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Z okazji Świąt Bożego Narodz~nia
i Nowego Roku 2010
składamy w-imieniu
Rady i Zarządu Powiatu Zwoleńskiego
oraz pracowników Starostwa
Najserdeczniejsze i Najgorętsze Życzenia
Mieszkańcom Powiatu Zwoleńskiego.
Życzymy radosnych Świąt,
odpoczynku w rodzinnym gronie . *
oraz sukcesów i spełnienia marzeń '.'
wNowym Roku.
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Wicestarosta
Stefan Bernaciak

Przewodniczący
Rady Powiatu
Adam Ociesa'

Starosta Zwoleński
Jerzy Koziński

Przęwodntcżący
Redy Powiatu
Edward Krok
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Czy działający ;,Razem dla Radomki" .
zachęcą skutecznie turyst~w?
Sześć gmin położonych w dolinie Radomki zrzeszyło się w dwóch organizacjach stawiających sobie
za cel rozwój tego zakątka ziemi radomskiej. Chodzi o Związek Gmin .Radornka" (przewodniczą-
cy Stefan Błaszczyk-wójt gminy Przytyk) oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania"Razem dla
Radomki" (prezes Cezary Nowek). . .
Obydwie inicjatywy wspierane przez

gmihne samorządy zabiegają o środo
ki zewnętrzne niezbędne dla realizacji
pożytecznych społecznie zamierzeń .
Stowarzyszenie "Razem' dla Radom-
ki" działające w ramach europejskie-
go programu "Leader" zorganizowało'
konferencję na temat kształtowania
lokalnego produktu turystycznego.
Przedstawiciele organizacji zajmują-
cych się rozwojem turystyki i placówek
kultury wspomagani m.in. przez wyższe
uczelnie (stąd obecność dr.Marka Krze-
mińskiego z Prywatnej Wyższej Szkoły
Ochrony Srodowiska w Radomiu) dzielili
się własnymi doświadczeniami z dzia-
łań sprzyjających rozwojowi turystyki i
przedstawiali opinie. co można by robić
razem dla uatrakcyjnienia turystycznego
miejscowości położonych nad Radomką,
Okazało się. że lokalnych dokonań nie
brakuje. Samorządy i mieszkańcy gmin
Przytyk. Wieniawa. Wolanów są zainte-
resowani rozwojem infrastruktury tury-
stycznej nad Domaniowskim Morzem.
Wieniawa znana jest także z Poliptyku
Wieniawskiego. Przysucha to głównie
.upowszechnianie dziedzictwa r twór-
czości Oskara Kolberga. Jedlińsk słynie
z dorocznej imprezy zwanej "Ścięciem
Śmierci". ostatnio także z inicjatywnej
działalności Muzeum Witolda Gom-
browicza we Wsoli. Przytyk. to nie .tyl-

Uczestnicy konferencji. Od prawej: prezes Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" Cezary Nowek i dr.
Marek Krzemiński iTomasz Tyczyński, dyrektor Muzeum im. Gombrowicza we Wsolih

ko studnia mająca zaświadczać za tym. że
miejscowość ta jest pępkiem Europy. lecz
przede wszystkim miejscem dorocznych
Ogólnopolskich Targów Papryki. PaniLars
Drelich o wymaganiach niemieckich tury-
stów wypoczywających w Polsce.

Wspólne poczynania. to zagospodarowa-
nie turystycznie i wypoczynkowo Zalewu
.Domantów"[ rajd rowerowy gimnazjalistów.
a zamierzenia to m.in.wytyczenieszlaku tury-
stycznego obejmującego również inne tereny.
Chodzim.in,o Jana Kochanowskiego.którego

babka mieszkała przez jakiś czas we Wsoli a
kontakty rodzinne obejmują także miejsco-
wość Kochanów i samo miasto Radom.w któ-
rego centrum znajduje się pomnik poety. oraz
nie brakuje instytucji i ulic noszących imię
twórcy. Padła propozycja organizowania
spływu kajakowego Radomką oraz lepszego
wykorzystania turystycznie innych akwe-
nów wodnych. Jedno jest pewne. łącząc siły
i środki. razem zrobić będzie można bardzo
wiele dla uatrakcyjnienia turystycznego do-
liny Radomld. (M.K.)

Uni.katowe polichromie św. Doroty
Odkryte pod 12.war~twami farby polichromie s


