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ogniwem gospodarki, tworząc 'po-
nad 70 % produktu krajowego brutto.
Zatrudniają, inwestują, wprowadzają
postęp techniczny i różnego rodzaju in-
nowacje, płacą podatki, sprzyjając roz-
wojowi społeczności lokalnych, w któ-
rych funkcjonują. Mimo to badania wy-
kazują, że tylko niespełna polowa Pola-
ków lubi przedsiębiorców i uważa ich
za osoby uczciwe. Powoduje to, że wie-
lu z pracodawców przyjmuje postawę
zachowawczą, nie angażując się w spa-
rawy miejscowej społeczności. Nie naj-
korzystniej przedstawia się współpraca
władz terenowych, głównie samorządo-
wych z przedsiębiorcami, choć ,są~też
fakty potwierdzające wzajemny]:\oży-,
tek z dóbrego współdziałania. Podawali
je m.in. Jarosław Gajda, szef Cechu Pie-
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wwielu przypadkach mogłaby być
wzajemnie korzystniejsza,

Szerzej wypowiedział się na ten,
temat Andrzej Jarzyński, burmistrz
Szydłowca. Podkreślil, że z własnego
doświadczenia wie ile 'pracy i zaanga-
żowania \-vymaga prowadzenie wła-
snej firmy, dlatego zawsze kiedy ma
możliwość, stara się wspierać przed-
siębiorców:

- Wychodząc naprzeciw potrze-
bom prywatnych przedsiębiorców
nasza gmina realizuje projekty współ-
finansowane przez UE. Są to; "Popra-
, wa dostępności strefy działalności go-
spodarczej w Szydlowcu przy ul. Stra-
żackiej/Wschodniej" oraz "Mkdzyg-
minna Strefa Aktywności Gospodar-
czej i Inkubator Przedsiębiorczości Uczestnicy konsultacji w pomieszczeniach Inkubatora Przedsiębiorczości.

Zaproszenie do ,Wrzosu
Stowarzyszenie .Razem dla Ra-
domki", Stowarzyszenie ,Wrzosowi-
sko" oraz Publiczna Szkoła Podsta-
wowa we Wrzósie zapraszają 25 li-
stopada 2011r: na .Jarmark Iudo-
wy" ~ imprezę promującą .folklor
i dziedzictwo kulturowe naszych
~małych ojczyzn" .

Za prezentują się na niej dziecięce
i młodzieżowe zespoły ludowe z terenu
Lokalne] Grupy Działania ,Razem dla
Radomki" - zespół dziecięcy-z PSP
Wrzos, zespól "Wolanianki' z Wolano-
wa, .Zakrzewiaki" z Zakrzewa oraz ze-
spól .Plejada z Przytyka". Imprezie towa-
rzyszyć będą wystawy prac twórców lu-
dowych: Zdzisława i Barbary Baltow-
skicli z Przysuchy (rzeźbiarstwo), Danu-

ty iZbigniewa Glik z Oblasu (malarstwo
, naiwne) oraz wyroby rękodzielnicze Sto-
warzyszenia ,\Vrzosowisko',

Podczas imprezy będzie również
, możliwość degustacji potraw i tradycyj-
nych dań ludowych. Na zakończenie
imprezy zaprezentuje się Kapela Braci
Tarnowskich z Domaniowa. jedna
z najlepszych i najbardziej docenia-
nych kapel ludowych, określana mia-
nem twórców i mistrzów teatru wesel-
nego - zwyczajowych spektakli, odby-
wających się na weselach, Słuchając
muzyki, która zaprezentowana zosta-
nie we Wrzosie - przeniesiemy się
w klimat zabawy sprzed wielu lat.

Serdecznie upraszamy.

Stu architektów projektuje
Plac jagielloński
Około 100 pracowni architektonicz-
nychz terenu całego krajujest zainte-
resowanych udziałem w konkursie

I na opracowanie koncepcji zagospo-
darowania Placu Jagiellońskiego.Ar-
chitekci mogą nadsyłać prace kon-
kursowedo 20 lutego2012 roku.

Plac Jagielloński od dłuższego czasu
jest bardzo zaniedbany. Niegdyś' wizy-
tówka miasta, dziś miejsce ponure i wy-
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Producent obuwia męskiego

"OLIMEX"
Zatrudni pracowników
z doświadczeniem
na stanowisko:
• szarfowaczka

elementów obuwia
Osoby zainteresowane prosimy

o kontakt tefoniczny:

48 385 73 41
, lub osóblsty

w siedzibie firmy:

ul. Banacha 117

26 -600 RADOM
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mia ogłosił konkurs architektoniczny
na opracowanie nowej koncepcji zago-
spodarowania Placu Jagiellońskiego.

Zgodnie z założeniami konkursu
powierzchnia placu ma być jednoplasz-
czyżnowa z uwzględnieniem małej ar-
chitektury, oświetlenia.,· zieleni oraz
usytuowaniem pomnika Św. Kazimie-
rza Jagiellończyka, patrona Radomia.

Najlepsza praca konkursowa zosta-
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