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WYDANIE
BEZPŁATNE

NASZA POSŁANKA
Z Ewą Kołodziej rozmawia Sławomir Jarzyna
Sławomir Jarzyna: Pani Ewo, skąd pomysł kandydowania do sejmu?

„Gwiazdka dla każdego”
już po raz dziesiąty!

Ewa Kołodziej: Propozycję startu w wyborach
parlamentarnych otrzymałam od regionalnych
władz Platformy Obywatelskiej już w 2007 roku.
Nie traktowałam jej jednak zbyt poważnie. Ponowne propozycje pojawiły się tuż po ubiegłorocznych
wyborach samorządowych, gdzie uzyskałam najlepszy wynik w mieście. Szefowie struktur lokalnych
uznali, że z takim wynikiem, jako dobry samorządowiec powinnam ubiegać się o mandat posła. Tym
razem postanowiłam poważnie rozpatrzyć tę propozycję. Na początku roku rozpoczął się proces tworzenia list na szczeblach lokalnych i regionalnych i
po raz kolejny wrócono do rozmów ze mną na temat
kandydowania. Postanowiłam ulec tej namowie i
spróbować. Przeszłam wszystkie etapy weryfikacji i
na dobre poddałam się wszystkim działaniom kampanii i wszelkich formalnych obowiązków z tym
związanych.

W

ydaje się, że tak niedawno się
zaczęło... A oto już po raz dziesiąty społeczność szkolna Gimnazjum
nr 18 im. Józefa Nowary zaprasza na
grudniowy koncert charytatywny
„Gwiazdka dla każdego”.
Tegoroczny koncert odbędzie się na
terenie szkoły przy ul. Jana Wantuły w
niedzielę 11 grudnia 2011 roku, od godziny 17.00. Jego celem jest zdobywanie środków na pomoc dla osób, szczególnie dotkniętych przez los.
Aby podczas koncertu było pięknie ,
radośnie i żeby uczestniczące w nim
osoby poczuły magię nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia, organizatorzy przygotowują całą gamę atrakcji.
(Ciąg dalszy na stronie 4)

DOBRY POCZĄTEK
SIATKARZY
Z KOSTUCHNY

EWA KOŁODZIEJ

JAK GŁOSOWAŁA
KOSTUCHNA

danie zaczęli sezon 2011/2012
młodzi siatkarze Uczniowskiego
Klubu Sportowego ŹRÓDEŁKO KATOWICE. Młodziczki w dwóch rozegranych turniejach Mistrzostw Województwa Śląskiego o Puchar TAURON Polska Energia odniosły komplet czterech
zwycięstw, tracąc zaledwie jednego
seta. Bez względu na wynik trzeciego
turnieju będą grać o miejsce w górnej
połowie tabeli mistrzostw.

ieco spóźnione, ale będące odpowiedzią na liczne zapytania mieszkańców
Kostuchny o wyniki wyborów parlamentarnych do sejmu i senatu RP, w wymiarze
lokalnym, przedstawiamy skróconą informację na ten temat. Wybory odbyły się 9.
października, br. Ich celem było dokonanie
wyboru posłów i senatorów reprezentujących nasz okręg wyborczy. Mieszkańcy
Kostuchny głosowali w Okręgu Wyborczym numer 31, w czterech Obwodowych
Komisjach Wyborczych. Dwie o numerach
130 i 140 zlokalizowane były w Domu
Katechetycznym i dwie o numerach 141 i
142 w Miejskim Domu Kultury.

(Ciąg dalszy na stronie 2)

(Ciąg dalszy na stronie 2)

U

(Ciąg dalszy na stronie 3)

Święto Niepodległości
11 Listopada

N

bchody Święta Niepodległości w
Kostuchnie rozpoczęły się uroczystą
Mszą Święta w kościele parafialnym. Msza
Święta rozpoczęła się procesjonalnym wejściem krzyża, dziewięciu pocztów sztandarowych, służby liturgicznej i czterech księży, przy dźwiękach intrady w wykonaniu
orkiestry kopalni Murcki – Staszic. Wśród
pocztów sztandarowych po raz pierwszy
zabrakło pocztu sztandarowego kombatantów, który przez lata zajmował należne mu
honorowe miejsce.

