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Przeczytaj!
* Sesja Rady Powiatu
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Wybory samorz¹dowe odbêd¹
siê jesieni¹. Pora wiêc podsumo-
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Jaka to
kadencja?

Przeprowadzka z pomp¹
Stefan Sz³apa, Komendant Po-

Pielgrzymi w deszczu - wiêcej czytaj na str. 4

wiatowej Stra¿y Po¿arnej, pracuj¹cy w dwóch komisjach Rady Po-
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wiatu - bezpieczeñstwa i gospodarczej - jest zdania, ¿e mijajaca ka-

po drugie, po trzecie

dencja samorz¹du powiatowego to
okres, który mo¿na oceniæ jako
zdecydowanie pozytywny. Radnym

Do listy swoich wyró¿nieñ i nagród zawadczañska firma IZOSTAL SA od
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ale te¿ uwa¿a, ¿e jego opinie podziel¹ wszyscy mieszkañcy.
-

W po³owie powiatów Opolsz-

czyzny nie zrobiono tak wiele dla poprawy bezpieczeñstwa, jak u nas. To
jednak mo¿na powiedzieæ dzi, gdy
do koñca kadencji zosta³o jeszcze kilka miesiêcy, a przecie¿ na jej pocz¹tku by³o inaczej - mówi. - Pierwsze
Otwarcia nowej hali dokonuj¹ prezesi

Wies³aw Czerwiak

i Marian Paul Schmandra.
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Firma Mercur-Krehalon powsta³a
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Berndt - przedstawicielce Izostalu S.A.
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Wicemarsza³ek Józef Koty wrêcza Opolsk¹ Nagrodê Jakoci Gabrieli

parku maszynowego  dodaje.

w Staniszczach Ma³ych na bazie maj¹tku Rolniczej Spó³dzielni Produkcyj-

To równoczenie spe³nienie wymo-

gów

higienicznych

i

jakociowych

(HACCP, ISO) oraz unowoczenienie

Jednym z

dwa lata, a¿ do dramatycznego momentu, który zadecydowa³ o zmianie

zasadniczych powodów

Nie warunki oferowane przez w³a-

na stanowisku starosty, nie uk³ada³y
siê tak dobrze. Po tej wielkiej burzy
nast¹pi³ prze³om, od którego Rada
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