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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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Podziękowanie
Już po raz siódmy chciałbym złożyć za
pośrednictwem „Czasu Ostrzeszowskiego”
serdeczne podziękowania wszystkim
uczestnikom tegorocznego, największego
w historii Ostrzeszowa, Koncertu Muzyki
Wiedeńskiej. W tym szczególnym roku
Jubileuszu 750-lecia Ostrzeszowa październikowe spotkanie z muzyką wiedeńską było
ważnym wydarzeniem. Pomimo upływu
tych kilku lat zainteresowanie muzyką
starego Wiednia nie słabnie, a tegoroczny
koncert świadczy o tym, że Ostrzeszów to
miasto melomanów, gdzie można wysłuchać muzyki na najwyższym poziomie.
Jestem pewien, że tegoroczny, wyjątkowy
pod wieloma względami, koncert pozostanie na długo w naszej pamięci. Artyści
scen operowych z Wiednia, Wrocławska
Orkiestra Festiwalowa oraz prof. Jan Ślęk
to połączenie młodości i doświadczenia,
czego efektem było widowisko na miarę
naszego Jubileuszu, za co im również serdecznie dziękuję.
Jak co roku koncert odbył się przy znacznym udziale sponsorów i również dzięki
ich wsparciu mogliśmy zorganizować ten
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koncert. Składam serdeczne podziękowanie
następującym firmom i instytucjom:
AMI Mikstat, Wielkopolska Wytwórnia
Żywności PROFI, Mayr Polska, Trasko
Invest, Marek Stolarczyk, Unimebel Jan
Mucha, AKME Ostrzeszów, HEDEM – Henryk Dembski, AQUATOR, Wytwórnia Lodów
PRIMA, Mikrob S.A., Techma Mikstat, Leoni
Autokabel Polska, Ferma Drobiu Elżbieta
i Wiesław Motylowie, Kwiaciarnia SAVINA
Savina i Julian Sieraczkowie, Maria Zaród,
Cukiernia A. Zimoch, Miasto i Gmina Ostrzeszów, Powiat Ostrzeszowski.
Dziękuję dyrekcji Gimnazjum nr 2 oraz
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie za
pomoc w organizacji koncertu oraz pracownikom Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
za wykonywanie pracy z dużym zaangażowaniem i sumiennością.
Dziękuję również redakcji „Czasu Ostrzeszowskiego” za popularyzację Koncertu na
łamach gazety.
Serdecznie dziękuję!
Artur Derewiecki
dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum
Kultury

50 SESJI MINĘŁO

Tak można by powiedzieć, podliczając
dokonania radnych powiatowych w zakończonej III kadencji. Ta 50-ta, w pewnym
sensie jubileuszowa, a zarazem pożegnalna
i uroczysta sesja, odbyła się 9 listopada.
Już sam początek przekonał wszystkich, że
będzie naprawdę uroczyście. Stało się tak za
sprawą chóru ze „Stacji Bukownica”, który
zadziwił swym śpiewem uczestników sesji.
Grupa rozpoczęła od psalmów, by poprzez
poezję Wojtyły i przebój Presley’a zakończyć wielkim hitem Rubika
– „Niech mówią, że to nie jest miłość”. Prawdziwa uczta dla ucha,
a przecież dopiero od roku występują bukowniccy chórzyści.
Dalej też było uroczyście. Najlepsi uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych otrzymali z rąk przedstawicieli władz powiatu

pamiątkowe dyplomy, a przede wszystkim stypendium starosty
na bieżący rok szkolny.
Potem nastąpiły przewidziane protokołem wystąpienia starosty i przewodniczącego, choć wcześniej głos zabrał goszczący
na sesji burmistrz Ostrzeszowa. „Mieliśmy okazję współpracować w tej kadencji i za tę współpracę młodszemu bratu, którym
jest powiat, chciałem serdecznie podziękować” – mówił S.
Wabnic. Wyraził też nadzieję, że w kolejnej kadencji współpraca między samorządami miasta i powiatu także będzie
się dobrze układać. Również w ocenie starosty współpraca
z największą gminą powiatu – z Ostrzeszowem, była bardzo owocna, za co L. Janicki dziękował burmistrzowi i jego
współpracownikom. W sprawozdaniu starosty dominowały
liczby, w których zawierały się dokonania minionej kadencji:
zarząd powiatu odbył 198 posiedzeń, podejmując w ich trakcie 172 uchwały. Minioną kadencję powiatu L. Janicki nazwał
czasem pozyskiwania środków unijnych. Środki te, wsparte
o inne środki zewnętrzne, wyniosły w minionych czterech
latach niebagatelną kwotę 19mln zł. Szły na drogi, chodniki
i inne inwestycje, głównie oświatowe, ale także na pomoc
społeczną i służbę zdrowia. Starosta mówił też „o dobrym
poziomie współpracy i zrozumienia z gminami”, dzięki czemu
udało się zrobić wspólnie sporo inwestycji, przede wszystkim drogowych. Zwrócił także uwagę na inne aspekty działań
podejmowanych przez powiat. „Myślę, że czas tej kadencji
nie jest czasem straconym dla powiatu”.
Wystąpienie przewodniczącego Rady Powiatu też utrzymane było w tonie podsumowań. Rada podczas 50. sesji
podjęła 281 uchwał, zaś w dotychczasowym, blisko 12-letnim okresie istnienia powiatu było ich 753. Przewodniczący
przypomniał o powtórzonych w I okręgu wyborach do Rady
Powiatu, co nastąpiło z powodu niedopatrzeń zaistniałych
przy pierwszym głosowaniu. Z powodu powtórzonych wyborów nastąpiły zmiany osobowe w składzie Rady. W miejsce
wybranych wcześniej I. Wiorek, M. Matyszkiewicza i E.
Derendal, weszli Z. Lewek, M. Mądry oraz M. Lamek.
Jak przystało na ostatnią sesję, nie mogło zabraknąć
podziękowań. Prócz dyplomów wszyscy radni zostali
z tej okazji obdarowani pamiątkowymi zegarami, które –
jak powiedział starosta – mają im odmierzać czas nowej
kadencji.
K. Juszczak

