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DOTACJE DO KOTŁÓW CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 

Mieszkańcy Gminy Gaszowice mogą skorzystać z dota-
cji do wymiany wyeksploatowanego kotła centralnego 
ogrzewania na nowoczesny ekologiczny kocioł węglowy 
(retortowy lub  tłokowy). 

Gmina Gaszowice ponosi 50% nakładów poniesionych 
na zakup i montaż kotła, jednak nie więcej niż 5.000 zł.  

Dotowane są KOTŁY WĘGLOWE z automatycznym 
podajnikiem retortowym lub tłokowym opalane miałem 
lub eko - groszkiem dla budynków, które zostały oddane 
do użytkowania przed 01.01.2005r. 

Aby otrzymać dotację trzeba złożyć stosowny wniosek 
w Referacie Ochrony Środowiska, Rozwoju Gminy, 
Gminnym Centrum Informacji (pokój nr 03) Urzędu 
Gminy Gaszowice w możliwie jak najszybszym termi-
nie. 

Ilość środków przeznaczonych na dotacje jest ograniczo-
na. Decyduje kolejność złożenia wniosku. 

INFORMACJA OPS 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż od miesiąca 
września 2011r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych na okres zasiłkowy 2011/2012 (tj. 01.11.2011r. do 31.10.2012 r.): 

• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy 2011/2012 złoży wniosek wraz z wymaganą 
dokumentacją do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysłu-
gujące za miesiąc listopad zostaną wypłacone do dnia 30 listopada 
br., 

• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy 2011/2012 złoży wniosek wraz z wymaganą 
dokumentacją w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopa-
da, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypła-
cone zostaną do dnia 31 grudzień br. 

Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do: 

• dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dodatku z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego (16 rok życia), 

• zasiłku rodzinnego oraz dodatków na dziecko, które ukończyło 18 
rok życia, 

• dostarcza zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkol-
ny 2011/2012, w terminie do 09.09.2011r. 

W razie nie dostarczenia zaświadczenia ze szkoły zasiłek rodzinny lub doda-
tek nie zostanie wypłacony.     OPS 

Refleksje po dożynkach... 

W ostatni weekend sierpnia w naszej gminie przeżywaliśmy 
święto plonów, czyli powiatowo-gminne dożynki. Dziękuje-
my za chleb, za spracowane ręce każdego rolnika, za dobrych 
rolników, którzy swoją pracę na roli traktują jako powołanie. 
Dziękujemy również za korowód dożynkowy i przepiękne 
wieńce żniwne, które przyozdobiły uroczystości dożynkowe 
w Gaszowicach. Piękna jest tradycja, nie tylko przynoszenia 
wieńców żniwnych i darów ziemi doi ołtarza, ale także trady-
cja ozdabiania posesji na trasie korowodu dożynkowego.    
Niezmiernie dziękujemy za to,  że mieszkańcy naszej gmin-
nej społeczności chcą razem być i świętować. 

Andrzej Kowalczyk 

Wójt Gminy Gaszowice 

INFORMACJA OPS 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż od miesiąca 
sierpnia 2011r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń alimenta-
cyjnych na okres zasiłkowy 2010/2011 (tj. 01.10.2011r. do 30.09.2012 r.): 

• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy  2011/2012 złoży 
wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do dnia 31  sierpnia - 
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
wypłata świadczeń  przysługujących  za miesiąc październik   zo-
stanie  wypłacona do dnia 31 października br. 

• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia  z funduszu 
alimentacyjnego  na nowy okres świadczeniowy  2011/2012 złoży 
wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w okresie  do dnia 31 
października , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego oraz wypłata świadczeń  przysługujących  za miesiąc paź-
dziernik  wypłacone zostaną do dnia 30 listopada  br. 

Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych która 
ukończyła 18 rok życia dostarcza zaświadczenie ze szkoły na rok szkolny 
2011/2012, o kontynuacji  nauki w terminie do 09.09.2011r. 

W razie nie dostarczenia zaświadczenia ze szkoły świadczenie alimentacyjne  
nie zostanie wypłacone.     OPS 

ZAPROSZENIE 

Jednym z tematów do omówienia podczas sesji Rady 
Gminy Gaszowice, która odbędzie się w dniu 29 wrze-
śnia 2011 o godz.16.00 w sali Ośrodka Kultury i Sportu 
w Gaszowicach jest:  „Informacja na temat podmiotów 
gospodarczych działających na terenie gminy”.             
W związku z powyższym zaprasza się zainteresowanych 
przedsiębiorców z terenu gminy na obrady.  