O

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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JAK GŁOSOWAŁA
KOSTUCHNA

WYBORY DO SEJMU
Nr Obwodowej Komisji Wyborczej

139

140

141

142

Razem

Uprawnionych do głosowania

2171

2061

983

1583

6798

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Liczba głosów ważnych

1369

1254

472

711

3806

Frekwencja w %

65,22

60,89

52,09 47,69

58,00

261

257

19,07

21,05

90

102

Jak zakończyły się te wybory w wymiarze globalnym
wszyscy wiemy, natomiast jak głosowali mieszkańcy
Kostuchny informują poniższe tabele.

Rozdział głosów na Komitety Wyborcze

Wybory parlamentarne do sejmu.

Ilość głosów Komitetu Wyborczego PiS

W przedstawionej poniżej tabeli ujęto wyniki głosowania
tylko tych Komitetów Wyborczych, oraz wybranych
liderów, którzy zanotowali znaczącą ilość głosów.

% otrzymanych głosów przez Komitet

Z okręgu wyborczego numer 31, który obejmował między innymi miasta Chorzów, Mysłowice, Katowice i
Tychy wybierano dwunastu posłów. O rozdziale mandatów decydowała całkowita ilość głosów oddanych na listę
danego Komitet Wyborczy. W ramach tej listy posłami
zostawały te osoby, które otrzymały największą ilość
głosów. Posłami z okręgu wyborczego numer 31 zostali:
Wojciech Szarama, Grzegorz Tobiszewski i Mara Nowak
reprezentujący PiS, Zbyszek Zaborowki reprezentujący
SLD, Andrzej Rozenek, reprezentujący Ruch Palikota,
oraz Tomasz Tomczykiewicz, Danuta Pietraszewska,
Elżbieta Pierzchała, Marek Plura, Marek, Ewa Kołodziej,
Marek Wójcik i Jerzy Ziętek, reprezentujący PO.

Ilość głosów Komitetu Wyborczego PJN

Wybory do senatu.
Wybory do Senatu odbywały się w okręgach jednomandatowych, co oznaczało, że wybranym senatorem w okręgu zostawała ta osoba, która otrzymała największą ilość
głosów. Z naszego okręgu o mandat senatora ubiegały się
cztery osoby. Realnie o mandat rywalizowali tylko Kazimierz Kutz i Wojtyła, pozostali dwaj kandydaci otrzymali
śladowe ilości głosów. Oto wyniki głosowania z
uwzględnieniem tylko dwóch liczących się kandydatów.

- w tym Wojciech Szarama

% otrzymanych głosów przez Komitet
- w tym Andrzej Sośnierz
Ilość głosów Komitetu Wyborczego SLD

131

210

27,75 29,54
51

859
21,79

68

311
174

56

65

19

34

4,09

5,31

4,03

4,78

4,41

48

52

16

28

144

61

55

38

54

208

4,46

4,49

8,05

8,16

5,28

- w tym Zbyszek Zaborowski

32

18

8

24

82

Ilość głosów Komitetu Wyborczego PSL

28

40

52

53

173

2,05

3,27

11,02

7,45

13

17

16

10

56

Ilość głosów K.W. ,,Ruch Palikota”

