
 

 

21. Finał WOŚP  odbywał się 13 stycznia 2013 i po raz trzynasty graliśmy 

wspólnie na terenie naszej gminy. Trzy trzynastki okazały się dla nas szczęśliwe. 

Wszystko przebiegało zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i bez zakłóceń, 

dopisała nawet styczniowa pogoda. Było mroźno ale bez opadów. Międzyszkolny 

Gminny Sztab WOŚP w Gościnie zakończył wstępne liczenie pieniędzy. Na ten 

moment zebraliśmy kwotę około 31 tysięcy złotych. Ostateczną sumę  podamy do 

publicznej wiadomości dopiero pod koniec stycznia, po przeliczeniu pieniędzy 

przez bank.  

Organizatorem finału,  jak co roku był sztab Wielkiej Orkiestry tworzyły go  

szkoły z terenu naszej gminy: Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z 

Oddziałami Integracyjnymi im. majora Henryka Sucharskiego, Szkoła 

Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Robuniu, Gimnazjum im. Kazimierza 

Górskiego w Gościnie, szefem sztabu była pani Marlena Fidos. W organizację i 

przebieg finału włączyło się także Przedszkole, Zespół Szkół Gospodarki 

Żywnościowej, a także Dom Kultury, Straż Miejska i Ochotnicza Straż Pożarna. 

Podczas 21. Finału orkiestra grała i zbierała pieniądze DLA RATOWANIA ŻYCIA 

DZIECI I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW. Pieniądze zebrane w 21. 

Finale w połowie zostaną przeznaczone  na wsparcie terapii noworodka i 

niemowlaka, w połowie na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych i 

zakładów opiekuńczo – leczniczych. Wokół nas  żyje i będzie coraz więcej osób 

w podeszłym wieku, wymagających pomocy medycznej i zmagającymi się z 

chorobami przewlekłymi. Orkiestra dostrzegła potrzeby ludzi w starszym wieku i 

za zebrane pieniądze planuje zakupić urządzenia: 

 łóżka o regulowanej wysokości z zabezpieczeniami, 

 materace przeciwodleżynowe 

 statywy mobilne do kroplówek 

 ssaki elektryczne i akumulatorowe 

 pompy infuzyjne i pompy żywieniowe 

 sprzęt rehabilitacyjny typu rotory kończyn dolnych i górnych, tory do nauki 

chodzenia, czy rowery treningowe. 



W tym roku  chęć zagrania w tej największej orkiestrze zgłosiło aż 62 

wolontariuszy. Dzieci mimo zimna docierały z puszkami i czerwonymi sercami do 

wszystkich zakątków gminy, zbierając fantastyczną kwotę  -  14 406, 85 zł. Wśród 

złotówek, była również waluta obca. Każdy grosz zebrany przez wolontariuszy był 

bardzo cenny, bo z tych groszy nazbierała się pokaźna kwota. Na wielkie gratulacje 

zasługują uczniowie  gimnazjum: Magdalena Wuchnicka, która nazbierała 

imponującą kwotę -  876,61 zł, Agata Chrzęst - 766,79 zł, a także Agata 

Kondziołka - 652,17 zł. Oprócz wolontariuszy uczniowie ze wszystkich szkół 

sprzedawali losy loterii fantowej. Oni także wędrowali ulicami naszych 

miejscowości zachęcając do kupienia losów,  a zachęcali raczej efektywnie, bo 

sprzedali wszystkie losy i ubierali kwotę 3095,15 zł. Wszystkim dzieciom,  ich 

opiekunom serdecznie dziękujemy za dar serca,  poświęcony czas i zaangażowanie. 

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, cieszymy się,  że czują ideę orkiestry i chętnie 

włączają się w wolontariat niosąc pomoc słabszym i cierpiącym. 

XXI Finał odbywał się w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi i jak co roku przyciągnął tłumy wspaniałych ludzi 

chcących wesprzeć fundację Jurka Owsiaka. Ideą orkiestry jest nie tylko zbiórka 

pieniędzy dla potrzebujących ale również  bycie razem. I my w naszym środowisku 

staramy się zapewnić jak najwięcej atrakcji podczas kolejnych finałów. 

Wielkie granie rozpoczęło się o godzinie 13.00 od rozczulającego występu 

najmłodszych dzieci z przedszkola. W dalszej jego części wystąpiły:  

 zespół Nastolatki ze Szkoły Podstawowej z Gościna,  

 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Robuniu, 

 zespół Nuanda z Gimnazjum w Gościnie,  

W tym roku koncert uatrakcyjniła Grupa TOP TOYS oraz Zespół Pieśni i Tańca 

TIRLITONKI z Kołobrzegu.  

Koncert Serc oraz licytacje prowadziły, bardzo dobrze nam znane panie: Joanna 

Dylawerska, Barbara Kwiatkowska, Zofia Czerniszewska oraz Anna Juszczak. 

Panie w niezwykle profesjonalny sposób, w pięknym stylu, przekonały i sprzedały 

Państwu ponad 180 różnorodnych gadżetów. Największym zainteresowaniem, jak 

co roku, cieszyły się koszulki z logo finału. Była ich rekordowa ilość 55 sztuk. 

Najdroższe koszulki osiągnęły cenę 220 zł i 190 zł.  

