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Otwarcie Posterunku 
Policji w Gościnie
W dniu 6 grudnia 2022 r. przy   ul. Jagodowej 5 w 
Gościnie odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby 
Posterunku Policji w Gościnie, który usytuowany 
jest w nowo wybudowanym Centrum Zarządzania 
Kryzysowego.
W uroczystości udział wzięli:  Sekretarz Stanu 
MSWiA Paweł Szefernaker, poseł na sejm RP 
Czesław Hoc, Wicewojewoda Zachodniopomorski 
Tomasz Wójcik, Komendant Wojewódzki Policji w 
Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński, Zastępca 
Dyrektora Biura  Logistyki  KG Policji w Warszawie 
insp. Mariusz  Żurawski, Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dr Marek Jasztal, 
zaproszeni komendanci z sąsiednich powiatów, 
Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu insp. 
Dariusz Hoc  z reprezentantami kadry kierowniczej 
KPP w Kołobrzegu, funkcjonariuszami Posterunku 
Policji w Gościnie, a także lokalna społeczność.
Wszystkich obecnych serdecznie powitał Burmistrz 
Gościna Marian Sieradzki który, symbolicznie 
przekazał klucze do nowo otwartego posterunku.   

http://www.goscino.pl
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Po zakończeniu części oficjalnej otwarcia, 
uczestnicy mieli okazję obejrzeć obiekt oraz 
jego wyposażenie.
 
 
Zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej na obszarze popegeerowskim 
i nadanie jej nowych funkcji publiczno 
– społecznej – centrum ratownictwa 
oraz centrum kryzysowe w Gościnie” 
dofinansowano ze środków Budżetu 
Państwa - Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020 (RPO WZ).

 
DOFINANSOWANIE    
523 746,53 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ    
5 237 465,33 zł

http://www.goscino.pl
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ODBIÓR ULICY LIPOWEJ 
 

Dnia 16.11.2022r. odbył się końcowy 
odbiór przebudowy ul. Lipowej w 
Gościnie. Na miejscu oprócz wykonawców 
obecni byli: Burmistrz Gościna Marian 
Sieradzki, starosta kołobrzeski Tomasz 
Tamborski  oraz wicestarosta Jacek Kuś. 
Prace polegały na przebudowie odcinka 
od ronda przy obwodnicy do ronda przy 
DPS  w Gościnie. Zostały wykonane zjazdy 
i wejścia na posesje, wykonano nową na-
wierzchnię, chodnik, ciąg pieszo – rowe-
rowy, kanalizację, kanał technologiczny 
oraz oświetlenie uliczne. 
 
Łączna wartość inwestycji 
3 747 739,72 zł  w tym: 
dofinansowanie z Polskiego Ładu 
- 1 000 000,00 zł 
środki  własne powiatu   
- 1 810 739,72 zł 
dotacja z Gminy Gościno  
- 937 000,00 zł 
Wykonawca: STRABAG  Sp. z o.o. Grupa  
Koszalin 

Źródło: miastokolobrzeg

http://www.goscino.pl
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PRZEKAZANIE 
KLUCZYKÓW 
W dniach od 17-20.11.2022r. na terenie 
Gminy Gościno przebywała delegacja 
z gminy Worochta na czele z Burmi-
strzem – Oleh`em  Dzemiuk. 

Celem wizyty było nawiązanie kontak-
tów partnerskich z bliźniaczą gminą w 
Obwodzie Iwanofrankijskim, wymiana 
doświadczeń w zarządzaniu oraz pracy 
urzędów i referatów. W skład delega-
cji wchodziło 8 osób reprezentujących 
przekrój pracowników wydziałów w 
urzędzie w Worchcie. Na zakończenie 
wizyty  Burmistrz Gościna przekazał 
kluczyki do samochodu GBA marki Re-
nault S-150, który był w użytkowaniu 
przez OSP Wartkowo. Pojazd ratowni-
czo – gaśniczy będzie daje użytkowany 
przez strażaków ochotników w Ukra-
inie.