133

115

51

85

384

% otrzymanych głosów przez Komitet

9,72

9,40

10,81 11,95

9,74

% otrzymanych głosów przez Komitet

% otrzymanych głosów przez Komitet
- w tym Krzysztof Kurak

58

51

18

27

154

777

656

151

249

1833

56,76

53,59

31,99 35,02

46,49

- w tym Tomasz Tomczykiewicz

231

187

47

74

539

- w tym Ewa Kołodziej

197

158

32

68

455

43
42
Znamy ostateczne wyniki wyborów. Mandaty poselskie i - w tym Jerzy Ziętek
senatorskie zostały rozdzielone. W wyniku wyborów
zaszły nowe zmiany na skalę od dawna nie spotykaną. Na
scenie politycznej pojawiło się nowe ugrupowanie. Mo- WYBORY DO SENATU
żemy ten fakt różnie oceniać, nie zmieni to jednak starej
139
140
prawdy o tym że osobisty udział w wyborach ma sens, bo Nr Obwodowej Komisji Wyborczej
tylko uczestniczący w wyborach mają realny wpływ na
Uprawnionych do głosowania
2171 2061
ich wynik, tak działa demokracja, o którą przez wiele lat
1417 1255
zabiegaliśmy. Jesteśmy po inauguracyjnych posiedze- Liczba głosujących
niach sejmu i senatu, po których mam mieszane odczucia. Frekwencja w %
5,26
60,89
Mam nadzieję że to tylko pierwsze koty na płoty, a wy363
1193
brani posłowie i senatorowie zajmą się istotnymi proble- Liczba głosów ważnych
mami kraju. Wszystkim posłom i senatorom wybranym w Ilość otrzymanych głosów
naszym okręgu wyborczym składamy serdeczne gratula863
758
cje, a szczególnie tym którzy przez swoje miejsce za- Kazimierz Kutz
mieszkania są nam dobrze znani. Liczymy że nie zapo- % otrzymanych głosów
63,32 63,53
mną o swoich korzeniach i będą godnie reprezentować
Jan Wojtyła
331
292
nas na forum parlamentu.
Bernard Uszok % otrzymanych głosów
24,28 24,47

8

21

114

141

142

Razem

983

1583

6798

513

758

3943

52,19 47,88

58,00

DOBRY POCZĄTEK
SIATKARZY
Z KOSTUCHNY
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Niespodziewanie dobrze rozpoczęli
rozgrywki w lidze kadetów nasi chłopcy.
W swoim debiucie w rozgrywkach wysoko pokonali 3:0 zespół UKS

- w tym Andrzej Rozenek

4,38

Ilość głosów Komitetu Wyborczego PO
% otrzymanych głosów przez Komitet

„Jedynka” Siewierz, zaś w drugim meczu wygrali 3:0 z jednym z faworytów
mistrzostw, UKS Olimpią Katowice.

PUCHAR
ŚLĄSKA

498

720

3774

230

360

2211

46,18 50,00

58,59

166

222

33,33 30,83

1011
26,79

Nieco słabiej spisuje się drużyna młodzików, która czeka na pierwsze zwycięstwo.
Trenerem zespołu młodziczek jest Ewa
Ciesielska, zaś zespoły kadetów i młodzików trenuje Katarzyna Krakowczyk.
UKS Źródełko zaprasza na treningi w
sekcjach piłki siatkowej i lekkiej atletyki
młodzież z szkół podstawowych.
Jan Chudy
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NASZA POSŁANKA
Z Ewą Kołodziej rozmawia Sławomir Jarzyna
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Sławomir Jarzyna: Jak wyglądała Pani
kampania wyborcza?
Ewa Kołodziej: Bardzo cenię sobie kontakt bezpośredni z wyborcami. Jednak aby
wyborcy zwłaszcza spoza Katowic mogli
mnie lepiej poznać, rozpoczęłam kampania
wizualną. Duża ilość plakatów z moim
wizerunkiem pozwoliła mi na to, że w kontakcie bezpośrednim byłam bardziej rozpoznawalna. Codziennie przez 6 tygodni chodziłam po głównych arteriach miast rozmawiając z ludźmi, rozdawałam swoje materiały wyborcze.
S.J.-Czy praca w samorządzie miasta nie
spełniała Pani oczekiwań?
E.K.- Spełniała, jak najbardziej. Tak jak
wcześniej powiedziałam, jako dobry samorządowiec uznana zostałam przez moich
przełożonych za dobrą kandydatkę na posła. Chciałabym w pewnym sensie być
łącznikiem między samorządem, a Sejmem.
Nadal najbardziej cenię sobie kontakt z
wyborcami i tak pozostanie. Z ogromnym
żalem żegnałam się z samorządem, w którym pracowałam prawie 3 kadencje. Nie
ukrywam, że chciałabym tu wrócić.
S.J.-Jakie dziedziny życia społecznego
będą stanowiły główne zainteresowanie
posłanki Ewy Kołodziej?
E.K.- Istnieje hierarchia wśród posłów.
Jako świeżo upieczona posłanka mam świadomość, że nie zawsze będę mogła swo-