Przewodniczący Rady 

mgr inż. Piotr Górecki 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
Wszystkich przedsiębiorców informujemy, że zgodnie z 
obowiązkiem narzuconym przez zmianę Ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej pod koniec 2011 roku 
cały zasób ewidencji działalności gospodarczej Gminy 
Gaszowice zostanie przeniesiony do Centralnej Ewiden-
cji i Informacji Działalności Gospodarczej – czyli inter-
netowego zasobu działalności gospodarczych całego 
kraju. 

W związku z tym zachęcamy przedsiębiorców do spraw-
dzenia i zaktualizowania swoich wpisów pod względem 
faktycznym i prawnym, ponieważ niektóre dane jak np. 
(stare numery PKD, podwójne wpis jednego przedsię-
biorcy, brak nr-u PESEL) będą przez system odrzucane. 
Wszelkich informacji na ten temat można uzyskać w 
pokoju nr 04 tutejszego Urzędu lub pod numerem telefo-
nicznym: 32/43 27 151. 

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ ZOSTAŁY ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 

9 PAŹDZIERNIKA 2011 r. 
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Działania Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

w Gaszowicach  

 

Powoli kończy się realizacja projektu systemowego w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Gaszowicach, przeprowadzonego w 
ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinan-
sowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Tegoroczny projekt  nosił tytuł: ”Program Aktywizacji Spo-
łeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Gaszowice” i ma 
na celu spowodowanie większej aktywności osób bezrobot-
nych w poszukiwaniu pracy, podniesienie ich kwalifikacji 
zawodowych, nabycie umiejętności poruszania się na rynku 
pracy. W projekcie bierze udział 12 osób, w większości długo-
trwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych, zamieszku-
jących na terenie Gminy Gaszowice.  

Bezrobotni uczestniczą w szkoleniach z doradcą zawodowym, 
w treningach interpersonalnych z psychologiem oraz szkole-
niach zawodowych. Mają też możliwość zdobycia prawa jazdy 
kat. B. Realizacja projektu przebiega sprawnie, większość 
kursów zawodowych już się zakończyła, a uczestnicy otrzy-
mali certyfikaty nabytych kwalifikacji. Teraz pozostaje im 
znaleźć zatrudnienie i wykorzystać nabyte umiejętności dla 
poprawy swojej sytuacji materialnej i społecznej. Pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej są zadowoleni z realizowanego 
projektu uważają, iż został przeprowadzony dobrze, a czy bę-
dzie skuteczny? - zależy od jego uczestników. Życzymy im 
powodzenia. 

Kierownik OPS  

LATO W PLECAKU 

Mimo, że to już 
kres wakacji i 
większość z nas 
wzbogaciła się w 
wiele nowych wra-
żeń, jednak nie ma 
opcji aby odpuścić 
sobie półkolonie 
sołeckie organizo-
wane wspólnie ze 
Szkołą Podstawo-
wą w Szczerbi-
cach. Wiadomo nie 
od dziś, iż za tym 
hasłem kryje się mnóstwo atrakcji, niespodzianek oraz świetna zaba-
wa. Nie inaczej było i w tym roku. Cała akcja toczyła się w dniach 
22-26.08.2011r. obejmując 45 uczestników w  wieku 6-14 lat. 
Wszystko zaczęło się od zawodów sportowych, a następnie weszli-
śmy w klimat ekologiczno – przyrodniczy, tworząc stroje, obrazy, 
bajki i piosenki pod okiem eksperta, którym była pani leśnik Janina 
Kuczera. Po wspaniałych występach przyszedł czas na gawędę przy 
ognisku, co stanowi podstawę prawdziwego biwaku. W senny nastrój 
wprowadził nas wieczorny spacer i gwiazdy, które niczym pochodnie 
oświetlały naszą drogę. Tak zafascynowani letnią przygodą potrzebo-
waliśmy orzeźwienia, które daje tylko woda, więc nie obyło się bez 
basenu. Kolejnym przystankiem była dla nas Wapienica. Tam pod 
okiem harcerzy spędziliśmy aktywnie czas wypełniony przeróżnymi 
zabawami. Ostatni dzień półkolonii to wizyta w Dream – Park Ocha-
by, gdzie dzieci do woli mogły korzystać z ciekawych atrakcji. Przez 
chwilę miały możliwość odwiedzenia różnych stron świata. Dzięki 
miniaturowym budowlą znaleźliśmy się w Indiach, Egipcie, USA, 
Australii, Rosji oraz w wielu innych interesujących krajach. Jednak to 
nie wszystko bowiem następnie ruszyliśmy w stronę Brennej. Tutaj 
dopiero rozpoczęła się prawdziwa zabawa. Wiadomo nie od dziś, co 
znaczy kąpiel w rzece. Figlom i harcom nie było końca. Oczywiście 
pogoda słoneczna dopisała, dlatego też bawiliśmy się wyśmienicie, aż 
żal było kończyć kolejny turnus półkolonii. Nie jednemu z uczestni-
ków łza zakręciła się w oku, ale cóż wszystko ma swój czas i swoje 
miejsce.  Zorganizowanie takiej akcji było możliwe dzięki wsparcia 
oraz pomocy Wójta Gminy Gaszowice Andrzeja Kowalczyka, dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Szczerbicach Zbigniewa Goworowskie-
go, Radnych i Radzie Sołectwa Szczerbice a w szczególności: Ewie 
Biernackiej, Andrzejowi Cieślokowi, Piotrowi Kowalskiemu i Mie-
czysławowi Szymikowi. Poza tym podziękowania składamy także 
Gabrieli Krakowczyk, która jako kierownik sprawowała pieczę nad 
całym przedsięwzięciem oraz nauczycielom : Sonia Nowak, Justyna 
Gawrońska, Iwona Wolnik, Iwona Witkowska, Edyta Damek, 
Agnieszka Chowaniec. 