http://www.goscino.pl
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Zmiana harmonogramu 
preferencyjnej sprzedaży 
węgla 
Szanowni Państwo
Informujemy, że od dnia 12.12.2022r. (tj. poniedziałek) prefe-
rencyjna  sprzedaż paliwa stałego - węgla (groszek i  orzech) 
będzie odbywała się  w  poniedziałek  i w  środę  w godzi-
nach od 8:00 do 13:00.Odbiór zakupionego węgla odbywać 
się będzie w punkcie PSZOK ul. Lipowa 13 w Gościnie. Kon-
takt tel. 94 35 409 55  lub 94 35 126 55.
Warunkiem  dokonania odbioru  węgla będzie okazanie:
-  dowodu zapłaty na rachunek bankowy gminy Gościno nr 
66 8581 1030  0500 0273 2000 0001 ,
-   informacji Burmistrza Gościna o  spełnieniu warunków 
do zakupu preferencyjnego paliwa stałego we wnioskowa-
nej ilości.
Informacje o spełnianiu warunków do sprzedaży węgla wy-
danych na podstawie złożonych wniosków o preferencyjny 
zakup węgla,   można odbierać   w   Urzędzie Miejskim  w 
Gościnie II piętro, pok. nr 17.
Osoby uprawnione do zakupu węgla po preferencyjnych 
cenach muszą dysponować własnym transportem do jego 
odbioru.

http://www.goscino.pl
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Mikołajki    
z OSP Wartkowo  

 

Piękny śnieżny dzień, miła i wesoła atmosfera  
i wizyta Św. Mikołaja. To wszystko działo się 
w Wartkowie na placu przed remizą. Strażacy 
zorganizowali  Mikołajki dla członków Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej.  Nie zabrakło  
prezentów a i rózgi też się trafiały. Mikołajowi  
dziękujemy za przybycie a sponsorom za wspar-
cie rzeczowe w postaci słodyczy i  kiełbaski.   

 
 
 
 
 

Do zobaczenia za rok.

http://www.goscino.pl
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Sukces 
Formacji 
ADHD
IX Mikołajkowy Festiwal 

Tańca to duże wydarzenie 
artystyczne w Białogardzie. 

Formacja Taneczna ADHD miała 
zaszczyt zaprezentować swoje 
umiejętności taneczne wśród wielu 
szkół tańca i zespołów tanecznych, 
które zaprezentowały łącznie ponad 
40 choreografii w różnych stylach.
Formacja Taneczna ADHD została 
wyróżniona Pucharem Burmistrza 
Białogardu za najlepsze „show 
taneczne” w kategorii dorośli.
Tancerki Formacji bardzo dziękują 
trenerowi Łukaszowi Maciuk za 
przygotowanie do turnieju tańca.

http://www.goscino.pl
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Komunikat:  
obowiązkowe odśnieżanie 
chodników oraz usuwanie 
zalegającego śniegu z dachu
W związku z trwającym okresem zimo-
wym i występowaniem niekorzystnych 
warunków atmosferycznych przypomina-
my  wszystkim właścicielom, użytkowni-
kom i zarządcom nieruchomości, iż zgod-
nie z art. 5, ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r.  
poz. 2519), zobowiązani są  do: „ 4) uprząt-
nięcia błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości, przy czym za taki chodnik 
uznaje się wydzieloną część drogi publicz-
nej służącą dla ruchu pieszego położoną 
bezpośrednio przy granicy nieruchomo-
ści”.   

Przypominamy również  o konieczno-
ści  odśnieżania dachów (zwłaszcza wiel-
kopowierzchniowych) oraz usuwania sopli 
lodowych, które mogą stwarzać zagrożenie 
dla życia i zdrowia ludzi. 

Obciążone zalegającym śniegiem dachy 
oraz nieodśnieżone i oblodzone drogi 
stanowią zagrożenie nie tylko dla osób 
znajdujących się w obiektach lub na ich 
terenie, ale także dla przypadkowych prze-
chodniów.

Zapewnienie bezpieczeństwa na tere-
nie wielkopowierzchniowych obiektów, 
zwłaszcza kompleksów handlowo-usłu-
gowych, jak również prywatnych posesji 
i przylegających do nich obszarów podczas 
zimowego okresu, niewątpliwie wiąże się 
z poczuciem odpowiedzialności za zdrowie 
i życie mieszkańców.

Za nie dopełnienie tego  obowiązku   grozi 
kara grzywny  zgodnie  z art. 10 ust. 2 i 2a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku  w gminach (tj. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 2519).

