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Przeczytaj!

Czy mo¿na pogodziæ interes my�liwego i rolnika, gdy
nawet najrzetelniejsza wycena szkód ³owieckich nie usa-
tysfakcjonuje w pe³ni ¿adnej ze stron?

Rolnik mimo odszkodowania bêdzie rozgoryczony, ¿e jego
praca zosta³a zniweczona.

My�liwy bêdzie prze�wiadczony, ¿e ¿¹dania rolnika s¹
wygórowane, podyktowane chêci¹ uzyskania z zaistnia³ej
sytuacji jak najwiêkszych korzy�ci i nie postrzega siebie jako
przyczyny szkody, za któr¹ przyjdzie mu zap³aciæ.

Wiêkszo�æ rolników uwa¿a, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ szkód
jest nadmiar zwierzyny, szczególnie dzików, które my�liwi po-
winni natychmiast wystrzelaæ. W oczach my�liwych rolnicy
przechodz¹c do intensywnej gospodarki rolnej, poprzez wpro-
wadzenie wielko³anowej struktury upraw, szczególnie kuku-
rydzy przyczynili siê do ekspansji dzików.

Szkody ³owieckie

Czy niewielkie miasteczko
Ujazd pod Strzelcami ju¿ wkrótce
bêdzie przypomina³o stolicê na-
szego województwa? Sk¹d wzi¹æ
oryginaln¹, ciekaw¹ koncepcjê na
zagospodarowanie rynku i moder-
nizacjê centrum tak, aby sta³o siê
ono reprezentacyjn¹ i atrakcyjn¹
wizytówk¹ naszego miasta? - za-
stanawia siê burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch

Burmistrz marzy o tym by jego
ujazdowski rynek zamieni³ siê w taki
miniopolski. Niech tam powstanie
jaka� fontanna, ³aweczki wokó³ ogród-
ki piwne kwiaty, kolorowe parasole.
Niech to miejsce têtni ¿yciem i sta-
nowi najpiêkniejsz¹ czê�æ naszego
miasta.

Na szczê�cie burmistrz T. Kauch
to cz³owiek bardzo pragmatyczny,
który nie tylko ma piêkne marzenia,
ale tak¿e sposoby aby wprowadzaæ

POMYS£ NA UJAZD
je w ¿ycie. Pierwszym krokiem, spo-
sobem na pozyskanie najciekawsze-
go projektu zagospodarowania ujaz-
dowskiego rynku jest og³oszenie
otwartego konkursu na taki projekt.
Poprosi³em burmistrza Tadeusza
Kaucha o ujawnienie nam kilku szcze-
gó³ów na ten temat.
- Ju¿ postanowione, ¿e konkurs
taki zostanie og³oszony w przysz³ym
roku. Aby ca³a sprawa modernizacji
ujazdowskiego rynku od pocz¹tku
mog³a nabraæ odpowiedniej dynami-
ki, równie¿ w tym samym 2005 roku,
planujemy zamkniêcie tego konkur-
su i og³oszenie jego rozstrzygniêcia
tzn. wyboru przez Radê Miasta naj-
lepszego pomys³u, który zostanie
przyjêty do realizacji.

Bo te¿ przyznajê, ¿e aktualnie
samo centrum tego miasta nie prezen-
tuje siê zbyt okazale, rynek stanowi

- Ten miêdzynarodowy program
funkcjonuje ju¿ od jakiego� czasu �
opowiada Ryszard Pagacz, dyrek-
tor LO w Zawadzkiem. � To, ¿e
zg³osili�my siê do niego, w zasadzie
jest kwesti¹ przypadku. Jakie s¹ na-
k³ady na edukacjê � wszyscy wiedz¹.
Dlatego te¿ staramy siê dodatkowych
pieniêdzy szukaæ wszêdzie, gdzie siê
da. Jedno z takich �róde³ odkry³ nasz
informatyk. By³ nim w³a�nie ów pro-
gram �klub-net�, dziêki któremu, je-
�li by uda³o siê nam zakwalifikowaæ,
mogliby�my uzyskaæ pieni¹dze na
przekszta³cenie szkolnego pomiesz-

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury w
Powiecie Strzeleckim startuj¹c w konkursie og³oszonym przez
Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y jako jedna z 5 organiza-
cji pozarz¹dowych w kraju otrzyma³o wyró¿nienie, czyli za-
proszenie do udzia³u w polsko-niemiecko-czeskim progra-
mie klub-net. Inicjatorem uczestnictwa w tym konkursie by³o
jednak Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mieszka I w Zawadz-
kiem.

Klub-net w Zawadzkiem
czenia, w którym ten klub mia³by
swoj¹ siedzibê. Okaza³o siê jednak,
¿e szko³a nie mo¿e samodzielnie zg³o-
siæ siê do konkursu. Mog³a to nato-
miast zrobiæ organizacja non profit.
Tak¹ jest Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Edukacji i Kultury w Po-
wiecie Strzeleckim. A wiêc to Stowa-
rzyszenie z³o¿y³o wniosek.
- I uda³o siê mu znale�æ w eli-
tarnym gronie 5 organizacji poza-
rz¹dowym z ca³ego kraju.
- Szczerze mówi¹c nie liczy³em za

Duma z dziedzictwa jest pod-
staw¹ promocji miasta. To czêsto
jednak nie wystarcza. Gdy ludzie
�podró¿owali� g³ównie pieszo,
mogli codziennie przej�æ ok. 30 km.
Po drodze trzeba by³o gdzie� prze-
nocowaæ i co� zje�æ, czasami obro-
niæ siê przed rabusiami. Dzi� jest
inny zgo³a k³opot, Gdzie zaparko-
waæ i za ile.

Soest rozpoczê³o akcjê: �Na-
vigationssystem ohne Aufpreis!�
- �System nawigacyjny bez narzu-
tu�. Miasto oferuje tylko: 3.900
miejsc parkingowych. Tak, nie
pomyli³em siê - blisko cztery ty-
si¹ce. Wydaje siê specjalne map-
ki, talony na niektóre bezp³atne
parkingi, niektóre dla autobusów.
W �Starej rze�ni� oraz �Miejskiej
hali imprezowej� (Stadthalle) od-
bywaj¹ siê liczne imprezy muzy lek-
kiej - operetki, kabaretu, widowi-
ska typu okazjonalnego - byle
przyci¹gn¹æ turystów. Okolice So-
est maj¹ dobre, urodzajne ziemie.
Nazywaj¹ je �Börd� i t³umacz¹ na
�czarnoziem�, choæ raczej s¹ ciem-
nobr¹zowe. Co zrobiæ z urodzajem,
nadmiarem zbiorów? Od pewne-
go czasu urz¹dza siê tu �Bördetag
Mai� - czyli majowe dni rolnicze.

Co najciekawsze, mimo jakiej�
tam gro�by UE - jak pisz¹ w Pol-
sce - w ulotkach, szyldach, recep-
tach itd. wyra�nie zachêcaj¹ �ku-
puj dobre - bo niemieckie�, albo
konkretne towary: �niemieckie ja-
gody�, �niemieckie pomidory z
Soest� i nic komu do tego, zw³asz-
cza Unii! Osobliwo�ci¹ w promo-
cji jest nieco m³odszy �Soester
Kneipen Festival Im März� - mar-
cowy, Soesterowski festiwal
knajp. Có¿, reklama d�wigni¹ han-
dlu. Zastrzega siê nawet - chodzi
o soboty-niedziele - jeszcze przed

Jak promowaæ
swoje miasto?
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