i leśnictwo) było 277, w tym 274 podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja L 

(administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i 

powszechne ubezpieczenie zdrowotne) było 42, w tym 2 podmioty prywatne; 
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• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja C (górnictwo) 

było 12, wszystkie prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja E (wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę) było 12, w tym 9 to podmioty 

prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja B (rybactwo) 

był 1 podmiot prywatny. 

W stosunku do pozostałych powiatów subregionu Radom wyróżnia się jedynie 

większym udziałem przedsiębiorstw świadczących usługi dla innych podmiotów 

(nieruchomości, księgowość itp. – Sekcja K wg PKD) w ogóle działalności gospodarczej. 

Zostało już podkreślone wyżej, że praktycznie rzecz biorąc, za wyjątkiem utworzenia 

specjalnej strefy ekonomicznej, nie jest w pełni wykorzystane położenie geograficzne tego 

miasta na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych kraju i to nawet pomimo istnienia 

1700 podmiotów związanych z transportem, łącznością i logistyką. W Radomiu przecinają się 

linie kolejowe prowadzące do Warszawy, Krakowa, Łodzi i Lublina. Biegną tędy ważne drogi 

międzynarodowe (Gdańsk – Warszawa – Radom – Kielce – Kraków – Chyżne, Radom – 

Rzeszów – Barwinek, Piotrków Trybunalski – Radom – Lublin – Dorohusk). Istnieje 

nadzieja, że sieć ta zostanie wzmocniona przez planowaną rozbudowę linii kolejowej S8 oraz 

drogi ekspresowej E77. Uzupełnione one są już teraz o lotnisko Radom-Sadków, które jest 

jednak wykorzystywane głównie przez wojsko
12

. Lokalne władze wraz ze spółką, która jest 

właścicielem lotniska dopiero przygotowują się do udostępnienia regularnych cywilnych 

połączeń pasażerskich i transportowych. Istnieje zatem szansa na dalszy rozwój tego sektora 

działalności gospodarczej. 

 

2.2.6. Powiat radomski 

Pomimo bliskości znacznego centrum gospodarczego jakim jest Radom, a może nawet 

właśnie z tego powodu, pod względem skali i rodzaju rozwoju ekonomicznego powiatowi 

radomskiemu bliżej jest do pozostałych powiatów subregionu. Na marginesie warto 

zauważyć, że być może właśnie z tego powodu powiat ten jako jedyny posiada dodatni 

przyrost naturalny, co szerzej zostało poddane analizie w poprzedniej części opracowania. 

Na terenie powiatu radomskiego znajduje się Puszcza Kozienicka, lasy iłżeckie oraz 

torfowiska o specyficznym mikroklimacie. Na terenach powiatu rozwija się ogrodnictwo i 

                                                
12

 Co dwa lata odbywają się na nim największe w Polsce międzynarodowe pokazy lotnicze „Air Show”. 
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rolnictwo, a także agroturystyka. Nie zaskakują więc żadną odmiennością wskaźniki rozwoju 

gospodarczego tych terenów. Na 10 tys. ludności w 2007 r. było zarejestrowanych 614 

podmiotów gospodarczych, założono 863 nowych firm – w liczbach bezwzględnych 

wydawać się to może znaczną wielkością, ale stanowiło to tylko 59 podmiotów w stosunku 

do 10 tys. ludności, zwłaszcza że w tym samym czasie wyrejestrowano 680 podmiotów 

gospodarczych (47 na 10 tys. mieszkańców). Ponownie, najwięcej spośród nich to podmioty 

niewielkie, co ilustrują dane zawarte w Tabeli 16. 

Tabela 16. Podmioty gospodarcze wg liczby zatrudnionych osób w powiecie radomskim (2007 r.) 
liczba zatrudnionych 

pracowników liczba podmiotów 

    0 - 9 8 503 

    10 - 49 389 

    50 - 249 60 

    250 - 999 3 

    1000 i więcej 1 

    ogółem 8 956 

 

Wyżej wymienione wskaźniki znajdują swoje wytłumaczenie nie tylko w podobnej 

charakterystyce społecznej ludności oraz geograficznej terytorium, ale również, o czym autor 

napomknął nieco wyżej, w bliskości przeżywającego kryzys, ale nadal istotnego ośrodka 

gospodarczego – Radomia, który w pierwszej kolejności przyciąga ewentualnych inwestorów. 

Dlatego też, pomimo silnych związków z Radomiem struktura działających w powiecie 

radomskim przedsiębiorstw jest podobna do struktury subregionu i pozostałych powiatów i 

przedstawia się następująco: 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja G (handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów 

użytku osobistego i domowego) było 3304, wszystkie prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja D 

(przetwórstwo przemysłowe) było 1365, w tym 1356 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja F 

(budownictwo) było 1090, wszystkie prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja K (obsługa 

nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) 

było 677, w tym 595 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja I (transport, 

gospodarka magazynowa i łączność) było 569, w tym 567 podmiotów prywatnych; 
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• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja A (rolnictwo, 

łowiectwo i leśnictwo) było 532, w tym 530 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja O (działalność 

usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała) było 475, w tym 448 

podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja M (edukacja) 

było 222, w tym 56 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja N (ochrona 

zdrowia i pomoc społeczna) było 216, w tym 183 podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja J (pośrednictwo 

finansowe) było 212, z czego wszystkie to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja H (hotele i 

restauracje) było 156, w tym 154 to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja L 

(administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i 

powszechne ubezpieczenie zdrowotne) było 114, w tym 86 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja C (górnictwo) 

było 12 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja E (wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę) było 8, w tym 2 podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja B (rybactwo) 

były 4, z czego wszystkie to podmioty prywatne. 

Ponownie, dominuje handel i drobne usługi, przetwórstwo przemysłowe oraz 

budownictwo, którym towarzyszy działalność skierowana na obsługę firm. Pomimo tego, że 

na terenie powiatu, a dokładniej – w gminie Iłża utworzono Specjalna Strefę Ekonomiczną 

Iłża, oddane pod ewentualne inwestycje 17 ha ziemi w dalszym ciągu wlicza się do areału 

rolnego, który zresztą dominuje w strukturze całego powiatu, podobnie jak lasy (wspomniana 

Puszcza Kozienicka) oraz akweny wodne, które przypuszczalnie mogłyby stanowić lepszą 

zachętę nie dla inwestorów dużego przemysłu, lecz dla rozwoju turystyki i rekreacji, 

zwłaszcza że pierwsze kroki w tym kierunku zdają się być poczynione, jako że działa na tym 

terenie już 156 hoteli i restauracji. 
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2.2.7. Powiat szydłowiecki 

Znaczna część powiatu szydłowieckiego, podobnie jak pozostałych powiatów 

subregionu to tereny rolnicze. Istnieje znaczne rozdrobnienie gospodarstw i duża 

różnorodność produkcji. Słabe gleby nie sprzyjają specjalizacji produkcji, która z kolei 

mogłaby powodować jej lepsze efekty ekonomiczne. Współczesność odkrywa jednak przez 

takim typem produkcji pewną szansę pod postacią tzw. „produkcji ekologicznej”. Władze 

powiatu skwapliwie odnotowują, że na ich terenie mieści się około 20 gospodarstw 

ekologicznych, mają również nadzieję na rozwój przedsiębiorczości dzięki pojawieniu się 

strategicznego inwestora, który wsparłby upadający przemysł kamieniarski (w okolicach 

Szydłowca wydobywa się piaskowiec). Rozwija się natomiast działalność związana z 

turystyką i rekreacją, którą umożliwiają atrakcje turystyczne w postaci nieczynnych 

kamieniołomów, pomników przyrody (30 okazów) oraz obiektów historycznych, a przede 

wszystkim – lasy, rezerwaty (o powierzchni 211 ha), obszary chronionego krajobrazu oraz 

akweny wodne obecne niemal w każdej gminie. W gminach powiatu mieszczą się liczne 

ośrodki wypoczynkowe, kemping, kąpieliska, wokół których skupiają się restauracje, hotele i 

motele. Udział procentowy lasów w powierzchni powiatu jest bowiem najwyższy w 

subregionie, wynosi 32% i znacznie przewyższa średnią województwa (22%).  

Taka struktura powiatu decyduje o tym, że niemal wszystkie zarejestrowane tu 

podmioty gospodarcze to niewielkie firmy: spośród 3091 działających w 2007 r. firm aż 2980 

zatrudniało nie więcej niż 9 osób. Wśród tych i innych podmiotów gospodarczych działają 

między innymi trzy cukiernie, dwa zakłady krawieckie, dwie stolarnie, dziewięć zakładów 

fryzjerskich, oraz zakłady kamieniarskie, firmy budowlane itd. Szczegółowa struktura 

przedsiębiorstw w powiecie szydłowieckim w 2007 r. ze względu na liczbę zatrudnionych 

osób jest przedstawiona w Tabeli 17. 