W zakresie utrzymania dróg gminnych 
w sezonie zimowym obsługę prowadzi Re-
ferat Gospodarki Komunalnej ul. Lipowa 
13 w Gościnie, nr tel. 94 35 409 55 (od po-
niedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00); 

po 15:00 nr 608 366 421.

W zakresie zimowego utrzymania dróg 
powiatowych obsługę prowadzi Zarząd 
Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, nr tel. 
94 35 288 10 wew. 17 lub 12 (do godz. 
15:00); po godz. 15:00  nr tel.  94 35 288 86; 
784 449 213.

W zakresie zimowego utrzymania dróg 
wojewódzkich obsługę prowadzi Zachod-
niopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Koszalinie nr tel. 608 412 166;  Rejon 
Dróg Wojewódzkich Białogard nr tel. 94 31 
23 271.

http://www.goscino.pl
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Pilarka łańcuchowa 
z”Bezpiecznego Powiatu” 
przekazana dla Gminy 
Gościno
 
W dniu 13.12.2022r. Fundacja „Bezpiecz-
ny Powiat” z siedzibą w Kołobrzegu podpi-
sała umowę darowizny z Burmistrzem Go-
ścina i przekazała na rzecz Gminy Gościno, 
z przeznaczeniem do użytkowania dla jed-
nostki OSP w  Gościnie, pilarkę łańcucho-
wą STHIL MS 500i. Serdecznie dziękujemy. 
 

http://www.goscino.pl
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Mikołaj w placówce wsparcia dziennego
W naszej  Gminie od czerwca br. funkcjonuje Placówka 
Wsparcia Dziennego pn. „Podwórkowy Anioł”. Placówka działa 
w formie podwórkowej i powadzona jest w celu wsparcia rodzin 
w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zapewniając 
dziecku w szczególności:
- opiekę i wychowanie,
- organizację czasu wolnego, poprzez działania animacyjne 
i socjoterapeutyczne, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój 
zainteresowań,
- pomoc w sytuacjach kryzysowych (szkolnych, rodzinnych, 
rówieśniczych i osobistych) dziecka i rodziny,
- pomoc w prawidłowym rozwoju psychospołecznym w tym 
w nabywaniu różnych umiejętności społecznych niezbędnych 
do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu,
- pomoc w kształtowaniu prawidłowych form kontaktu dziecka 
z rodziną i środowiskiem społecznym.
Obecnie kilkoro dzieci z terenu naszej gminy uczestniczy w 
zajęciach Placówki. Grudzień to miesiąc prezentów i radosnych 
niespodzianek, a pierwszą okazją są Mikołajki. Do dzieci w 
placówce też  zawitał Mikołaj, który podarował dzieciom paczki 
ze słodyczami.
Niespodzianka dla dzieci była zorganizowana przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie w ramach projektu 
socjalnego pn. „Mikołajkowa radość”.

http://www.goscino.pl
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Najsmaczniejszy 
piernik domowy
W ramach Świątecznego spotkania z 
,,Pętelką” z okazji  20 lecia działalności 
został zorganizowany konkurs kulinarny 
na smaczny wypiek. Bohaterem konkursu 
był piernik , ciasto , które bardzo związane 
jest z tradycjami świąt Bożego Narodzenia. 
 
Komisja konkursowa oceniła 16 wypie-
ków, które mieszkańcy naszej gminy 
zgłosili do konkursu. Najsmaczniejszym 
okazał się piernik staropolski  Malwiny 
Kamińskiej, drugie miejsce otrzymali pod-
opieczni Środowiskowego Domu Samopo-
mocy ,, Promyk”, a trzecia nagroda trafiła 
w uzdolnione rączki Marysi i Amelki Sala-
wa. Gratulujemy!!!

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia   
życzmy Państwu dużo smacznych pierni-

ków i pierniczków pachnących  
korzeniami i nutką świątecznej choinki.

