Nie straszcie nas
prywatyzacj¹

WIÊTO M£ODZIE¯Y 2008

Przeczytaj:
* Jak nie stra¿
to kto?
* Ruch w interesie
* Mniej bezrobotnych
* Wróæ bez HIV
* Kowbojskie
klimaty
* Oferty pracy

Ponad 1000 osób przyjecha³o na tegoroczne Dni M³odzie¿y na Górze w.
Anny.
- Pos³owie PiS strasz¹ niepotrzebnie ludzi prywatyzacj¹ szpitali  ocenia starosta Józef Swaczyna.  Wprowadzenie zmian w s³u¿bie zdrowia,
jakie proponuje rz¹d, nie jest prywatyzacj¹! Nawet gdy szpitale zostan¹
przekszta³cone w spó³ki z o.o, nie

zmieni¹ siê w prywatne placówki ich w³acicielami zostan¹ samorz¹dy.
To nic nie zmieni w sytuacji pacjentów, bo podstaw¹ funkcjonowania
pozostan¹ kontrakty zawierane z
Narodowym Funduszem Zdrowia.
dok. na str. 2

Spotkanie
sentymentalne

Fot. Józef Hajduk

Po raz kolejny ponad 1000 m³odych ludzi zebra³o siê na wiêcie M³odzie¿y
organizowanym przez Franciszkanów z Góry w. Anny. Wielki namiot, koncerty, nabo¿eñstwa, codzienna Eucharystia i braterska atmosfera  to tylko
niektóre z hase³, które kojarz¹ siê nam z tymi rekolekcjami. Tematem tegorocznego wiêta s¹ s³owa Id, odbuduj moj¹ Europê!. Jest to sparafrazowana
Wiêcej czytaj na str. 8

Chroñ siê przed burz¹

O spotkaniu pokoleñ wiêcej czytaj na str. 8

W dniu 1 sierpnia 2008 o godzinie 17:00
we wszystkich miastach
przeprowadzony zostanie ogólnokrajowy trening
uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy.
W ten sposób upamiêtnione bêd¹ obchody
64. rocznicy wybuchy
Powstania Warszawskiego.
W tym terminie zostan¹ uruchomione syreny alarmowe
przez okres jednej minuty.
Bêdzie to okazja do chwili zadumy.

Fot. Teodor Mróz
Gwa³towne burze coraz czêciej nawiedzaj¹ nasz region. B³yskawice i grzmoty to nie tylko wspania³y spektakl, ale i grone dla zdrowia i ¿ycia zjawisko.
Warto wiedzieæ, jak siê chroniæ przed piorunami. Tym bardziej, ¿e niedawno
dosz³o do pora¿enia jednej z osób podczas imprezy plenerowej.
Jak oceniæ, czy burza jest daleko? Gdy miêdzy b³yskawic¹ a nastêpuj¹cym
po niej grzmotem up³ywa mniej ni¿ dziesiêæ sekund, oznacza to, ¿e piorun
uderzy³ w odleg³oci mniejszej ni¿ 3,5 kilometra. Ale... warto pamiêtaæ, ¿e
uderzenia piorunów mog¹ wyprzedzaæ fronty burzowe nawet o 15 kilometrów.
dok. na str. 5

Jestem
szczêliwym
cz³owiekiem
mówi o sobie Rajmund Adamietz. To
w naszych realiach doæ nieoczekiwane stwierdzenie: ludzie wol¹ narzekaæ, ni¿ cieszyæ siê publicznie. W
dodatku chwil zniechêcenia nie brakowa³o w jego ¿yciu: wtedy, gdy straci³ sporo kasy i zak³ad stan¹³ na krawêdzi plajty (ale gdy ma siê ludzi, to
siê wstaje rano i idzie siê do przodu,
bo czuje siê za nich odpowiedzialny
 wyjania), czy wtedy, gdy ciê¿ko
zachorowa³a jedna z jego córeczek,
albo wtedy, gdy tak samo zachorowa³ on sam.

- Jestem bardzo g³êboko wierz¹cym cz³owiekiem  mówi o sobie. To wiara pomog³a mi w najtrudniejszych chwilach i pomaga mi na co
dzieñ. I dziêki Bogu, wiele mi w ¿yciu
siê udaje.
W wykañczanej w³anie nowej
siedzibie firmy  na terenie dawnego
Agrometu  rozmawiamy nie tylko o
tym, co do tej pory uda³o mu siê osi¹gn¹æ (a jak na 47-latka uda³o mu siê
rzeczywicie niema³o, ale, jak twierdzi, celu jeszcze siê osi¹gn¹³), ale i
trochê o firmie, o rodzinie, o ludziach.
dok. na str. 4