Tabela 17. Podmioty gospodarcze wg liczby zatrudnionych osób w powiecie szydłowieckim (2007 r.) 
liczba zatrudnionych 

pracowników liczba podmiotów 

0 - 9 2 980 

10 - 49 96 

50 - 249 12 

250 - 999 3 

ogółem 3 091 

 

3091 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych daje średni wskaźnik 773 

podmiotów na 10 tys. ludności, czyli wyższy aniżeli w innych powiatach ziemskich, ale 

niższy niż wynosi średnia dla subregionu. W analizowanym okresie powstało 286 nowych 
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przedsiębiorstw (72 na 10 tys. ludności), zlikwidowanych natomiast zostało 215 (54 na 10 tys. 

ludności). Zmiany te dotyczyły, tradycyjnie jak w całym subregionie, przede wszystkim 

branży handlowej, drobnych usług oraz dostarczania energii. Trudno jest jednak odnotować 

na tej podstawie większe aniżeli w innych powiatach ożywienie gospodarcze. Dlatego jedynie 

dla porządku przedstawiona jest struktura działających przedsiębiorstw wedle poszczególnych 

sekcji PKD: 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja G (handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów 

użytku osobistego i domowego) było 1109, wszystkie to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja D 

(przetwórstwo przemysłowe) było 515, tylko podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja F 

(budownictwo) było 456, tylko prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja K (obsługa 

nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) 

było 196, w tym 175 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja O (działalność 

usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała) było 176, w tym 168 

podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja I (transport, 

gospodarka magazynowa i łączność) było 148 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja A (rolnictwo, 

łowiectwo i leśnictwo) było 120, wszystkie prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja H (hotele i 

restauracje) było 83, w tym 81 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja N (ochrona 

zdrowia i pomoc społeczna) było 176, w tym 65 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja M (edukacja) 

było 78, w tym 24 podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja J (pośrednictwo 

finansowe) było 74, z czego wszystkie to podmioty prywatne; 
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• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja L 

(administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i 

powszechne ubezpieczenie zdrowotne) było 38, w tym 18 to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja C (górnictwo) 

było 18, w tym 17 to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja E (wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę) było 3, w tym 1 podmiot prywatny; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja B (rybactwo) 

był 1 podmiot prywatny. 

Potencjalnemu rozwojowi gospodarczemu powiatu szydłowieckiego z pewnością 

sprzyja położenie przy wspominanej już drodze krajowej E77 (Gdańsk – Warszawa – Kraków 

– Chyżne). Część tej trasy tworzy obwodnicę Szydłowca i krzyżuje się na wysokości 

miejscowości Szydłówek z drogą wojewódzką nr 727 (Klwów – Przysucha – Szydłowiec – 

Wierzbica). Poza tym przez powiat przechodzą dwie linie kolejowe pierwszego rzędu: 

Warszawa – Radom – Kielce – Kraków oraz Radom – Tomaszów Mazowiecki – Koluszki.  

 

2.2.8. Powiat zwoleński 

Powierzchnia powiatu zwoleńskiego wynosi 57,12 ha, z czego 68,92% stanowią 

grunty orne, 1,43% – sady, 4,40% – łąki, 3,2% – pastwiska. Niespełna 15% powierzchni 

powiatu zajmują lasy, ponad 7% – pozostałe grunty.  

Powiat ten należy również uznać z charakterystyczny dla całego subregionu, którego 

centrum stanowi uprzemysłowiony (a pomimo tego niepozbawiony problemów 

gospodarczych i społecznych) Radom otoczony pierścieniem powiatów o charakterze 

rolniczym i leśnym. Niewiele nawet w liczbach bezwzględnych jest tutaj podmiotów 

gospodarczych: na 2032 z nich aż 1934 to firmy niewielkie, zatrudniające do 9 pracowników. 

Struktura przedsiębiorstw w powiecie zwoleńskim w 2007 r. ze względu na liczbę 

zatrudnionych osób jest przedstawiona w Tabeli 18. 

Tabela 18. Podmioty gospodarcze wg liczby zatrudnionych osób w powiecie zwoleńskim (2007 r.) 
liczba zatrudnionych 

pracowników liczba podmiotów 

0 - 9 1 934 

10 - 49 84 

50 - 249 13 

250 - 999 1 

ogółem 2 032 
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Ogólna liczba podmiotów gospodarczych tworzy wskaźnik podmiotów 

zarejestrowanych w REGON-ie na 10 tys. ludności w wysokości 549. Nowych 

przedsiębiorstw w tym czasie powstało 170 (46 na 10 tys. ludności), z czego 70 związanych z 

handlem, 47 z budownictwem, a 16 z zaopatrywaniem ludności w energię (np. gaz, paliwa). 

Zlikwidowano w tym czasie 140 podmiotów (31 na 10 tys. ludności), w głównej mierze w 

tych samych branżach. 

Struktura podmiotów gospodarczych w powiecie zwoleńskim przedstawia się 

następująco: 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja G (handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów 

użytku osobistego i domowego) było 695, wszystkie to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja F 

(budownictwo) było 304, również tylko prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja D 

(przetwórstwo przemysłowe) było 238, w tym 237 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja A (rolnictwo, 

łowiectwo i leśnictwo) było 157, w tym 156 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja I (transport, 

gospodarka magazynowa i łączność) było 144, wszystkie to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja K (obsługa 

nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) 

było 113, w tym 109 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja O (działalność 

usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała) było 108, w tym 100 

podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja M (edukacja) 

było 65, w tym 14 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja N (ochrona 

zdrowia i pomoc społeczna) było 57, w tym 45 podmiotów prywatnych; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja L 

(administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i 

powszechne ubezpieczenie zdrowotne) było, w tym 33 podmioty prywatne; 
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• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja J (pośrednictwo 

finansowe) było 51, z czego wszystkie to podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja H (hotele i 

restauracje) było 43, w tym 42 podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja E (wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę) były 2 podmioty prywatne; 

• zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD Sekcja C (górnictwo) 

był 1 podmiot prywatny. 

Jak cały subregion, powiat leży na osi dróg krajowych Radom – Lublin i Warszawa – 

Tarnobrzeg. Znaczną cześć powiatu stanowią krajobrazy chronione, stąd pewnie nieco 

większy udział w ogóle podmiotów gospodarczych sklasyfikowanych w związanej z 

rolnictwem i leśnictwem Sekcji A PKD, aczkolwiek władze lokalne (na przykład gminy 

Zwoleń) oferują tereny inwestycyjne, preferując przedsięwzięcia związane z przetwórstwem 

rolno-spożywczym, usługami turystycznymi, agroturystyką oraz handlem produktami 

rolnymi. 
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3. Sytuacja społeczna 

3.1. Sytuacja społeczna subregionu 

Dokonując analizy sytuacji społecznej subregionu radomskiego należy rozpocząć od 

infrastruktury szkolnej, która w znacznym stopniu wpływa na ogólną sytuację społeczną 

badanej populacji. Stanowi to jednocześnie nawiązanie do pierwszej części opracowania, w 

której przedstawiona została struktura wykształcenia mieszkańców subregionu i należących 

doń powiatów. 

Należy rozpocząć od uwagi, że zgodnie z danymi GUS w całym subregionie 

radomskim w 2007 r. działało ogółem 276 szkół podstawowych, z których 10 były to szkoły 

specjalne. Ponadto, utworzono łącznie 104 gimnazja (w tym 11 specjalnych) oraz 2 gimnazja 

dla dorosłych. Na średnim szczeblu młodzież ma możliwość kształcenia w 36 liceach 

ogólnokształcących oraz w szkołach zawodowych (średnich i zasadniczych), przy czym 

należy zauważyć, że wiele z nich jest skupionych w zespołach szkół. Ich struktura zostanie 

przedstawiona bardziej szczegółowo w podrozdziałach dotyczących poszczególnych 

powiatów, tym bardziej że dane GUS w tej kwestii wydają się autorowi być niekompletne i 

nieaktualne. Ponadto ogółem w subregionie działa 17 liceów ogólnokształcących dla 

dorosłych oraz 23 uzupełniających liceów dla dorosłych. Istotne znaczenie dla rozwoju 

nowoczesnej edukacji ma stopień komputeryzacji szkół. Statystyki GUS wskazują, że szkoły 

podstawowe oraz gimnazja są w znacznym stopniu skomputeryzowane (odpowiednio na 

poziomie 83,83% i 91,4%), co zdają się potwierdzać same szkoły, które zachęcają młodzież 

do wstąpienia w ich progi między innymi prezentując w materiałach reklamowych swoje 

pracownie komputerowe. 

Szkoły wyższe w subregionie radomskim działają w Radomiu – jest to zresztą 

największy ośrodek edukacyjny w subregionie. Nie licząc 5 kolegiów nauczycielskich, jest w 

Radomiu łącznie 15 uczelni wyższych, które w roku akademickim 2007/2008 miały ponad 20 

tysięcy słuchaczy
13

. Są to szkoły publiczne i niepubliczne, a ich szczegółowa struktura 

zostanie przedstawiona w podrozdziale poświęconym temu miastu. 

Kolejnym elementem mającym wpływ na sytuację społeczną subregionu jest odsetek 

osób niepełnosprawnych. Niestety, brak jest aktualnych danych na ten temat, dlatego autor 

był zmuszony skorzystać z danych zebranych przez GUS podczas Narodowego Spisu 

                                                
13

 Dane autora. GUS podaje liczbę ośmiu szkół wyższych, prawdopodobnie nie wliczając w ich poczet uczelni 

niepublicznych albo ośrodków zamiejscowych szkół z innych miast. 
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Powszechnego w 2002 r. Tabele 19. i 20. przedstawiają szczegółowe informacje na ten temat. 

Pierwsza z nich przedstawia liczbę osób niepełnosprawnych z podziałem na powiaty, przy 

czym ujęte zostały tylko osoby dorosłe i tylko niepełnosprawne prawnie (posiadające 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ), albowiem przede 

wszystkim takie kryteria decydują o sytuacji jednostki na rynku pracy. 