Najcenniejsze okazały się również piłki. Piłkę koszykową podarowaną przez 

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK z Kołobrzegu – wylicytowano za 500 zł. Natomiast 

piłka siatkowa podarowaną przez Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Pawlaki” 

osiągnęła cenę 440 zł.  

Dużym zainteresowaniem cieszyły się kubki WOŚP. Najdroższy kubek został 

sprzedany za 110 zł.  

Ponadto na terenie szkoły działały: kawiarenka z pysznymi ciastami 

upieczonymi przez rodziców, grill z kiełbaskami, kaszanką i karkówką. W 



stołówce szkolnej zorganizowany był bufet, w którym można było zjeść 

grochówkę, zupę gulaszową i udka, w większości sponsorowane przez Państwo 

Magdalenę i Bartosza Grzesiaków. Wspólnie spędzony czas zakończyliśmy o 

godzinie 20.00, Światełkiem do Nieba ufundowanym przez Burmistrza Gminy 

Gościno, p. Mariana Sieradzkiego.  

We wszystkich szkołach z gminy przeprowadzono akcję zbiórki ZŁOTEGO 

GROSZA, dzieci łącznie zabrały 276,63 kg, o wartości 3 305,87 zł, z satysfakcją 

Państwa informujemy o rekordzie w tej zbiórce. Od kilku lat decyzją sztabu, złoty 

grosz przeznaczamy na dzieci chore z terenu naszej gminy, w tym roku 

przekażemy pieniądze dzieciom z trzech szkół. 

 

Gminny Międzyszkolny Sztab WOŚP za pomoc w organizacji i sponsoringu XXI 

Finału bardzo dziękuje:  

 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gościno – mgr inż. Marianowi Sieradzkiemu, 

państwu Barbarze i Mikołajowi Koleśnikom, państwu Magdalenie i Bartoszowi 

Grzesiakom, pani Agnieszce Molenda – Tomaszewskiej, pani Katarzynie 

Koziak, pani Katarzynie Ryplewskiej, pani Małgorzacie Lupke, pani Marii 

Kotynia, panu Mariuszowi Olejnik, panu Mariuszowi Rokosz, panu Ryszardowi 

Ćwierzowi, państwu Aleksandrze i Mariuszowi Chrzęstom, państwu Ewie i 

Andrzejowi Walerychom, Państwu Ewie i Radosławowi Klimkowskim, 

państwu Halinie Buczyk i Sławomirowi Szostak, Państwu Jarosławowi Fidos i 

p. Iwonie Jarmocik, Państwu Krystynie i Konstantemu Zielińskim, państwu 

Lidii i Piotrowi Grzeszczukom, państwu Małgorzacie i Marcinowi Kantkom, 

państwu Markowi i Anecie Buczykom, państwu Marzenie i Waldemarowi 

Łosiom, państwu Wioletcie i Robertowi Podbielskim, państwu Annie i 

Ryszardowi Rakowskim, panu Adamowi Maćkowiakowi, Stowarzyszeniu piłki 

siatkowej „Pawlaków”, panu Edwardowi Sidorkiewiczowi – inspektorowi do 

spraw kultury i sportu, panu Marcinowi Pawlakowi – podinspektorowi do spraw 

kultury i sportu,  ŚRODOWISKOWEMU DOMU SAMOPOMOCY „Promyk” 

z Gościna,  Sklepikowi Uczniowskiemu „POD PUCHARAMI” działającemu 

przy Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi, panu Romanowi Ostrowskiemu za obsługę sprzętu, pani Irenie 

Adamskiej za opiekę medyczną, Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościnie, 

Straży Miejskiej w Gościnie, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK z Kołobrzegu, 

Firmie „Rojan” z Ząbrowa, Firmie Handlowej WIŚNIEWSCY Leszek 

Wiśniewski.  

Zbiórka pieniędzy na cel WOŚP została przeprowadzona także przez 

Stowarzyszenie MORSÓW w Gościnie.  

 Ponadto bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom, 

pracownikom wszystkich szkół, którzy w tym dniu pomagali w organizacji 



imprezy. Byli obecni w wolontariacie, sztabie liczenia pieniędzy, kawiarence, 

loterii, przy grillu, a także zapewniali transport i opiekę wolontariuszom. Nie 

jesteśmy w stanie wymienić wszystkich osób, którzy aktywnie włączyli się w 

organizację WOŚP i razem z nami wspólnie zagrali, ale możemy i pragniemy im 

wszystkim SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ. Dziękujemy także dyrekcji, 

nauczycielom i młodzieży Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie. 

Uczniowie klas mundurowych jak co roku zapewnili najmłodszym wolontariuszom 

opiekę na ulicach Gościna. Dziękujemy również naszej Ochotniczej Straży 

Pożarnej za zapewnienie bezpieczeństwa podczas Światełka do Nieba.  

Dziękujemy Państwu za obecność, za hojność, za wspólną zabawę i wielki 

DAR SERCA. Wierzymy, że jak długo będzie GRAŁA OWSIAKOWSKA 

ORKIESTRA będziemy mieli czas i chęć bycia razem i spotykania się na 

kolejnych FINAŁACH. Będziemy dzielili się tym co mamy najcenniejszego – 

sercem, bo tego potrzebują chorzy.  

 

Gminny Międzyszkolny Sztab  

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

                     Marlena Fidos 

 

Bieżące informacje i galeria WOŚP 2013: http://spgoscino.edupage.org/news/?  
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