SCRABBLE
Spotkanie z
Joanną Brychcy

W

dniu 26.10.2011 roku w Filii nr 27
Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Kostuchnie o godz. 18.00 odbyło się kolejne spotkanie z p. Joanną Brychcy, poetką i
bibliotekarką, pt: „Mądre myśli mądre
słowa”. Na tym spotkaniu p. Joanna przedstawiła jedną z najpopularniejszych gier
słownych na świecie - Scrabble.
Duże zainteresowanie tematem spowodowało, iż na spotkanie przybyło wiele osób,
zarówno młodzieży jak i dorosłych.
Gra jest przeznaczona dla 2, 3 lub 4 osób.
Polega na losowaniu płytek z literami
(jednocześnie gracz dysponuje siedmioma
takimi płytkami, umieszczanymi na stojaku
w sposób niewidoczny dla innych graczy) i
kolejnym układaniu z nich słów na planszy
o wymiarach 15x15 pól. Słowa układane są
w sposób przypominający krzyżówkę
Pierwsze słowo powinno przechodzić przez
pole H8 (środek planszy). Każdy kolejny
wyraz musi wykorzystywać, co najmniej

bodnie wybrać komisje w których chciałabym pracować. Na poziomie samorządu
pracowałam prawie we wszystkich komisjach Rady Miasta i mając to doświadczenie chciałabym zając się różnymi sferami
życia społecznego. Bliskimi tematami,
którymi od lat się interesuję jest sport, kultura fizyczna. Mam bardzo dobry kontakt
ze sportowcami i chciałabym go podtrzymać móc pracować w Komisji Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki. Jest w tej
dziedzinie wiele do zrobienia, zwłaszcza w
naszym regionie. Kolejna sprawa, która
mnie bardzo interesuje to jest edukacja. Nie
wiem, czy będę mogła w tej komisji pracować, gdyż jest wielu nauczycieli posłów i z
tej racji maja oni tu pierwszeństwo. Poza
sportem i edukacją, chciałabym pracować
w Komisji Infrastruktury. Jest to komisja
pełna wyzwań, bo w tej materii jest bardzo
wiele do zrobienia. Wreszcie jako doświadczony samorządowiec chciałabym pracować w Komisji Samorządu Terytorialnego i
Polityki Regionalnej. Decyzje o składach
komisji mają zapaść już w tym tygodniu,
natomiast nie jest tak, że w trakcie prac
danej komisji nie można dokonywać zmian
personalnych, dlatego członkostwo w danej
komisji nie jest sprawa definitywnie zamkniętą.
S.J.-Jak będzie wyglądał kontakt Pani z
wyborcami?
E.K.- Zależy mi na tym, żeby jak najszybciej uruchomić biuro. Chcę być dostępna
jedną literę znajdującą się już na planszy,
zatem nowo układane wyrazy bądź krzyżują się z już istniejącymi, bądź przedłużają
je o kolejne litery. Gracz, który nie może
(lub nie chce - ze względów taktycznych)
ułożyć z posiadanych liter poprawnego
słowa, albo pasuje, albo wymienia litery.
Ułożone słowa są punktowane, przy czym
grę wygrywa ten, kto łącznie (we wszystkich wykonanych ruchach) zdobędzie
większą liczbę punktów, niż każdy z przeciwników. Zgromadzeni goście po zapoznaniu się z zasadami gry, chętnie przystąpili do zabawy. Wiele emocji i radości
uczestnikom dostarczyła gra, bo wyrazili
chęć kontynuowania tej zabawy również w
domach rodzinnych.
Wszyscy zgodnie potwierdzili, że jest to
wspaniała rozrywka dla „dużych i małych”
na jesienno-zimowe wieczory, przy której
na pewno nie można się nudzić.
Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych na następne spotkanie, które odbędzie się w lokalu naszej filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej numer 27 przy
ulicy Szarych Szeregów 62 tym razem
już 07.12.2011r. o godz. 18.00.
Dorota Gapys

dla wyborców jak najczęściej. Jak wiadomo
część obowiązków wykonywać będę w
Warszawie, natomiast pozostały czas będę
w Katowicach i mam nadzieję do Państwa
dyspozycji.
S.J.-Czy możemy podać już jakieś szczegóły dotyczące biura?
E.K.- Szukałam miejsca w ścisłym centrum miasta. Oglądałam wiele lokali i zdecydowałam się na lokalizację przy ul. Krzywej 10. Biuro znajduje się na parterze, więc
myślę, że będzie dogodne dla wszystkich
zainteresowanych. Obecnie jest to miejsce
gdzie blisko zlokalizowane są przystanki
autobusowe, niedaleko placu Andrzeja,
więc myślę że łatwo będzie każdemu trafić.
Oprócz biura w Katowicach mam w planach otwarcie filii biura w Tychach i Chorzowie. Chciałabym w swoim biurze uruchomić dla mieszkańców porady prawne.
Byłyby one dla mieszkańców całkowicie
bezpłatne, finansowane ze środków jakie
posiadam na utrzymanie biura.
S.J. Pani Ewo, na koniec kilka słów dla
naszych czytelników.
Ewa Kołodziej: Bardzo chciałam podziękować za wsparcie i głosy, których przypomnę otrzymałam ponad 14 tyś. Najwięcej
oczywiście w południowych dzielnicach
Katowic i z tego się najbardziej cieszę.
Miło mi, że w swoim okręgu wyborczym
mam takie poparcie i postaram się Państwa
nie zawieść. Wiem że Biuletyn pomimo
tego, że wydawany jest dla mieszkańców
Kostuchny przenika do Podlesia i Zarzecza.
To właśnie w tych trzech dzielnicach uzyskałam najwięcej głosów i dla mieszkańców tych dzielnic składam najserdeczniejsze podziękowania.
Sławomir Jarzyna: Dziękuje za rozmowę.