Tabela 19. Dorosłe osoby niepełnosprawne w subregionie radomskim (2007 r.) 

powiat 
ON 

ogółem 
% ogółu 

ON mężczyźni 
mężczyźni w % 

ogółu ON kobiety 
kobiety w % 

ogółu ON 

m. Radom 17683 41,34 9006 50,93 8677 49,07 

radomski 8461 19,78 4712 55,69 3749 44,31 

kozienicki 3891 9,10 2117 54,41 1774 45,59 

szydłowiecki 3012 7,04 1671 55,48 1341 44,52 

lipski 2857 6,68 1580 55,30 1277 44,70 

przysuski 2612 6,11 1480 56,66 1132 43,34 

zwoleński 2433 5,69 1341 55,12 1092 44,88 

białobrzeski 1821 4,26 1055 57,94 766 42,06 

subregion 42770 100,00 22962 53,69 19808 46,31 

 

W liczbach bezwzględnych najwięcej osób niepełnosprawnych w subregionie było w 

Radomiu oraz powiecie radomskim. Wśród osób niepełnosprawnych dominowali mężczyźni. 

Najmniej liczebna grupa osób niepełnosprawnych zamieszkiwała powiat białobrzeski. Dane 

zamieszczone w powyższej tabeli nie pokazują jednak pełnego obrazu struktury 

niepełnosprawności, jako że poszczególne powiaty posiadają różną liczbę mieszkańców. 

Dokładną informację na temat niepełnosprawności w subregionie można uzyskać zatem 

dopiero po przeliczeniu liczby osób niepełnosprawnych na 1000 ludności w powiecie 

(subregionie). Dane te prezentuje kolejna tabela: 

Tabela 20. Osoby niepełnosprawne w subregionie radomskim w przeliczeniu na 1000 ludności 
(2007 r.) 

powiaty 
 

ON na 1000 ludności 

ogółem mężczyźni kobiety 

m. Radom 108,4 109,0 107,9 

lipski 105,3 107,4 103,2 

szydłowiecki 97,1 100,6 93,7 

przysuski 96,8 95,9 97,6 

zwoleński 94,2 95,4 93,1 

kozienicki 93,5 92,9 94,2 

radomski 87,9 90,1 85,6 

białobrzeski 87,7 91,4 84,0 

 

Jakkolwiek ponownie Radom występuje w tabeli jako powiat, w którym jest najwięcej 

osób niepełnosprawnych (w stosunku do 1 tys. mieszkańców), o tyle drugi w kolejności jest 

powiat lipski, kolejny zaś – szydłowiecki. W tych właśnie trzech powiatach podczas 



 69

Narodowego Spisu Powszechnego zamieszkiwał największy odsetek osób niepełnosprawnych 

w subregionie. Wskaźnik ten w pierwszej kolejności wiąże się z indykatorami dotyczącymi 

wieku ludności oraz stopy bezrobocia. Jak zostało to zauważone w odpowiednim rozdziale 

opracowania
14

, w powiecie lipskim jest nieco większy udział ludności w wieku emerytalnym 

w populacji całego powiatu aniżeli ma to miejsce w innych jednostkach subregionu. Nieco 

wyższa średnia wieku w społeczeństwie powiatu może wyjaśniać częstsze występowanie 

przypadków niepełnosprawności. Taka zależność jednak nie zachodzi w Radomiu i powiecie 

szydłowieckim. Uderzająca jednakże jest właśnie w powiecie szydłowieckim niezwykle 

wysoka (30,5%) stopa bezrobocia (patrz: Tabele 8. i 9.). Przynajmniej w tym powiecie 

subregionu radomskiego wydaje się zatem występować dodatnia korelacja pomiędzy stopą 

bezrobocia i liczbą osób niepełnosprawnych prawnie. Istnieje prawdopodobieństwo, że osoby 

zagrożone ryzykiem socjalnym w postaci bezrobocia znajdują przed nim schronienie właśnie 

za pomocą uzyskanego orzeczenia o niepełnosprawności. Jest to zależność obserwowana 

również na innych terenach kraju, w dalszym jednak ciągu niedostatecznie zbadana i trudna 

do udokumentowania. 

Oprócz sieci edukacyjnej oraz struktury niepełnosprawności niezwykle istotne dla 

sytuacji na rynku pracy mają działające na terenie subregionu instytucje rynku pracy, w tym 

publiczne służby zatrudnienia (PSZ). Subregion radomski pod względem struktury 

publicznych służb zatrudnienia nie odróżnia się od pozostałej części województwa i kraju. W 

każdym powiecie funkcjonuje Powiatowy Urząd Pracy, przy czym PUP w Radomiu posiada 

ponadto filie w: Goździe, Iłży, Pionkach, Przytyku, Skaryszewie i Wierzbicy. PUP-y 

podlegają Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Warszawie. Mazowiecki WUP posiada swoją 

filię w Radomiu odpowiedzialną terytorialnie za cały subregion radomski (czyli powiaty 

stanowiące przedmiot niniejszego opracowania). WUP nadzoruje również Gminne Centra 

Informacji, które mają swoje siedziby w następujących powiatach i miejscowościach 

subregionu radomskiego: 

• powiat kozienicki: Sieciechów; 

• powiat lipski: Ciepielów; 

• powiat przysuski: Przysucha; 

• powiat radomski: Gózd, Iłża, Pionki, Wolanów; 

• powiat szydłowiecki: Chlewiska, Orońsko, Szydłowiec; 

• powiat zwoleński: Sycyna.  

                                                
14

 Str. 22. 
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Oprócz sieci PSZ w subregionie radomskim funkcjonuje 13 agencji zatrudnienia. 

Wszystkie są zlokalizowane w Radomiu, przy czym większość z nich jest agencjami 

świadczącymi więcej niż jeden rodzaj usług rynku pracy. Zgodnie z ustawą o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004 r.
15

 oraz kwalifikacją w Krajowym 

Rejestrze Agencji Zatrudnienia poszczególne z nich świadczą następujące usługi: 

• 9 agencji – pośrednictwo pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

• 6 agencji – pośrednictwo obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców 

zagranicznych; 

• 9 agencji – doradztwo personalne; 

• 8 agencji – praca tymczasowa; 

• 7 – poradnictwo zawodowe. 

 

Ponadto na terenie subregionu radomskiego działalność prowadzą Ochotnicze Hufce 

Pracy. Komendzie Głównej oraz Komendzie Wojewódzkiej OHP w Warszawie są 

podporządkowane następujące jednostki OHP mieszczące się na terenie subregionu 

radomskiego: 

• w Radomiu: 

o Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży; 

o Mobilne Centrum Informacji Zawodowej (dwoje doradców zawodowych); 

o Młodzieżowe Biuro Pracy; 

o Klub Pracy (OHP); 

o Środowiskowy Hufiec Pracy (ŚHP 7-1); 

• w Zwoleniu: 

o Młodzieżowe Centrum Kariery; 

o Filia radomskiego Młodzieżowego Biura Pracy; 

o Ośrodek Szkolenia i Wychowania; 

• w Kozienicach: 

o Hufiec Pracy (HP 7-13). 

 

Na terenie subregionu radomskiego działają także liczne stowarzyszenia, zarówno 

ogólnopolskie, jak skupiające się na działalności regionalnej. Te drugie są w większości 

stowarzyszeniami sportowymi i kulturalnymi (na przykład stowarzyszenia miłośników danej 

                                                
15

 Dz.U.2004.99.1001 z późn.zm. 
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ziemi czy regionu), niewiele z nich związanych jest z rynkiem pracy lub pomocą społeczną, w 

tym pomocą dla osób niepełnosprawnych. W dalszej części opracowania zostaną 

przedstawione te z nich, które funkcjonują w poszczególnych powiatach i które mają w opinii 

autora przynajmniej niewielki związek z polityką rynku pracy. Tymczasem autor uznał za 

stosowne wspomnieć, że na terenie subregionu działają takie organizacje jak: PTTK, Polski 

Związek Wędkarski, Związek Inwalidów Wojennych R.P., Polski Związek Filatelistów oraz 

kluby seniora, koła gospodyń wiejskich (działające pod różnymi nazwami) i Ochotnicza Straż 

Pożarna, która w regionach wiejskich staje się często jednym z ważniejszych ośrodków 

społecznych. Jakkolwiek udział mieszkańców subregionu w działalności organizacji 

pozarządowych jest trudny do oszacowania, o tyle na podstawie frekwencji wyborczej w 

ostatnich wyborach samorządowych 12.11.2006 r. i 26.11.2006 r. (druga tura wyborów, 

podczas której wybierano wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) może wskazać na 

stopień aktywności obywatelskiej i ogólnego zainteresowania lokalnymi sprawami. Zgodnie z 

danymi Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) średnia frekwencja w tych wyborach w 

całym kraju wyniosła 45,99% oraz 39,56% w ponownym głosowaniu (2. tura), co było 

jednym z wyższych wskaźników frekwencji w wyborach samorządowych przeprowadzonych 

w Polsce po 1989 r. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że frekwencja w wyborach lokalnych 

w Polsce na ogół (chociaż nie zawsze) jest niższa aniżeli w wyborach parlamentarnych albo 

prezydenckich (patrz: Aneks 2. do opracowania). W województwie mazowieckim podczas 

tych wyborów frekwencja wyborcza w skali kraju była wysoka, osiągając 51% (46% w 2. 

turze). Frekwencja wyborcza w wyborach 2006 r. w poszczególnych powiatach subregionu 

radomskiego była bardzo wysoka, przede wszystkim w 1. turze znacznie przekraczając 

średnią frekwencję w całym województwie. Wyjątkiem od tej reguły był jedynie Radom, w 

którym frekwencja wyborcza w obu turach wyborów samorządowych była najmniejsza 

spośród wszystkich miast na prawach powiatów w Mazowieckiem. Co interesujące, ostatnie 

wybory parlamentarne, które były przeprowadzone w 2007 r. i w których frekwencja w skali 

kraju wyniosła 53,88%, zdawały się w o wiele mniejszym stopniu interesować mieszkańców 

subregionu. Wskazuje na to o kilka, a nierzadko o kilkanaście punktów procentowych niższa 

frekwencja wyborcza w poszczególnych powiatach w wyborach 2007 r. aniżeli w wyborach 

