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Radny Grzegorz Krupa złożył rezygnację z funkcji
przewodniczącego komisji
budżetowej. Radny Jan
Zachar wystąpił ze Stowarzyszenia „Wspólnie dla Ustronia”
Więcej na str. 2 i 12
W czytelni ustrońskiej biblioteki gościła Anna
Cieplak, tegoroczna lau-

reatka Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza.

Więcej na str. 8

WIELKI TALENT WIELKIE SERCE
- Bardzo dziękujemy i cieszymy się, że jest pan z nami i że deklaruje pan, że będzie
pan z nami - mówiła na koniec koncertu Danuta Koenig, zwracając się do Adama
Makowicza, światowej sławy pianisty i kompozytora, który zawsze podkreśla, że
Ustroń jest jego domem, choć na co dzień mieszka w Nowym Jorku. Pan Adam co
roku przyjeżdża do nas, żeby pomieszkać w swoim ukochanym mieście i złożyć
kwiaty na grobie matki
(cd. na str. 4)

Każdy, kto miał przyjemność
znać Krystynę Stanieczek , bez wahania mógłby powiedzieć, że była
osobą wyjątkową .
		Więcej na str. 10

ZASKAKUJĄCE OBRADY
Październikowa sesja Rady Miasta zapowiadała się zwyczajnie. Omawianie
punktów obrad, głosowanie nad uchwałami, ewentualne zapytania radnych...
Nic nie wskazywało na powrót dyskusji nad Gazetą Ustrońską oraz złożenie
pewnych rezygnacji. Co działo się podczas ostatnich obrad?

O godzinie 14 Artur Kluz, przewodniczący Rady Miasta, otwarł 31. sesję miejską.
Stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ na 15 radnych z powodów usprawiedliwionych nie było tylko jednego. W obradach uczestniczyli również: burmistrz
miasta, skarbnik, sekretarz miasta, radca prawna, radni powiatowi i przewodniczący
zarządów osiedli.
Na początku burmistrz odniósł się do przeprowadzonych konsultacji społecznych
w zakresie projektów uchwał związanych z podatkami oraz projektu programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2018 rok. W wyniku konsultacji nie
zostały przedstawione wnioski. Radni nie mieli do tych punktów żadnych zapytań ani
uwag. Omawiano także podjęcie uchwał ws. zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
– Do budżetu proponujemy wprowadzenie dochodów, które zostały otrzymane i które
planujemy uzyskać do końca roku z tytułu wynajmu placówek oświatowych. Pierwsza
kwota to 42 858 złotych. W 50% zostałaby ona przeznaczona na wydatki statutowe
w szkołach, a reszta na zabezpieczenie kosztów energii do końca roku. Kolejna kwota
po stronie dochodów to 19 500 zł, która pochodzi z wpływów za korzystanie z wyży(cd. na str. 12)
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1 listopada w święto Wszystkich Świętych
i 2 listopada w Dzień Zaduszny odwiedzamy
groby naszych bliskich.
Fot. W. Suchta
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WIELKI TALENT WIELKIE SERCE
(cd. ze str. 1)
Wybitny jazzman zastanawiał się, czy cie, jak zawsze ze swoimi wychowankami
w ogóle ktoś przyjdzie na koncert, bo po- i prezentem własnoręcznie przez nich
goda w sobotni wieczór naprawdę nie za- wykonanym. Podziękowania niezmiennie
chęcała do wyjścia z domu. Jednak ustro- wzruszają Adama Makowiczowa, który
niacy, a także miłośnicy dobrej muzyki z serdecznie ściska podopiecznych Ośrodka,
całego regionu, nigdy nie zawodzą, zaś szczególnej placówki na mapie powiatu
obawy pianisty wynikały z jego skrom- cieszyńskiego.
ności. Bo jak można by było opuścić tak
Osoby, które od początku przychodziły
wielkie wydarzenie kulturalne? Nie może- na koncerty Makowicza, mają ich już
my narzekać w Ustroniu na ich brak, sam na koncie 19 i podczas tego ostatniego
występ Makowicza, odbywa się przecież zapowiedziano, że w przyszłym roku odw ramach Ustrońskiej Jesieni Muzycznej, będzie się jubileuszowy. Jednak wszyscy
która jest już dla naszych mieszkańców tak pamiętamy, że początki nie były takie
oczywista jak przymrozki w październiku. oczywiste. Pierwszy raz dane nam było
Mamy więc okazję poznać bardzo dobrych usłyszeć Szopena, Gershwina, Ellingtona
artystów w swoim gatunku, ale pana Adam oraz własne kompozycje pana Adama
jest wyjątkowy i mamy go dla siebie co w sali Chrześcijańskiej Fundacji Życie i
roku. Każdej jesieni gra przepiękny kon- Misja i niemal z cudem graniczył fakt, że
cert w Miejskim Domu Kultury „Praża- utytułowany muzyk zgodził się zagrać na
kówka”, na jaki w Stanach Zjednoczonych niedostrojonym fortepianie. Przeżycie było
czy Europie trzeba by rezerwować bilety jednak tak doniosłe, że i pianista, i publiczi jeszcze słono za nie zapłacić.
ność postanowili spotykać się regularnie.
W Ustroniu jedyne 40 zł, które zostaje A przecież wtedy „Prażakówka” dopiero
przekazane przez artystę na działalność miała być wyremontowana, scena i sala
Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno- widowiskowa wymagały modernizacji,
-Wychowawczego, prowadzonego przez potrzebny był też odpowiedni instrument.
Towarzystwo Opieki nad Niepełnospraw- Te wszystkie niedogodności udało się
nymi w Ustroniu. Prezes Stowarzyszenia, przezwyciężyć i co roku dokładana jest
jednocześnie dyrektor Ośrodka Dorota cegiełka, wspierająca Towarzystwo proKohut oczywiście była obecna na koncer- wadzące Ośrodek w Nierodzimiu.

A sam koncert? Wspaniały. Tego nie
można porównać z żadnym nagraniem,
zwłaszcza że mamy do czynienia z jazzem
i ustrońskie improwizacje mistrza są jedyne i niepowtarzalne. W tym roku dostąpiliśmy także zaszczytu bycia recenzentami,
bo pod koniec listopada pan Adam wchodzi do studia Polskiego Radia, żeby nagrać
nowy materiał. Będzie to jego pierwsze
nagranie w Polsce od momentu, gdy
w 1977 roku wyjechał do USA. Dlatego
zagrał dużo swoich kompozycji, żeby
sprawdzić, jak sam powiedział, co się nadaje, a co się nie nadaje. Mamy nadzieję,
że mistrz był usatysfakcjonowany, a my
okazaliśmy się pomocni.
Za piękną muzykę, chwile wzruszenia i
otwarte serce dziękował przewodniczący
Rady Miasta Ustroń Artur Kluz i burmistrz
Ireneusz Szarzec, który powiedział:
- Zastanawiałem się, co czyni tak specyficzny, rodzinny klimat tych koncertów.
Na pewno jest to wielki talent i wielkie
serce. Panie Adamie, to dla ustrońskiej
społeczności zaszczyt, że możemy gościć tak wybitną osobowość. A słuchając
dzisiejszego recitalu, kiedy mówił pan,
że utwory nie mają jeszcze tytułów i są
na razie numerami, pomyślałem sobie, że
chociaż już przewijały się w nich motywy
ustrońskie, „Winter paradise” czy „Little
high Manhattan”, to gdyby Ustroń pojawił
się w tytule, to byłoby to dla nas wielki
zaszczyt.
Tekst i foto: (mn)
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