JESIENNY PROBLEM

Akcja „Liść”
Co roku poddajemy się magii październikowej aury, zwanej romantycznie
„Polską złotą jesienią”. W listopadzie
czar pryska i pozostaje przyziemny, a
właściwie naziemny, gnijący problem
— sterty liści i co z nimi zrobić?
Pragniemy poinformować, że jak co
roku, w dniach 21—23 listopada będą
postawione w dwóch miejscach kontenery na liście:
1. Na rogu ulic Szarych Szeregów i
Solika, oraz
2. Na rogu ulic Boya-Żeleńskiego i
Winorośli
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Alojzy Lysko

Święto Niepodległości

w MDK „Południe”
11 Listopada

Alojzy Lysko - nauczyciel, polityk, samorządowiec,
poseł na Sejm RP V kadencji, pisarz, ale przede
wszystkim Ślązak. Już 25 listopada, MDK „Południe”
zaprasza na spotkanie z tym wybitnym śląskim działaczem. Pretekstem do spotkania jest wydanie czwartej już części cyklu powieściowego „Duchy wojny”,
autorstwa Alojzego Lyski. W swych powieściach,
napisanych w formie dziennika, w sposób niezwykle
przejmujący przedstawia autor dramat Górnoślązaków w okresie II Wojny Światowej. Książki mają
walor dokumentalny, a zarazem osobisty, gdyż opierają się na prywatnych listach, pisanych przez ojca
autora, który podobnie jak tysiące Ślązaków, został
przymusowo wcielony do Wehrmachtu i zginął w
wojennej zawierusze. Przede wszystkim jednak Lysce
udało się pokazać w cyklu powieści bezsensowne
okrucieństwo wojny w wymiarze czysto osobistym, z
perspektywy konkretnych ludzi, wciągniętych w wojenną machinę.
Podczas spotkania będzie okazja do zakupu
książek autora z
dedykacją.
W ramach spotkania zostanie
również zaprezentowany film
dokumentalny
„Dzieci Wehrmachtu”.
W
zapowiedziach
filmu
można
przeczytać:
"Dramatyczna
historia synowskiej
miłości.
Ojciec Alojzego
Lyski został w czasie wojny wcielony do Wehrmachtu. Takich Ślązaków przymusowo walczących w
Niemieckim mundurze było 300 tysięcy. Część z nich
miała to szczęście, że mogli przedostać się na Zachodzie przez linię frontu do polskiego wojska. Ginęli
wtedy w polskim mundurze i polska historia pamięta
o nich z wdzięcznością. Ci z nich, jak Lysko, którzy
nie mieli tego szczęścia, ginęli na froncie wschodnim
lub wracali okaleczeni z sowieckiej niewoli, aby żyć
w zapomnieniu. Teraz znany działacz Śląski Alojzy
Lysko zbiera relacje tych zapomnianych żołnierzy,
aby przybliżyć się do ojca. Na ukraińskich bezkresach
znajduje jego grób”.