2006 r. Szczegółowe dane liczbowe na ten temat, których źródłem jest PKW, przedstawia 

Tabela 21. 
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Tabela 21. Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych 2006 r. i parlamentarnych 2007 r. w 
powiatach subregionu radomskiego 

powiat 
wybory samorządowe 2006  

wybory parlamentarne 2007 
1. tura 2. tura 

szydłowiecki 61,69% 47,42% 42.43 
przysuski 60,83% 60,53% 48,77% 
zwoleński 57,98% 53,33% 44,20% 
kozienicki 57,30% 57,86% 48,31% 
białobrzeski 56,74% 42,51% 46,00% 
lipski 53,75% 41,85% 38,38% 
radomski 52,34% 43,85% 46,83% 
Radom 37,47% 29,97% 58,7% 

   

Na podstawie powyższego zestawienia można zaobserwować wysoki, wyższy niż 

przeciętnie w województwie, stopień zainteresowania sprawami lokalnej społeczności 

wyrażony jako stopień partycypacji politycznej społeczeństwa lokalnego. Na tej podstawie 

ostrożnie można założyć również większą partycypację badanych społeczności w 

organizacjach formalnych i nieformalnych działających na terenie subregionu. Wskazuje na to 

fakt, że frekwencja w ostatnich wyborach samorządowych w poszczególnych powiatach była 

wyższa od frekwencji w wyborach parlamentarnych z 21.10.2007 r. Z reguły tej ponownie 

wyłamał się Radom, w którym frekwencja z 2007 r. nie tylko była wyższa od frekwencji z 

wyborów samorządowych, ale znacznie wyższa od przeciętnej w kraju. 

 

 

3.2. Sytuacja społeczna poszczególnych powiatów 

3.2.1. Powiat białobrzeski 

W powiecie białobrzeskim zgodnie z danymi BDR GUS w 2007 r. działało 25 

przedszkoli, 25 szkół podstawowych oraz 8 gimnazjów. Władze samorządowe powiatu są 

odpowiedzialne natomiast za funkcjonowanie zlokalizowanych w Białobrzegach: Liceum 

Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (przy Zespole Szkół działa 

również bursa szkolna), w których łącznie uczy się 1337 uczniów.  

W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące jednostki edukacyjne: 

• Liceum  Profilowane, w którym działają klasy o następujących profilach nauki: 

o zarządzanie informacją; 

o ekonomiczno-administracyjny; 

o usługowo-gospodarczy; 
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o rolniczo – spożywczy; 

• Technikum  Ekonomiczne kształcące w zawodzie technik ekonomista; 

• Technikum  Hotelarskie kształcące w zawodzie technik hotelarstwa; 

• Technikum  Informatyczne kształcące w zawodzie technik informatyk; 

• Technikum  Agrobiznesu kształcące w zawodzie technik agrobiznesu; 

• Technikum  Usług  Gastronomicznych kształcące w zawodzie technik usług 

gastronomicznych; 

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach 

o mechanik pojazdów samochodowych; 

o kucharz małej gastronomii; 

o sprzedawca; 

o piekarz;  

o fryzjer; 

o i inne (np. malarz-tapeciarz). 

W Zespole Szkół oprócz egzaminów maturalnych oraz zawodowych odbywają się 

również egzaminy czeladnicze (przeprowadzane przez cechy rzemieślnicze). 

Ponadto w Białobrzegach działa Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna. Z 

informacji znajdujących się na jej stronach internetowych wynika, że często jest ona 

postrzegana jest jako placówka zdrowia psychicznego, a skierowanie dziecka na badania 

budzi w rodzicach wiele niepokoju. Taki stosunek lokalnej społeczności wobec poradni jest 

bardzo niekorzystny, jako że poradnia w zakresie swojej działalności świadczy również usługi 

z zakresu poradnictwa wychowawczo-zawodowego, w tym: 

• doradztwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi w zakresie prawidłowego 

wyboru zawodu; 

• diagnoza preferencji zawodowych i doradztwo dla uczniów niezdecydowanych 

odnośnie wyboru szkoły i zawodu; 

• konsultacje i porady dla rodziców w zakresie wyboru zawodu przez ich dziecko. 

 

Ponadto na terenie powiatu, w miejscowości Niedabyl zlokalizowany jest Dom 

Pomocy Społecznej. 

Wśród organizacji społecznych działających na terenie powiatu należy wymienić 

oddział Polskiego Związku Niewidomych oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych  

„Wspierajmy się”. Działalność społeczna na tym ternie skupia się jednak głównie wokół 
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klubów sportowych (odbywają się cykliczne rozgrywki sportowe) oraz organizacji 

kulturalnych opartych na wieloletnich tradycjach ludowych (m.in. Białobrzeskie 

Towarzystwo Kulturalne, czy Zespół Pieśni i Tańca “Białobrzegi”). Do najważniejszych 

cyklicznych imprez kulturalnych organizowanych w powiecie należą: Międzynarodowe 

Warsztaty Folklorystyczne, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, Białobrzeski 

Dziecięcy Festiwal Piosenki oraz Majowe Dni Białobrzegów.  

Od 1990 r. na terenie powiatu systematycznie ukazują się dwa miesięczniki 

regionalne. Są to: „Gazeta Białobrzeska” obejmująca swoim zasięgiem teren całego powiatu 

oraz „Nasza Gazeta Wyśmierzycka” rozprowadzana na terenie gminy Wyśmierzyce. 

 

3.2.2. Powiat kozienicki 

W powiecie kozienickim zgodnie z danymi BDR GUS w 2007 r. działały 34 szkoły 

podstawowe (w tym jedna specjalna), 13 gimnazjów (w tym jedno specjalne) oraz jedno 

gimnazjum dla dorosłych.  

Władze samorządowe powiatu są odpowiedzialne natomiast za funkcjonowanie szkół 

ponadpodstawowych, wśród których są: 

1. Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach; 

2. Zespół Szkół Nr 1 w Kozienicach, w skład którego wchodzą: 

• Szkoły ogólnokształcące (trzyletnie): 

o 5 Liceów Ogólnokształcących z rozszerzonymi programami: 

� z matematyki, informatyki, języka obcego; 

� z matematyki, geografii, języka obcego; 

� z matematyki, fizyki, języka obcego; 

� z języka polskiego, historii, języka obcego; 

� z biologii, chemii, języka obcego; 

o Liceum Profilowane o profilu zarządzanie informacją. 

• Technika zawodowe (czteroletnie): 

o Technikum Mechaniczne; 

o Technikum Ekonomiczne; 

o Technikum Elektryczne; 

o Technikum Hotelarstwa; 

o Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych. 

• Szkoły zasadnicze (2- i 3-letnie) kształcące w zawodach: 
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o ślusarz; 

o elektryk; 

o ogrodnik; 

o sprzedawca; 

o mechanik monter maszyn i urządzeń przemysłowych; 

o blacharz; 

o oraz szkoła wielozawodowa. 

• Szkoły uzupełniające (na podbudowie szkoły zasadniczej): 

o Liceum Ogólnokształcące (2-letnie dla dorosłych); 

o Technikum Mechaniczne (3-letnie dla dorosłych). 

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w gminie Garbatka-Letnisko, w skład którego 

wchodzą: 

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: 

o kamieniarz; 

o plecionkarz-koszykarz; 

o cieśla; 

o tapicer; 

o stolarz; 

o dekarz; 

o kowal. 

• Technikum Drzewne (czteroletnie), które kształci w zawodach: 

o technik stolarz; 

o technik technologii drewna. 

• Technikum Leśne (czteroletnie) kształcące w zawodzie technik leśnik. 

 

Ponadto w Kozienicach działają Dom Małego Dziecka oraz Dom Pomocy Społecznej, 

jak również Hufiec Pracy (HP 7-13) OHP. 

W powiecie kozienickim funkcjonowało (część z nich przerwała już swoją 

działalność) i funkcjonuje do dzisiaj wiele stowarzyszeń społecznych, kulturalnych i 

sportowych. Władze starostwa posiadają i udostępniają ich spis wraz z danymi kontaktowymi 

do nich, wśród których należy wymienić: Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy „Cisza” w 

Kozienicach, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej w Kozienicach, Stowarzyszenie 

Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomoc Rodzinie" w Bąkowcu, Stowarzyszenie Na 
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Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Sami Sobie" w Kozienicach. Ważną z punktu 

widzenia lokalnej polityki rynku pracy jest kozienickie Stowarzyszenie Bezrobotnych 

„Róbmy Swoje”, które wraz z Fundacją „Kooperacja” z Grójca w okresie 15.05.2008–

15.07.2009 realizuje projekt „Utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w 

Kozienicach” finansowany ze środków EFS (w ramach POKL Poddziałanie 7.2.1 

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym). Jest to 

interesujący projekt, którego założeniem jest stworzenie Klubu Integracji Społecznej w 

Kozienicach, który ma prowadzić zajęcia reintegracyjne dla osób długotrwale bezrobotnych z 

ukierunkowaniem na podjęcie zatrudnienia, założenia własnej firmy lub spółdzielni socjalnej. 

Władze powiatu – co należy podkreślić ze względu na ewentualne możliwości 

współpracy z tymi podmiotami – w ramach Wydziału Promocji i Kultury Starostwa prowadzą 

działalność medialną, do której należy przede wszystkim comiesięczne wydawanie biuletynu 

„Nasz Powiat” oraz emisja programu telewizyjnego pt. „Nasz Powiat” w lokalnej telewizji 

kablowej. Jest to program o charakterze informacyjno-publicystycznym, poruszający kwestie 

ważne dla całego powiatu, dotyczące między innymi: służby zdrowia, edukacji, rynku pracy i 

jego aktywizacji, możliwości pozyskiwania środków pomocowych z UE oraz wdrażania 

programów unijnych. 

