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KOMUNIKAT  

Sytuacja na drogach powiatu radomskiego 

Dzisiaj w starostwie obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tematem 

spotkania, któremu przewodniczył starosta radomski Mirosław Ślifirczyk, była trudna sytuacja na 

drogach  powiatowych, sposoby i możliwości jej opanowania. Od kilku dni drogowcy walczą z zimą. 

Taką sytuację powodują opady śniegu, silny wschodni wiatr powodujący zawieje i zamiecie, 

zwłaszcza na drogach zlokalizowanych w kierunkach północ – południe . Skierowanie w zagrożone 

rejony ciężkiego sprzętu, posypywanie mieszanką oblodzonych jezdni nie odnosi pożądanego skutku, 

bowiem po kilku godzinach od usunięcia zasp sytuacja wraca do poprzedniej. Trudności 

z przejezdnością występują  na następujących odcinkach (na długości ok. 5% dróg powiatowych). 

Lista nieprzejezdnych dróg:  

Gmina Gózd i gmina Skaryszew:  

- droga powiatowa Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew, odcinek Wojsławice – 

Kazimierówka 

- droga powiatowa Klwatka – Skaryszew, na odcinku Grzmucin – Skaryszew 

Gmina Skaryszew: 

-  droga powiatowa Kiedrzyń – Skaryszew, na odcinku Maków – Skaryszew 

Gmina Jedlińsk 

- droga powiatowa Jedlanka Urbanów, od szkoły do wsi Romanów 

- droga powiatowa Jedlińsk - Jankowice - Gulin – Zakrzew, od Jankowic do Gulina 

 

 



Gmina Iłża 

- droga powiatowa Pakosław – Iłża, na odcinku od dawnego PGR – u do miejscowości Osiny 

- droga powiatowa Maziarze Stare – Podkońce, odcinek za Maziarzami do miejscowości 

Podkońce 

Gmina Wierzbica 

- droga powiatowa Radom – Gębarzów – Polany  

 odcinek Zalesice – Kolonia Zalesice, przy maszcie telefonii komórkowej, od szkoły 

w miejscowości Zalesice do skrzyżowania z drogą na Łączany 

 odcinek od Kolonii Zalesice do Polan  

- droga powiatowa przez Zalesice, od drogi wojewódzkiej, odcinek od końca miejscowości 

Zalesice do Łączan 

- droga powiatowa Łączany - Pomorzany  

Gmina Wolanów  

- droga powiatowa Jaszowice – Wacławów - Sławno  

- droga powiatowa Mniszek – Omięcin - Szydłowiec  

Gmina Przytyk 

- droga powiatowa Przytyk – Wieniawa – Jedlińsk, odcinek od Sukowskiej do Woli Zakładu 

Utylizacji Śmieci 

Ekipy odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg robią co mogą (sprzęt pracuje non stop, 

zmieniają się tylko operatorzy), by przywrócić przejezdność, w najbardziej uczęszczanych miejscach, 

szczególnie w okolicach szkół, przedszkoli, placówek ochrony zdrowia, budynków użyteczności 

publicznej i.t.d.  

Ostrzegając mieszkańców powiatu radomskiego przed trudnymi warunkami na drogach, 

starosta i Zarząd Dróg Powiatowych apelują o ograniczone korzystanie z samochodów do czasu 

udrożnienia nieprzejezdnych odcinków dróg. 
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