Gorąco zapraszamy!
MDK „Południe”
25 listopad; godz. 17.00

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Widocznie stan zdrowia chorążych nie
pozwalał na uczestnictwo w tegorocznych uroczystościach. Mam nadzieję,
że za rok spotkamy się wszyscy i będzie tak jak minionych latach.
Mszy Świętej przewodniczył ksiądz
proboszcz Stanisław w asyście księży
Zbigniewa, Damiana i Mateusza. Msza
Święta była sprawowana w następujących intencjach: za Ojczyznę, za sprawujących władzę w państwie, oraz za
zmarłych, którzy oddali życie w służbie Ojczyzny. Kazanie wygłosił ksiądz
proboszcz mówiąc o wartościach jakimi są wolna i niepodległa Ojczyzna,
która jest Matką wszystkich Polaków,
dlatego wszyscy powinniśmy troszczyć się o jej dobre imię. Odniósł się
również do ostatnich wyborów parlamentarnych, które w pewnym sensie są
zaprzeczeniem tej troski. Modlitwa za
Ojczyznę zakończyła Mszę Świętą.

„Gwiazdka dla każdego”
już po raz dziesiąty!
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Obejrzymy program artystyczny w
wykonaniu dzieci z Przedszkola nr
42, szereg występów artystycznych przygotowanych przez młodzież Gimnazjum nr 18, konkurs
na najładniejszy stroik świąteczny,
aukcję rzeczy podarowanych przez
osoby ze świata polityki i kultury
oraz, w miejsce tradycyjnej loterii
fantowej — pudło niespodzianek.
Kawiarenka zaoferuje szeroki wybór wypieków świątecznych, przygotowanych przez uczniów i ich
rodziców; będzie można zakupić
ciasta na wynos.
Tradycją koncertów jest uczestnictwo w programie artystycznym
gwiazd z zewnątrz szkoły. W poprzednich latach gościliśmy m.in.
trzykrotnie wybitnego wirtuoza
akordeonu Marcina Wyrostka, piosenkarkę Magdę Anioł czy też jeden z najlepszych zespołów szantowych w Polsce „Sąsiedzi”.
W tym roku koncert „Gwiazdka dla

Następnie uczestnicy Mszy Świętej
przemaszerowali pod pomnik Powstańców z Kostuchny, gdzie odbyła
się dalsza część uroczystości. Po odegraniu hymnu państwowego ,,Jeszcze
Polska nie zginęła”, państwo Beczałowie przy dźwiękach werbli odczytali
nazwiska powstańców umieszczonych
na cokole pomnika. W okolicznościowym słowie Przewodniczący Rady
Samorządowej stwierdził, że Polska
jest Ojczyzną dla 37 milionów Polaków, ale każdy z tych 37 milionów
nosi w swoim sercu swoją Małą Ojczyznę, gdzie się urodził i spędził najpiękniejsze lata swojego życia. Wyraził swoją dumę że jego Małą Ojczyzną
jest Kostuchna, gdzie się urodził błogosławiony Stanisław Kubista, gdzie
patronem gimnazjum jest Józef Nowara, szablista który rozsławił Kostuchnę
na planszach całego świata, gdzie ciągle powstają nowe, piękne osiedla
mieszkaniowe. Następnie delegacje:
Samorządu Mieszkańców, Związku
Górnośląskiego, i uczniów Gimnazjum
im. Józefa Nowary, złożyły wiązanki
kwiatów i znicze pod pomnikiem powstańców . Na zakończenie uroczystości orkiestra zagrała ,,Rotę”. Dopełnieniem uroczystości był popołudniowy koncert okolicznościowy w Miejskim Domu Kultury.
każdego” zakończą
członkowie
zespołu muzyki celtyckiej Beltaine.
Zespół ten, który powstał kilka lat
temu w Kostuchnie znany jest
zarówno w kraju jak i poza granicami. Koncertował w wielu krajach
Europy oraz w Meksyku, USA i na
Borneo. Trzy wydane przez Beltaine płyty zdobyły nagrodę Wirtualnych Gęśli, jako najpopularniejsze
płyty z muzyką folkową w Polsce.
W tym roku zespół wydał czwartą
płytę zawierającą muzykę z trasy
koncertowej z wybitnym harfistą
niemieckim Jochanem Vogelem.
Zespół jest organizatorem największego w Europie Środkowowschodniej festiwalu muzyki celtyckiej „Celtycki Zamek” w Będzinie.

Ceną za wstęp na imprezę będą
wolne datki, zbierane przy wejściu do skarbonek.
Przed rozpoczęciem koncertu charytatywnego nastąpi otwarcie stałej ekspozycji poświęconej patronowi Gimnazjum nr 18 Józefowi
Nowarze. Otwarcia dokona jego
żona, dr Ewa Czech-Nowara.
Jan Chudy
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