 

3.2.3. Powiat lipski 

W powiecie lipskim zgodnie z danymi BDR GUS w 2007 r. działało 22 szkoły 

podstawowe (w tym jedna specjalna) oraz 10 gimnazjów (w tym jedno specjalne). Władze 

samorządowe powiatu są odpowiedzialne natomiast za funkcjonowanie szkół 

ponadpodstawowych, wśród których są: 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku, na które składają się: 

• Technikum Mechaniczne kształcące w zawodzie technik mechanik; 

• Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego kształcące w zawodzie technik 

żywienia i gospodarstwa domowego; 

• Liceum Ogólnokształcące, w którym należy wyróżnić osobne klasy 

ukierunkowane na naukę nowych umiejętności. Należą do nich: 

o Klasa Wojskowa – skierowana do uczniów wybierających w przyszłości 

studia „mundurowe” (wojsko, policja, straże i ochrona mienia) oraz 

medyczne (np. ratownik medyczny). 
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o Klasa Akademicka – dla uczniów pragnących rozwijać swoje 

zainteresowania biologiczne i matematyczne oraz wybór studiów  na 

kierunkach związanych z biologią, biotechnologią oraz kierunkami 

medycznymi i politechnicznymi; 

o Klasa Dziennikarska – dla uczniów pragnących rozwijać swoje 

umiejętności humanistyczne tym kierunku (w ramach praktyki uczniowie 

odwiedzają redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne). 

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie (w jego skład wchodzi 

szkoła podstawowa, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące). 

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, w skład której wchodzą: 

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: 

o mechanik pojazdów samochodowych; 

o w innych w ramach klasy wielozawodowej. 

• Technikum; 

• Liceum Profilowane, kształcące w profilach: 

o administracyjno-ekonomicznym; 

o zarządzania informacją; 

o mechatronicznym. 

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą, w ramach którego 

funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące z klasami: 

• informatyczno-językową; 

• policyjną – z dodatkowymi zajęciami dotyczącymi prewencji policji; 

• strażacką – z dodatkowymi zajęciami dotyczącymi wybranych zagadnień 

bezpieczeństwa pożarowego. 

 

Ponadto na ternie powiatu działają: Dom Dziecka w Solcu nad Wisłą, Dom Pomocy 

Społecznej w Lipsku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku, Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w Hucie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad 

Wisłą. CKU kształci dorosłych w wielu zawodach i specjalnościach, w systemie dziennym, 

wieczorowym i zaocznym w ramach Szkoły Policealnej o kierunkach: 

• Asystent osoby niepełnosprawnej; 

• Opiekun w domu pomocy społecznej; 

• Opiekunka dziecięca; 
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• Opiekunka środowiskowa; 

• Technik administracji; 

• Technik agrobiznesu; 

• Technik handlowiec; 

• Technik hotelarstwa; 

• Technik informatyk; 

• Technik obsługi turystycznej; 

• Technik ochrony fizycznej osób i mienia (ochroniarz); 

• Technik rachunkowości. 

 

Władze powiatu chlubią się aktywnością samych obywateli, którą potwierdzają 

spostrzeżenia dokonane przez autora w części opracowania poświęconego frekwencji 

wyborczej w wyborach lokalnych 2006 r. Podkreślają one również bardzo dobrą współpracę 

władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz społeczników, która rodzi wiele 

imprez o charakterze kulturalnym, patriotycznym i sportowym
16

. Pomaga w tym działające 

„Twoje Radio Lipsko” oraz kwartalnik „Życie Powiśla” – pismo społeczno-kulturalne 

regionu lipskiego.  

Wśród organizacji pozarządowych na terenie powiatu lipskiego, obok licznych klubów 

i stowarzyszeń sportowych na uwagę zasługują przede wszystkim: Stowarzyszenie Pomocna 

Dłoń im. Św. Brata Alberta w Lipsku, które między innymi prowadzą Warsztaty Terapii 

Zajęciowej oraz organizacja „Strzelec” silnie związana z liceum w Lipsku, które 

przygotowując młodzież do wykonywania zawodów mundurowych posiada (jedyny w 

okolicy) magazyn broni palnej i sportowej oraz strzelnicę.  

Warto podkreślić, że PUP w Lipsku posiada punkty obsługi w innych 

miejscowościach powiatu: w Chotczy, Rzeczniowie, Siennie, natomiast Urząd Miasta i 

Gminy Lipsko jest beneficjentem projektu „Punkt Informacji Oświatowej w Lipsku” 

realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach wiejskich), w ramach którego oferowane są: usługi doradztwa 

zawodowego, warsztaty w zakresie podnoszenia wiedzy na temat pozyskiwania środków 

unijnych oraz seminaria poświęcone problematyce edukacji i kształcenia. 

                                                
16 Są to między innymi: Festiwal Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej „Powiśle” w Lipsku, Mazowieckie 

Spotkania Kapel Podwórkowych w Siennie, Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej, Mikołajki pod hasłem 

„Dajmy dzieciom uśmiech” dla dzieci specjalnej troski z terenu powiatu. 
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3.2.4. Powiat przysuski 

W powiecie przysuskim zgodnie z danymi BDR GUS w 2007 r. działały 33 szkoły 

podstawowe (w tym 2 specjalne) oraz 13 gimnazjów (w tym 3 specjalne). Władze 

samorządowe powiatu są odpowiedzialne natomiast za funkcjonowanie szkół 

ponadpodstawowych, wśród których są: 

1. Zespół Szkół nr 1 w Przysusze, w której funkcjonują: 

• Liceum Ogólnokształcące; 

• Technikum Informatyczne (4-letnie) kształcące w zawodzie technik informatyk. 

2. Zespół Szkół nr 2 w Przysusze, w której funkcjonują: 

• Liceum Ogólnokształcące; 

• Liceum Profilowane o profilach: 

o ekonomiczno-administracyjny; 

o socjalny; 

o zarządzanie informacją. 

• Technikum kształcące w zawodach: 

o technik żywienia i gospodarstwa domowego; 

o technik mechanik; 

o technik handlowiec; 

o technik hotelarstwa; 

o technik ekonomista. 

• Szkoły Zasadnicze (2- i 3-letnie) kształcące w zawodach: 

o mechanik-monter maszyn i urządzeń; 

o kucharz małej gastronomii; 

o i innych w ramach szkoły wielozawodowej. 

3. Zespół Szkół Rolniczych w Borkowicach, w której funkcjonują: 

• Technikum kształcące w zawodach: 

o technik agrobiznesu; 

o technik rolnik; 

o technik hotelarstwa; 

• Liceum Ogólnokształcące z klasami o profilach: 

o policyjnym; 

o sportowym; 
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• Zasadnicza Szkoła Zawodowa w której młodzież zdobywa następujące 

zawody: 

o ogrodnik; 

o kucharz małej gastronomii; 

o sprzedawca. 

4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Lipinach, składające się z: 

• Liceum Ogólnokształcącego; 

• Liceum Profilowanego  z klasą o profilu „Zarządzanie informacją”; 

• Technikum:  

o Ekonomicznego kształcącego w zawodzie technik ekonomista; 

o Handlowego kształcącego w zawodzie technik handlowiec; 

o Logistycznego kształcącego w zawodzie technik logistyk. 

• Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodach: 

o blacharz samochodowy; 

o cieśla; 

o cukiernik; 

o fryzjer; 

o krawiec; 

o lakiernik samochodowy; 

o mechanik pojazdów samochodowych; 

o murarz; 

o operator obrabiarek skrawających; 

o piekarz; 

o rolnik. 

o rzeźnik-wędliniarz; 

o spawacz; 

o stolarz; 

o ślusarz; 

o technolog robót wykończeniowych w budownictwie. 

 

Poza tym na terenie powiatu działa prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące 

im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce. 
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Wspomnieć również należy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Przysusze prowadzi finansowany z EFS w ramach POKL projekt „Femina” skierowany do 

bezrobotnych kobiet będących w wieku aktywności zawodowej, które są zagrożone 

wykluczeniem społecznym. 

 

3.2.5. Miasto Radom 

Radom jest w województwie mazowieckim największym po Warszawie ośrodkiem 

edukacyjnym i akademickim. Z informacji Urzędu Miasta Radomia wynika, że działa na jego 

terenie: 

• 25 przedszkoli; 

• 27 szkół podstawowych; 

• 13 gimnazjów; 

• 3 szkoły specjalne (w tym: 2 zespoły szkół oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa); 

• 3 szkoły artystyczne (Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego, Zespół Szkół 

Plastycznych im. J. Brandta, Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga); 

• 11 liceów ogólnokształcących (w tym dwa w ramach zespołów szkół 

ogólnokształcących); 

• 11 zespołów szkół ponadgimnazjalnych (w tym: budowlanych, odzieżowych, 

ekonomicznych, spożywczych i hotelarskich, elektronicznych, samochodowych, 

agrotechnicznych i gospodarki żywnościowej i innych); 

• Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

 

Warto podkreślić, że w ostatnim roku szkolnym w samych tylko szkołach 

technicznych zdobywało zawód ponad 10 tys. uczniów
17

. 

