Podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy padł kolejny rekord – Sztab przy GOK Gostycyn zebrał
18 745 zł i 24,04 Euro. Ta kwota była dla nas ogromnym zaskoczeniem. To aż 6000 zł więcej niż podczas
poprzedniego finału. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Nad sprawnym liczeniem zawartości puszek 35 wolontariuszy czuwali: panie Henryka Markiewicz, Roma Żmudzka,
Jadwiga Olszowy, Janina Kołodziejska oraz pan Dariusz Żmudzki. Tym razem naszych szkolnych wolontariuszy
wsparli absolwenci szkoły oraz dwóch przedszkolaków. Najmłodszym był 3- letni Borys. Wszyscy spisali się na medal.
Obchody 27 Finału WOŚP rozpoczęły się już w sobotę 12 stycznia. W sobotę halę zapełnili miłośnicy siatkówki z
powiatu tucholskiego oraz Lniana i Mąkowarska. Były to 6-osobowe drużyny mieszane .
Po 4-godzinnych zmaganiach wyłoniono kolejność.
I miejsce- BONK TEAM Tuchola
II miejsce - SG Kęsowo
III miejsce – TEAM SZOK Lniano
IV miejsce – Rodzinka PL Lniano
V miejsce - Seniorzy Gostycyn
VI miejsce – 7 przeciętnych Tuchola
VII miejsce –Orły Stalowego Tuchola
VIII miejsce – Juniorzy Gostycyn
IX miejsce – Parszywa 8 Pruszcz
W niedzielę, odbył się turniej piłki nożnej halowej.
A oto wyniki:
I miejsce- Banda Świrów Tuchola
II miejsce – Bad Boys Kamienica
III miejsce – Buki Łyskowo
IV miejsce- 6 przeciętnych Tuchola
V - VI miejsce-FC M. Klonia, No Name Tuchola
VII - VII miejsce – Mieszańcy W. Klonia, Sokół Pruszcz
Mecze sędziowali pp. Józef Kloska i Krzysztof Muzioł, organizacją imprezy zajął się pan Marek Szweda.
Na koniec rozegrano pokazowy mecz „oldboyów” , w którym „Reszta Świata” pokonała „Samorząd” 4:2 bramki strzelili
dla zwycięzców: Szymon Napiontek, Dawid Grzeca i Mariusz Wilkoński - 2, dla pokonanych: Paweł Patoleta - 2
W Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie w niedzielne popołudnie 13 stycznia od początku do końca sala
wypełniona była po brzegi. Na sali widowiskowej można było zobaczyć występy artystów z gminy Gostycyn i nie tylko.
Przed publicznością zaprezentowały się: Schola „Paczka Rozalii”, zespoły taneczne „Hero Dance”, „Obsesja” oraz
tancerz Krzysztof Tomaszewski z Bydgoszczy. Finał uświetnił Kabaret „Młodzi Duchem” z Domu Dziennego Pobytu w
Gostycynie oraz zespół Gravel Garden. Między występami odbywały się licytacje, na których były takie przedmioty
jak: piłka z autografami siatkarzy PGE Skra Bełchatów, Chemik Bydgoszcz, Netzhoppers oraz Trefl Gdańsk; bluzę
(oczywiście z autografem), w której grał na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie Michał Winiarski. Licytowane były
również gadżety WOŚP, vouchery na zabiegi kosmetyczne w Salonie Urody „Gracja”, spacer podwodny z firmą
ActiveTime Paweł i Aleksandra Patoleta, masaże rehabilitacyjne w Spółdzielnia Socjalna „Borowiacki Wigor", bilety
do kina oraz wiele innych przedmiotów.
Na koniec całą publiczność porwał do zabawy Dawid Kartaszewicz z zespołem
W sali kominkowej można było zjeść grochówkę, wypić kawę czy herbatę z pysznym gofrem pani Eweliny OlejniczakMuzioł
Po godzinie 20:00 wszyscy zebrani udali się na skwer koło Gminnego Ośrodka Kultury w celu podziwiania
tradycyjnego Światełka do nieba.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, współorganizatorom, sponsorom i ludziom dobrej woli za wsparcie tego
szczytnego przedsięwzięcia.
My już powoli podwijamy rękawy i obmyślamy plan na następny, 28 Finał WOŚP i liczymy, że znowu będziecie z
nami 