Teraz pozostaje tylko przy kominku ciepły płomień, który lato przy-
pomina oraz optymistyczne myśli, że po zimie przychodzi wiosna 
później lato i znów będą półkolonie.    A.Ch. 
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”SZOP – Sprzedaj, Zamień, Oddaj Potrzebującym” 
Chciałbyś przekazać zabawki, ale nie wiesz gdzie się zwró-
cić, wyrosłeś ze spodni albo posiadasz mnóstwo niepotrzeb-
nych rzeczy i nie wiesz co z nimi zrobić? To nie kłopot !!! 
11 września 2011 r. w Ośrodku Kultury i Sportu 
w Gaszowicach, w godzinach 10.00–15.00 odbędzie się ak-
cja charytatywna pod nazwą ”SZOP – Sprzedaj, Zamień, 
Oddaj Potrzebującym”.  
Akcja będzie miała charakter „pchlego targu”.  Celem targu 
jest: 
- umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywat-
ne rzeczy używanych bądź niepotrzebnych. 
- możliwość wsparcia rzeczowego dla Stowarzyszenia 
„Łezka” (pomagającego rodzinom w trudnej sytuacji życio-
wej bądź materialnej) oraz finansowego Fundacji „Miej Ser-
ce”. 
Dochód z licytacji przeprowadzonych podczas trwania akcji, 
pieniądze wrzucone do skarbonek Fundacji „Miej Serce” 
oraz wpłacone na konto Fundacji tj. Bank PKOBP 20 1020 
2472 0000 6202 0364 1610 (z dopiskiem Akcja SZOP) zo-
staną przeznaczone dla dzieci wymagających stałego lecze-
nia i rehabilitacji (z przyznanym prawem do zasiłku pielę-
gnacyjnego i posiadających rachunki bankowe w organiza-
cjach i fundacjach) z terenu naszej gminy. Dane dziecka 
wraz z numerem  bankowego prosimy zgłaszać pod nr 
tel.696-654-921. 
Organizatorami akcji są: Stowarzyszenie Ruch Wspierania 
Inicjatyw Społecznych „U’RWIS”, Rada Sołecka Łukowa 
Śląskiego oraz Wolontariusze. 
 
Wszystkich zapraszamy do czynnego uczestnictwa w akcji 
”SZOP – Sprzedaj, Zamień, Oddaj Potrzebującym” w dniu 
11.09.2011r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach,     
w godzinach 10.00–15.00. 

 
Regulamin Pchlego Targu 

 
I Czas trwania Pchlego Targu. 
 
1.Sprzedaż, bądź wymiana rzeczy używanych i niepotrzebnych 
przez osoby prywatne w trakcie Pchlego Targu odbywać się będzie 
11.09.2011r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach w godzi-
nach 10.00 –15.00. 
 
II Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa. 
 