W Radomiu funkcjonuje 20 publicznych i niepublicznych szkół wyższych (w tym 5 

kolegiów nauczycielskich oraz część filii i ośrodków zamiejscowych szkół wyższych z 

innych miast). Są to: 

• Instytut Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; 

• Kolegium Licencjackie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 

• Kolegium Nauczycielskie (Uczelnia patronacka: UMCS w Lublinie); 
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• Medyczna Szkoła Policealna; 

• Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (Uczelnia patronacka: Uniwersytet 

Warszawski); 

• Niepubliczne Kolegium Pracowników Służb Społecznych pod opieką naukowo-

dydaktyczną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 

• Niepubliczne Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Radomiu pod opieką 

naukowo - dydaktyczną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 

• Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych pod opieką naukowo-

dydaktyczną Uniwersytetu Rzeszowskiego; 

• Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych TWP; 

• Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu pod opieką 

naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Rzeszowskiego; 

• Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego; 

• Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska; 

• Radomska Szkoła Wyższa; 

• Uniwersytet Warszawski Wydział Zamiejscowy w Radomiu – Instytut 

Dziennikarstwa; 

• Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy; 

• Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka; 

• Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza Wydział Zamiejscowy 

w Radomiu; 

• Wyższa Szkoła Handlowa; 

• Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych; 

• Wyższe Seminarium Duchowne. 

 

Wśród wyżej wymienionych uczelni wyższych ze względu na potencjalnie większe 

znaczenie dla lokalnego rynku pracy należy wyróżnić przede wszystkim kolegium 

pracowników służb społecznych, przygotowujące kadry dla szeroko rozumianej sfery 

społecznej oraz Politechnikę Radomską, w której studiuje około 10 tys. studentów na: 

• Wydziale Ekonomicznym; 

• Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa; 

• Wydziale Mechanicznym; 

• Wydziale Nauczycielskim; 
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• Wydziale Sztuki; 

• Wydziale Transportu. 

 

Ponadto przy poszczególnych wydziałach Politechniki funkcjonują jednostki o 

charakterze usługowym:  

• Studium Przedsiębiorczości i Zarządzania (przy WE); 

• Studium Organizacji i Technologii Produkcji Obuwia (w WMTiW); 

• Studium Materiałoznawstwa Płynów Eksploatacyjnych (w WMTiW);  

• Studium Dokształcania i Doskonalenia (w WN); 

• Studium Transportu, Elektroniki i Zarządzania w Transporcie (w WT);  

• Studium Budowy Maszyn, Eksploatacji i Zarządzania Inżynierskiego. 

 

Na podstawie powyższych zestawień można stwierdzić, że pod względem 

edukacyjnym Radom jest w wyjątkowo korzystnej sytuacji, nie tylko w subregionie, ale w 

skali województwa. Radom jest bowiem w województwie drugim po Warszawie co do 

wielkości ośrodkiem akademickim, w którego uczelniach zdobywa wyższe wykształcenie 

około 30 tys. osób. 

Ofertę edukacyjną Radomia uzupełniają 3 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, 2 

bursy szkolne i szkolne schronisko młodzieżowe. Towarzyszą im inne placówki związane ze 

sferą społeczną. Należą do nich przede wszystkim: Dom Dziecka, 3 Rodzinne Domy Dziecka, 

wielofunkcyjna placówka dla dzieci „Słoneczny Dom”, 4 Domy Pomocy Społecznej, 

Katolicka Świetlica Środowiskowa Profilaktyczno-Wychowawcza „Oratorium”, Pogotowie 

Opiekuńcze oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD. Ze względu na oczywisty 

charakter terenu miejskiego autor nie wymienia teatrów, muzeów oraz domów kultury. 

Szczególnie, że ważniejszymi od nich z punktu widzenia przedmiotu opracowania jest sieć 

Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Posiada on swoje filie w: Pionkach, Iłży, Przytyku, 

Wierzbicy, Skaryszewie i Goździe, a ich zasięg terytorialny obejmuje gminy: Jastrzębia, 

Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala,  Radom, Wolanów, Zakrzew. 

Władze Radomia prowadzą miejską „Mapa Aktywności” społecznej, czyli bazę 

danych (w wersji polsko- i angielskojęzycznej) zawierającą wykaz 186 organizacji oraz 26 

fundacji działających na jego terenie.  Wśród nich liczebnie największą grupę stanowią 

organizacje działające w sferze kultury fizycznej i sportu, ale także w zakresie pomocy 

społecznej, w tym bezrobotnym. Ze względu na poruszaną tematykę autor pragnie wymienić 
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następujące podmioty: Stowarzyszenie Bezrobotnych Miasta Radomia, Regionalny Oddział 

Radomski Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Akcja Katolicka Diecezji 

Radomskiej, oddział Obywatelskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych, Fundacja „Nowa 

Szansa”, Radomskie Centrum Przedsiębiorczości.  

Pomimo tego, że w Radomiu zarejestrowanych jest łącznie 497 organizacji 

pozarządowych (wspomnianą wyżej liczbę organizacji należy poszerzyć o związki 

stowarzyszeń, organizacji szkolnych itp.), spośród których 25 posiada status organizacji 

pożytku publicznego
18

, nie wydaje się, aby społeczeństwo Radomia było w szczególny 

sposób zaangażowane w działalność społeczną i obywatelską. W opinii autora świadczy o 

tym najbardziej dobitnie bardzo niska frekwencja w ostatnich wyborach samorządowych 

(patrz: str. 69-70). Autor przypuszcza, że występuje tu zjawisko polegające na tym, że wraz z 

nasyceniem się środowiska lokalnego ofertami podmiotów zajmującymi się działalnością 

pozarządową jednostki stają się coraz mniej zainteresowane samodzielnym podejmowaniem 

takich inicjatyw. Analogicznie: w pozostałych powiatach subregionu, w których oferta 

edukacyjna, kulturalna itd. jest dostarczana przez nieliczne organizacje, społeczeństwo samo z 

siebie stara się wypełnić powstałą w ten sposób lukę, angażując się osobiście we wszelkie 

przedsięwzięcia choćby tylko zainspirowane przez władze lokalne. Może to stanowić 

wskazówkę dla działań podejmowanych na tym terenie. Odpowiednio skonstruowany bodziec 

skłaniający do „wzięcia spraw w swoje ręce” może poruszyć ludność w kierunku realizacji 

adekwatnego do jej potrzeb programów, nawet bez konieczności spożytkowania na ten cel 

znacznych środków finansowych. 

 

3.2.6. Powiat radomski 

W powiecie radomskim zgodnie z danymi BDR GUS w 2007 r. działało 81 szkół 

podstawowych, 21 gimnazjów, 10 liceów ogólnokształcących (w tym 3 dla dorosłych) i 4 

licea uzupełniające dla dorosłych. Z wyliczeń autora dokonanych na podstawie informacji 

Kuratorium Oświaty wynika natomiast, że w powiecie radomskim jest: 20 przedszkoli, 86 

szkół podstawowych, 22 gimnazja (w tym po jednej szkole podstawowej i gimnazjum w 

ramach Zespołu Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu), 7 liceów 

ogólnokształcących, 5 liceów profilowanych, 1 liceum uzupełniające dla dorosłych, 5 

techników, 3 technika uzupełniające oraz 2 szkoły zasadnicze zawodowe. Ponadto na terenie 

powiatu radomskiego działają: 
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• Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa w Iłży; 

• Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Iłży; 

• Szkoła Policealna dla Dorosłych w Przytyku; 

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP; 

• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Iłży; 

• dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (w Iłży i Pionkach). 

 

Na terenie powiatu radomskiego są zlokalizowane również: Dom Pomocy Społecznej 

w Jedlance, Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach (gmina Iłża), Dom Pomocy 

Społecznej w Wierzbicy, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Pionkach oraz 

Rodzinny Dom Dziecka w Jedlińsku. 

Charakterystyczne dla powiatu radomskiego jest to, że poza powyższymi danymi 

trudno jest pozyskać bardziej szczegółowe informacje na temat jego sytuacji społecznej. 

Wydaje się na przykład, że najbardziej istotną informacją na oficjalnej stronie internetowej 

powiatu jest nazwisko i kontakt do rzecznika prasowego powiatu. W serwisie tym wyróżnia 

się ponadto bogaty kalendarz imprez kulturalnych i sportowych oraz oferty radomskich 

gospodarstw agroturystycznych. Nie powinno to stanowić zbytniego zaskoczenia z uwagi na 

podkreślany już kilkakrotnie fakt, że powiat radomski stanowi tak naprawdę rozszerzone 

suburbia samego Radomia. Trudno jednak z tego względu oszacować partycypację 

społeczeństwa powiatu w przedsięwzięciach obywatelskich i społecznych, co idzie w parze z 

niską (w stosunku do pozostałych powiatów ziemskich) frekwencją wyborczą w wyborach 

samorządowych (patrz: Tabela 21.). 

 

3.2.7. Powiat szydłowiecki 

W powiecie szydłowieckim zgodnie z danymi BDR GUS w 2007 r. działało 28 szkół 

podstawowych (z obliczeń własnych autora wynika, że jest ich 30) i 7 gimnazjów. Władze 

powiatu odpowiadają natomiast za funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych, wśród 

których są: 

1. Liceum Ogólnokształcące (w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących). 

2. Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, w którym funkcjonują: 

• Technikum kształcące w zawodach: 

o technik elektronik; 

o technik żywienia; 
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o technik ekonomista; 

o technik mechanik. 

• Liceum Ogólnokształcące z klasami o profilach: 

o ochrona granicy państwowej; 

o prawno-europejski; 

o turystyczny; 

o sportowo-turystyczny; 

o teatralny. 

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w której młodzież zdobywa zawody: 

o sprzedawcy; 

o stolarza; 

o kucharza; 

o i inne w ramach klasy wielozawodowej. 

 

Ponadto w Szydłowcu prowadzi swoją działalność Centrum Kształcenia 

Praktycznego, w ramach którego działają: 

• Technikum kształcące w zawodach: 

o technik elektronik o specjalności systemy komputerowe; 

o technik mechanik o specjalności mechanik; 

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa, której absolwenci kształceni są w zawodach: 

o stolarz (specjalność meblarstwo i wyroby z drewna); 

o monter – elektronik; 

o operator obrabiarek skrawających; 

o ślusarz. 

 

W Łaziskach (gmina Orońsko) znajduje się Dom Pomocy Społecznej „Dom 

Kombatanta” w którym przebywa 84 pensjonariuszy. Działają tutaj także organizacje 

pozarządowe, wśród których należy wymienić Stowarzyszenia: Pomocy Osobom 

Najuboższym, Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Szydłowca oraz Stowarzyszenie Szydłowieckie Forum Gospodarcze, które prowadziło 

finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt aktywizujący „Własna 

firma – pomysł na pracę, pomysł na życie” w ramach którego beneficjenci zdobywali wiedzę i 
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umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 

przygotowywali profesjonalne biznesplany oraz odbyli praktyki u przedsiębiorców.  

Charakterystyczne, niestety w sensie negatywnym, dla powiatu szydłowieckiego 

wydało się autorowi, że Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu nie posiada aktualnej strony 

internetowej. Współcześnie dla jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie lokalnej polityki 

rynku pracy wydaje się to być wręcz obowiązkowe z punktu widzenia rozszerzenia 

możliwości przekazywania wszelkich informacji, szczególnie jeżeli uwzględni się najwyższą 

w subregionie stopę bezrobocia. 

 

3.2.8. Powiat zwoleński 

W powiecie zwoleńskim zgodnie z danymi BDR GUS w 2007 r. działało 19 szkół 

podstawowych oraz 9 gimnazjów. Ponadto na terenie powiatu zlokalizowany jest Zespół 

Szkół Rolniczo – Technicznych, w którym ulokowane są: 

• gimnazjum 

• Szkoły Zawodowe: 

o Samochodowa; 

o Mechanizacyjna; 

o Wielozawodowa; 

• Technikum: 

o Architektury Krajobrazu; 

o Ekonomiczne; 

o Agrobiznesu; 

o Rolnicze; 

• Liceum profilowane o profilu Zarządzanie Informacją.  

 

Dla rozwoju edukacyjnego i zawodowego powiatu istotne jest, że szkoła prowadzi 

również kursy: agroturysyczny, obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych, ekologiczny, 

ochrony roślin, a nawet szkoli kierowców prawa jazdy kategorii B i T. 

W Zwoleniu działa ponadto Liceum Ogólnokształcące, a w Policznie Szkoła 

Policealna dla dorosłych „LIDER”. 

Edukacja dla dorosłych jest organizowana przez Centrum Doskonalenia Zawodowego 

(podlegające Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Kielcach), w ramach którego działają 
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szkoła policealna (technikum informatyczne, administracji, ogrodnicze, żywienia i 

gospodarstwa domowego, bezpieczeństwa i higieny pracy) oraz uzupełniające liceum. 

Do innych instytucji na terenie powiatu zwoleńskiego należy Dom Pomocy Społecznej 

w Grudku (gmina Policzna). Co było wspomniane na początku niniejszego rozdziału, w 

Zwoleniu znajduje się ośrodek OHP, w ramach którego są zorganizowane: Młodzieżowe 

Centrum Kariery (posiada ono niestety tylko 1 doradcę), Filia Młodzieżowego Biura Pracy 

OHP oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP. 

Ofertę edukacyjną powiatu wzbogaca Urząd Miasta i Gminy Zwoleń, który z 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie realizują (w terminie 1.09.2008-31.12.2008) 

finansowany z EFS projekt „Moja kariera w moich rękach. Szkolenia komputerowe dla 

mieszkańców gminy Zwoleń”.  

Nieliczne organizacje pozarządowe działające w sektorze społecznym zajmują się 

przede wszystkim kwestiami kulturalno-oświatowymi. Są to przede wszystkim: 

Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”, Stowarzyszenie „Ocalić od Zapomnienia”, 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kazanowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Czarnolasu oraz 

Stowarzyszenie Miłośników Miasta Zwolenia.  
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4. Wnioski 

Podsumowanie opracowania należy rozpocząć od konstatacji, że na charakter 

społeczny i gospodarczy subregionu radomskiego przemożny wpływ ma jego lokalizacja w 

stosunkowo niewielkiej odległości od stolicy kraju oraz położenie, na które składa się 

uprzemysłowiony Radom otoczony pierścieniem powiatów o charakterze rolniczym i leśnym. 

Absolutna większość (62%) ludności w wieku produkcyjnym zamieszkuje właśnie na terenie 

Radomia i otaczającego go powiatu radomskiego, przy czym w samym Radomiu wskaźnik 

ten osiąga wartość 37,3%. W pozostałych powiatach zamieszkuje 38% ludności w wieku 

produkcyjnym subregionu. Tak znaczna liczba osób teoretycznie aktywnych zawodowo 

skupiona w centralnym mieście subregionu oraz jego najbliższych okolicach stanowi bardzo 

ważne spostrzeżenie dla działań związanych z polityką rynku pracy na tym obszarze.  

Subregion radomski dotknięty jest procesem starzenia się społeczeństwa: 19% jego 

mieszkańców stanowią osoby w wieku 50-64 lata, nieco mniej (14%) jest osób w wieku 65 lat 

i więcej, natomiast w wieku 0-14 lat jest 16% ludności. Dzietność w subregionie przyjmuje 

współczynnik 1,39. Można mówić również o ogólnie niskim poziomie wykształcenia ludności 

subregionu, przy czym wśród osób posiadających wykształcenie zawodowe (średnie i 

zasadnicze) dominują zawody związane z funkcjonującym na tym terenie systemem szkół 

średnich i zawodowych. Podkreślić należy, że poza nielicznymi wyjątkami (tworzenie szkół 

profilowanych) placówki edukacyjne funkcjonujące w poszczególnych powiatach pod 

względem profilu zawodowego absolwenta raczej się od siebie nie odróżniają i jakkolwiek 

ich dyrekcje wydają się starać dostosowywać program nauczania do potrzeb lokalnego rynku 

pracy, to jednak dominują tu typowe dla szkół zawodowych przedmioty i profile związane ze 

stolarstwem, naprawą samochodów oraz ślusarstwem i obróbką metali. 

Na problem niskiego, ujemnego przyrostu naturalnego w subregionie nakłada się 

problem migracji, głównie ze wsi do miasta, w tym do Warszawy. Jedynie w powiecie 

radomskim obserwowany jest dodatni przyrost rzeczywisty wynoszący 612 osób, czyli 4,21 

statystycznie osoby na 1000 ludności. 

W populacji subregionu dominują mężczyźni, jednakże udział kobiet w ogóle 

pracujących osób jest większy aniżeli mężczyzn – kobiety częściej podejmują pracę niż 

mężczyźni, są bardziej aktywne zawodowo. Jednocześnie jednak kobiety stanowią większy 

odsetek osób bezrobotnych. Ogólna stopa bezrobocia w subregionie radomskim jest bardzo 

wysoka, wynosi ona bowiem aż 19,5% (IX 2008 r.). Najniższą wartość wskaźnik ten 

przyjmuje w powiecie białobrzeskim (11,8%), najgorszą zaś sytuację pod tym względem ma 
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powiat szydłowiecki, w którym stopa bezrobocia sięgnęła wyjątkowego w skali kraju pułapu 

aż 30,5%. Wysokie pomimo bliskości ośrodka przemysłowego jest również bezrobocie w 

powiecie radomskim (25,9%), jak również w samym Radomiu, w którym stopa bezrobocia 

sięga 19,2%. W stosunku do roku poprzedniego wskaźnik ten we wszystkich powiatach 

subregionu radomskiego uległ poprawie, jednakże średnio tylko o około 2-3 punkty 

procentowe, czyli przeciętnie tyle, ile w całym kraju. Jednocześnie Radom charakteryzuje się 

największą w subregionie liczbą osób niepełnosprawnych (również w przeliczeniu na 1 tys. 

mieszkańców). Towarzyszą mu w tej statystyce powiaty lipski oraz szydłowiecki. Wskaźnik 

ten w pierwszej kolejności wiąże się z indykatorami dotyczącymi wieku ludności oraz stopy 

bezrobocia, które są wysokie właśnie dla tych dwóch powiatów ziemskich. 

Subregion radomski charakteryzuje się stosunkowo niskimi średnimi zarobkami. Poza 

powiatem kozienickim średnie wynagrodzenie w subregionie w 2007 r. wynosiło 86,2% 

przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, przy czym dla większości powiatów subregionu 

wskaźnik ten osiągał wartości nawet poniżej 80%. Niska jest również dynamika gospodarczą 

subregionu, można wręcz mówić o jego stagnacji – praktycznie nie przybywa podmiotów w 

żadnej branży, nawet jeżeli władze poszczególnych powiatów starają się nadać temu impuls. 

Wniosek ten autor opiera na danych dotyczących liczby (w wielkościach względnych i 

bezwzględnych) ogółem działających, nowozarejestrowanych oraz zlikwidowanych 

podmiotów gospodarczych, na co nakłada się struktura tych podmiotów. Wynika z niej, że 

absolutna większość to firmy zatrudniające nie więcej niż 9 osób, więc nawet wobec 

niewielkiego wzrostu ich liczby wzrost popytu na pracę w subregionie jest niewielki. 

Szczególnie, że badane tereny są typowo wiejskie, a zamieszkuje je głównie ludność 

związana z działalnością rolniczą. Ponadto podmioty gospodarcze na tym terenie, wśród 

których dominują firmy prywatne, funkcjonują przede wszystkim w sektorze handlu, 

drobnych usług, budownictwa, przetwórstwa przemysłowego (w tym zwłaszcza 

spożywczego, co jest zrozumiałe ze względu na rolniczy charakter subregionu), rzadziej w 

sferze transportu, logistyki i komunikacji. Działalność ta uzupełniona jest o świadczenie usług 

dla firm, w tym obsługa nieruchomości, działalność finansowo-księgowa i tym podobna. 