1.Organizatorem Pchlego Targu jest Stowarzyszenia U’RWIS, 
Rada Sołecka Łukowa Śląskiego oraz Wolontariusze 
2. Organizator wskazuje uczestnikom obszar, na którym uczestnik 
może wystawić swoje rzeczy. 
3. Organizator zapewnia uczestnikom miejsce/ stół, albo miejsce 
przy stole. 
4. Warunkiem uczestnictwa na zasadzie wystawcy   jest: 
a)zgłoszenie swojego udziału organizatorom Pchlego Targu, w 
jeden z możliwych sposobów: 
-  telefonicznie: pod nr telefon 696-654-921  lub 
-  mailowo: e-mail (urwis09@gmail.com) lub  
-  zgłoszenie swojego udziału bezpośrednio przed akcją „SZOP – 
Sprzedaj, Zamień, Oddaj Potrzebującym” do organizatorów przed-
sięwzięcia 
b)zapoznanie się z regulaminem Pchlego Targu i podpisanie 
oświadczenia o zapoznaniu się z nim. 
c) osoba niepełnoletnia chcąca uczestniczyć w Pchlim Targu jako 
wystawca musi przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodzi-
ców lub opiekunów. 

5. W targu nie mogą brać udziału firmy. Celem targu jest umożliwie-
nie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych 
bądź niepotrzebnych. 
6. Każdy z uczestników otrzyma identyfikator-naklejkę. 
7. Po zakończeniu działalności stoiska uczestnik jest zobowiązany do 
posprzątania odpadów w jego obrębie. 
 
III Ubezpieczenia. 
 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wysta-
wionych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu. 
2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, 
wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przypadkami losowy-
mi. 
 
IV Postanowienia końcowe. 
 
1. W przypadku nie stosowania się uczestnika do postanowień regula-
minu, organizator może zdecydować o wykluczeniu uczestnika - 
wystawcy Pchlego Targu. 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu ”SZOP – Sprzedaj, Zamień, Oddaj 
Potrzebującym” 
 
Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione 
podczas Pchlego Targu w dniu 11 września 2011 r. w Ośrodku Kultu-
ry i Sportu w Gaszowicach: zabawki, ubrania, książki, płyty, gry 
komputerowe, filmy, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżu-
teria, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie. 
Wyklucza  się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjem-
nym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie 
przepisów prawa. 
Na inne przedmioty, nie wykazane w załączniku, wymagana jest 
zgoda organizatora.     Urwis 

Podsumowanie Festynu 

Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy  bardzo dziękuję, 
wszystkim, którzy    wspólnie bawili się na festynie zorgani-
zowanym  w dniu 10 lipca 2011. 

Festyn rozpoczął się występami zespołu wokalnego „Znak 
pokoju”, zespołu tanecznego „Jutrzenka”. Zabawy dla dzieci, 
wspólne pląsy i śpiewy,  poprowadziła Grupa Artystyczna 
„Bebiki”. Dla dzieci przygotowano także wiele atrakcji, spo-
tkanie i zabawa z maskotkami, malowanie twarzy, dmuchań-
ce. 

Gwiazdą wieczoru był „Duet SEMPRE”, który zaprezentował 
największe przeboje z repertuaru AlBano & Romina Power 
oraz Richi e Poveri. Zabawę taneczną poprowadził, jak zwy-
kle świetnie, DJ SEBI. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organiza-
cję festynu. 

W szczególności dziękujemy: firmie „Unister Sound”, Zakła-
dowi Sprzętu i Urządzeń p-poż Leszek Korus oraz  p. Czesła-
wowi Migacz. Do zobaczenia w przyszłym roku.       Zameczek 

Wyjazdy 

Zapraszamy do udziału w wycieczce do Lichenia w dniach 9 i 10 
września br. Cena 80 zł. 

7 dniowe wczasy nad morzem, w Pobierowie w terminie od 17 do 23 
września. W cenie 799 zł wliczone jest 10 zabiegów. 

Więcej informacji i zapisy pod numerem telefonu 32/4305485.    KGW 
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Z KALENDARZA WÓJTA 
W lipcu i sierpniu 2011r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowal-
czyk brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

26 lipca - otwarcie kompostowni w Raciborzu, 

29 lipca - Rada Kobiet w Szczerbicach na której m. in. zostały omó-
wione sprawy organizacyjne związane z dożynkami powiatowymi, 

29 lipca - spotkanie z Dyrektorem PUP Rybnik w sprawie organiza-
cji objazdowego jarmarku ofert pracy, 

2 sierpnia - spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Izby Prze-
mysłowo-Handlowej, 

3 sierpnia - narada robocza z sołtysami, 

6 i 7 sierpnia - Dni Gaszowic podczas,  których na terenie Czernicy i 
Łukowa Śl. odbył się rajd samochodowy o puchar Wójta Gminy, 

6 sierpnia - wernisaż malarstwa w Ośrodku Kultury Zameczek            
w Czernicy, zorganizowany przez grupę artystyczną Konar, 

9 sierpnia - wizyta wraz z sołtysami ze Szczerbic i Łukowa Śl. na 
obozie młodzieży i strażaków ochotników w Wapienicy, 

17 i 23 sierpnia - spotkanie z pracownikami Urzędu Marszałkow-
skiego w Katowicach w sprawie realizacji projektu  z funduszy UE, 

17 sierpnia - spotkanie z rodzicami w przedszkolu w Czernicy, 

19 sierpnia - spotkanie z dyrektorem banku BGŻ, 

23 sierpnia - otwarcie Klubu Malucha w Gaszowicach. 

Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej 

W sobotę 30.07.2011r. odbył się na „Orliku 2012” w Piecach 
Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Chłopców . W turnieju udział 
wzięły 3 drużyny: Naprzód Rydułtowy, Czernica, Dąb Gaszo-
wice.  

Wyniki poszczególnych meczy:  

Naprzód Rydułtowy - Dąb Gaszowice  4:2, 

Dąb Gaszowice - Czernica  3:7, 

Naprzód Rydułtowy - Czernica  10:0.  

Klasyfikacja końcowa:  

I m Naprzód Rydułtowy, 

II m Czernica, 

III m Dąb Gaszowice. 

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a drużyny 
puchary. Wręczono również nagrody indywidualne w postaci 
długopisów ufundowanych przez Dyrektora Gimnazjum p. 
Andrzeja Mrozka w następujących kategoriach: Najlepszy za-
wodnik: Sebastian Szymura (Gasz.), Daniel Choroba (Czer.), 
Kamil Spratek (Rydułt.) Najlepszy bramkarz: Przemysław Ku-
czera (Rydułt.) Najlepsi strzelcy: Dawid Pieła (Rydułt.), Kamil 
Wawoczny(Czern.), Mateusz Wystyrk (Gasz.). Organizatorem 
imprezy był GUKS „Lider” oraz Klub Sportowy Dąb Gaszowi-
ce. Koordynatorem całego przedsięwzięcia był animator 
„Orlika 2012” p.Iwona Wolnik. 

Zapraszamy na 
zajęcia taneczne 
dla dzieci 

Klub Malucha 
„Tęczowa Kra-
ina” prowadzi 
nabór na zajęcia 
taneczne dla 
dzieci. 

Zajęcia prowadzone są przez instruktora tańca nowo-
czesnego. 

Tańce odbywają się w grupach wiekowych. 

Zapraszamy ! 

Dla Pań aerobik z elementami tanecznymi. 

Informację pod numerem telefonu: 509 993 182. 

ROZŚPIEWANE WAKACJE 

Wakacje okazały się dla nas bardzo pracowitym okresem. Już pod 
koniec czerwca wyruszyliśmy na pierwsze warsztaty muzyczne do 
Wisły – Czarne. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody bawiliśmy się 
świetnie. Przygotowaliśmy część nowych utworów, które wykonali-
śmy m.in. na powitaniu lata w Świerklanach. Tam mieliśmy okazję 
wystąpić jako support przed zespołem Feel.  Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury pani Halina Karwot przyjęła nas z ogromną życzli-
wością. Po koncercie do garderoby zawitał gość specjalny – pan wójt 
Andrzej Kowalczyk, który przyjechał specjalnie na nasz występ. 
Pamiątkowe zdjęcie i znów wracamy do pracy. Dwa tygodnie prób w 
gminnym gimnazjum sprawiło, że piosenki z musicalu „Grease” stały 
się popisowym numerem podczas IX Pikniku Rodzinnego w Sumi-
nie, na który zaprosił nas pan Adam Wawoczny. Dzięki hojności 
Dyrektora Gimnazjum - Andrzeja Mrozka udało nam się po raz drugi 
wyjechać na warsztaty. Malownicze tereny Beskidu Śląskiego po-
zwoliły nam naładować akumulatory. Zgromadzonej energii daliśmy 
upust  podczas XV Dni Gaszowic,  gdzie wystąpiliśmy dzięki uprzej-
mości pana Jerzego Białka. Za okazaną pomoc i współpracę dzięku-
jemy również firmie Unister Sound – bez Was nie brzmielibyśmy tak 
dobrze. Dziękujemy organizatorom, sponsorom i wszystkim naszym 
sympatykom. Do zobaczenia na kolejnych koncertach! 

 zespół Singers 
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Na zdjęciach uro-
czystości dożynko-
we, Gaszowice, 28 
sierpnia 2011r.          
a także dzieci na-
grodzone w konkur-
sach ekologicznych. 