Z tej perspektywy oraz wziąwszy pod uwagę to, że wiele szkół w subregionie 

przygotowuje do zawodów związanych z branżą budowlaną, zaskakującym dla autora stał się 

fakt, że wśród osób bezrobotnych jedną z większych grup stanowią robotnicy budowlani. 

Wysokie bezrobocie wśród tej grupy pracowników idące w parze z rosnącym 

zapotrzebowaniem na te zawody odnotowywanym w statystykach PUP jest paradoksalne, 

chociaż wynikające prawdopodobnie z sezonowości prac budowlanych. Po zakończeniu 
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sezonu budowlanego pracownicy zostają zwolnieni, po czym zatrudnieni ponownie wraz z 

rozpoczęciem kolejnej inwestycji, w międzyczasie powiększając statystyki urzędów pracy. 

Trudno jest również określić skalę pracy „na czarno” pracowników tej sfery, podobnie zresztą 

jak w innych branżach, szczególnie w pracach sezonowych związanych z pracami na roli i w 

okolicznych sadach. 

Pomimo typowo rolniczego charakteru powiatów ziemskich subregionu stosunkowo 

nisko rozwinięty jest sektor działalności związany z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem 

oraz związanego z tym rybactwa, jak też z szeroko pojętą branżą turystyczną i rekreacyjną, 

których rozwojowi sprzyjać powinny warunki przyrodnicze subregionu. Z kolei położenie 

subregionu na przecięciu strategicznych węzłów komunikacyjnych oraz bliskość Warszawy 

powinny dać w efekcie lepszy niż dotychczas rozwój sektora usług związanych właśnie z 

transportem, spedycją i logistyką, co w praktyce obecnie ma miejsce w ograniczonym 

zakresie. 

Jakkolwiek nie ma na ten temat wystarczających badań, jednakże dosyć wysoko 

ocenia autor potencjał kapitału społecznego subregionu radomskiego. Należy zacząć od 

dobrze rozwiniętej sieci mediów lokalnych (w tym periodyki, radio, a nawet lokalna 

telewizja) oraz zaangażowania władz samorządowych w działalność podejmowaną wspólnie 

ze stosunkowo licznymi organizacjami społecznymi. W odpowiedniej części opracowania 

(str. 69-70) autor dokonuje również analizy frekwencji wyborczej na badanym terenie w 

ostatnich wyborach samorządowych i parlamentarnych, która jest bardzo wysoka w 

subregionie (poza Radomiem), co świadczyć może zarówno o zaangażowaniu społeczności w 

sprawy obywatelskie i społeczne, jednocześnie stawiając podwaliny pod tezę dotyczącą 

kapitału społecznego. Na podstawie porównań Radomia do pozostałych powiatów 

subregionu, które poczynił autor, zakłada on ostrożnie istnienie zjawiska polegającego na 

tym, że wraz z nasyceniem się środowiska lokalnego ofertami podmiotów zajmującymi się 

(w Radomiu) działalnością pozarządową jednostki stają się coraz mniej zainteresowane 

samodzielnym podejmowaniem takich inicjatyw. W pozostałych powiatach subregionu oferta 

edukacyjna i kulturalna nie jest tak bogata, oferują ją nieliczne organizacje, a zatem 

społeczeństwo samodzielnie, starając się wypełnić ten brak, angażuje się osobiście we 

wszelkie przedsięwzięcia choćby tylko zainspirowane przez władze lokalne. Z inicjatywy 

oddolnej powstają koła gospodyń wiejskich oraz kluby sportowe, przy czym ze względu na 

charakter powiatów i gmin trudno jest często odróżnić, w którym momencie inicjatywa 

oddolna, społeczna, przeradza się w działania władz publicznych i na odwrót, kiedy inspiracja 

płynąca od władz trafia na podatny grunt niewielkich stowarzyszeń lokalnych. Może to 
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stanowić wskazówkę dla działań podejmowanych na tym terenie również z perspektywy 

rynku pracy. Odpowiednio skonstruowany bodziec skierowany do lokalnych liderów może 

zaktywizować całą ludność w kierunku realizacji adekwatnego do jej potrzeb programów, 

nawet bez pożytkowania na ten cel znacznych środków finansowych, a jedynie przy 

wykorzystaniu istniejącego kapitału społecznego. Jest to założenie optymistyczne, które 

wymagałoby dodatkowego potwierdzenia w praktyce, co jednak nie powinno pochłonąć zbyt 

wielkich środków. Szczególnie, że potencjał subregionu należy uznać za wysoki. W pierwszej 

kolejności jest to potencjał gospodarczy, skupiony głównie w Radomiu i jego okolicach. 

Następnie, istnieje tu również znaczny potencjał naukowy (w tym akademicki) oraz 

oświatowy, dzięki sieci istniejących na terenie całego subregionu szkół średnich i 

zawodowych. Dobre rozpoznanie długofalowych potrzeb rynku w powiązaniu z 

zaobserwowaną przez autora elastycznością władz szkolnych mogłoby doprowadzić do 

poprawy struktury zatrudnienia. Zwłaszcza, że osoby młode są bardziej skłonne do 

podejmowania nowych wyzwań i przedsięwzięć. 

Zgodnie z obserwacjami samych władz lokalnych Radom i jego okolice są raczej 

miejscem niewykorzystanych szans aniżeli braku potencjału służącego rozwojowi 

gospodarczemu i społecznemu. Skoro bowiem w tej lokalnej metropolii jest dostępna 

zarówno infrastruktura edukacyjna, potencjał naukowo-badawczy, jak też odpowiedni kapitał 

społeczny (w tym odpowiednia liczba osób w wieku produkcyjnym), którym towarzyszą 

infrastruktura komunikacyjna oraz odpowiednie dla działalności gospodarczej tereny 

inwestycyjne, trudno jest wskazać, jaki czynnik decyduje o stagnacji subregionu. Jedynym 

konkretnym przeciwbodźcem może tu być bliskość Warszawy, która przyciąga zarówno 

strategicznych inwestorów, jak też bardziej rzutką i lepiej wykształconą część ludności 

województwa, jednakże ta właśnie bliskość, a zarazem niewielka odległość do granic państwa 

mogą stać się atutem południa Mazowsza. Być może pewną barierą w rozwoju subregionu 

jest brak silniejszych więzi pomiędzy centrum – Radomiem, a pobliskimi powiatami. Każda z 

tych jednostek zdaje się działać w swoim i tylko swoim imieniu, tymczasem rozwój 

subregionu jako całości nie jest możliwy bez wspólnego zaangażowania i współpracy każdej 

z jednostek terytorialnych. W opinii autora warto byłoby zastanowić się nad 

przedsięwzięciem łączącym wszystkie, a przynajmniej większość powiatów subregionu, 

nawiązanie bliższej współpracy w zakresie gospodarki, ale także turystyki czy rekreacji w 

celu zacieśnienia więzów ekonomicznych i społecznych w regionie, a to wszystko w celu 

poprawienia sytuacji gospodarczej i społecznej, a w konsekwencji również wskaźników 
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rynku pracy. Bezwzględnie mógłby temu sprzyjać istniejący na tym terenie i, zdaniem autora, 

niedostatecznie jeszcze wykorzystany, potencjał społeczny. 

W subregionie drzemie również znaczny potencjał rozwoju gospodarczego 

w dziedzinach z roku na rok coraz bardziej popularnych, a związanych z turystyką i rekreacją. 

Ponownie, na korzyść tych terenów przemawia łatwa ich dostępność dzięki istniejącej, 

a w perspektywie rozwijanej i ulepszanej sieci komunikacyjnej, ale przede wszystkim liczne, 

wymienione w opracowaniu walory przyrodnicze i ekologiczne. 

Analiza szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron subregionu wykazuje, że siła 

nawet niewielka, ale odpowiednio ukierunkowana w celu rozwoju gospodarczego i 

przyłożona do jego społeczeństwa jest w stanie zmienić jego dotychczasową inercję w 

kierunku rozwoju i poprawy wskaźników rynku pracy. 
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Aneks 2. Tabela – zestawienie frekwencji w wyborach i referendach w Polsce po 1989 r. 

przedmiot i rok głosowania frekwencja w głosowaniu 

Wybory parlamentarne 4.06.(18.06.)1989. 62,70% (25,31% w 2. turze) 

Wybory prezydenckie 25.11.(9.12.)1990. 60,63% (53,40% w 2. turze) 

Wybory samorządowe 27.05.1990. 42,27% 

Wybory parlamentarne 27.10.1991. 43,20% 

Wybory parlamentarne 19.09.1993. 52,13% 

Wybory samorządowe 19.06.1994. 33,78% 

Wybory prezydenckie 5.11.(19.11.)1995. 64,70% (68,23% w 2. turze) 

Referendum w sprawie uwłaszczenia 
18.02.1996. 

32,40% 

Referendum w sprawie prywatyzacji 
18.02.1996. 

32,44% 

Referendum konstytucyjne 25.05.1997. 42,86% 

Wybory parlamentarne 21.09.1997. 47,93% 

Wybory samorządowe 11.10.1998. 49,52% 

Wybory prezydenckie 8.10.2000. 61,12% 

Wybory parlamentarne 23.09.2001. 46,29% 

Wybory samorządowe 27.10.2002. 42,2% 

Referendum w sprawie przystąpienia do 
UE 7-8.06.2003. 

58,85% 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 
13.06.2004. 

20,90% 

Wybory parlamentarne 25.09.2005. 40,57% 

Wybory prezydenckie 9.10.(23.10.)2005. 49.74% (50.99% w 2. turze) 

Wybory samorządowe 12.11.2006. 45,99% (39,56% w 2. turze) 

Wybory parlamentarne 21.10.2007 53,79% 

 

 