O Matko nieskończonej dobroci 
Matko nieskończonej dobroci 
Udzielaj nam zawsze pomocy 

W niepewnych czasach chroń nas 
Prosi Cię o to cały Świat 

Nasze myśli i serca niech łączą się i jednoczą 
Z Twoją pomocą 

Ty jesteś Matką całego Świata 
Masz promienny blask

Niech Twoja moc, miłość i dobre myśli 
Z dobrymi ludźmi nas zbrata 

Matko chroń nas 
Wspieraj nasze serca 

Dodaj nam sił i dobrej energii życiowej 
Wspieraj nasze myśli w każdy dzień 

Rano niech Twoja moc 
Radością wypełni naszą sień 

Do Ciebie Matko o pomoc wołamy
Chroń nas w codziennym życiu 

I zawsze bądź z nami 
Matko nieustającej pomocy 

Jesteś Królową naszej polskiej ziemi 
Z Twoją pomocą niech cały Świat 

W radość i spokój się zmieni 
Pragniemy wolności i Twojej miłości 

Matko, chroń nas 
Powstrzymaj niebezpiecznych ludzi 

Niech nie rujnują świata 
Przywróć  nam normalne życie 

I spokojne lata 
 

~Apolonia Grabowska

http://www.goscino.pl
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XXI Ogólnopolska 
Zbiórka Żywności 
„Tak. Pomagam!” 
DRODZY MIESZKAŃCY GOŚCINA I GMINY 
GOŚCINO!
 
w dniach 2-3 grudnia 2022 roku (piątek, 
sobota) odbyła się i u nas akcja TAK.PO-
MAGAM! na rzecz osób starszych, chorych 
i samotnych. Zbiórka została przeprowa-
dzona na terenie sklepów Biedronka i 
Dino      w Gościnie w godzinach 9.00-12.00.  

Zebraliśmy 542 sztuki produktów o 
wadze ponad 289 kg. 

Kochani! Kolejny raz udowodniliście, że 
macie WIELKIE SERCA i potraficie dzielić 
się z drugim człowiekiem, pomimo ciągle 
rosnących cen. To dzięki Wam, obdaro-
waliśmy 45 rodzin w produkty potrzebne 
do codziennego życia: kasze, mąki, cu-

kier, olej, wędliny, przetwory konser-
wowe… a nawet słodkości. Do  każdej 
paczki mogliśmy dołączyć piękną kart-
kę świąteczną z życzeniami, wyko-
naną przez Panią Bogusię Lebowską
i P. Edytę Bieńko, Panie ze Szko-
ły Podstawowej w Gościnie.
Zespół Caritas Parafii pw. Św. Andrzeja 
Boboli w Gościnie  z całego serca dzię-
kuje wszystkim Darczyńcom za wspar-
cie, życzliwość,  bezinteresowną pomoc 
i zaangażowanie, zarówno w zbieranie,                                    
jak i w przekazywanie żywności. 
Święta Bożego Narodzenia to bardzo ważny 
czas, kiedy każdemu potrzebna jest bliskość 
drugiego człowieka. Poprzez prosty gest, 
mogliśmy pokazać ludziom, że nie są sami.
Już dzisiaj  życzymy Państwu, aby ten 
wyjątkowy  czas upłynął w ciepłej, ro-
dzinnej atmosferze a nadchodzący Rok 
był pełen nadziei i spełnionych życzeń.
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przytulamy- Zespół  Parafialny  
Caritas Gościno

http://www.goscino.pl
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LISTOPAD  i GRUDZIEŃ 
w ŚDS ,,PROMYK”

Słodki upominek dla Uczestników.
10 listopada 2022 r. do ŚDS ,,Promyk” 
zawitali Uczniowie klas siódmych Ze-

społu Szkół                             w Gościnie i przeka-
zali na ręce Uczestników słodki upominek 
w formie rogalików, które były dziełem sa-
mych uczniów. Przygotowali je podczas za-
jęć szkolnych z okazji zbliżającego się Świę-
ta Niepodległości. Tradycja wypieku rogali 
świętomarcińskich sięga 1891 roku. Gdy 
zbliżał się dzień św. Marcina (11 listopada), 
ówczesny proboszcz poznańskiej  parafii 
pod wezwaniem św. Marcina, zaapelował 
do wiernych, aby - wzorem patrona - zro-
bili coś dla biednych. Józef Melzer, jeden                       
z poznańskich cukierników, odpowiadając 
na apel proboszcza, upiekł trzy blachy ro-
gali i przyniósł pod kościół. W następnych 
latach dołączyli do niego inni, aby każdy 
mógł w ten dzień najeść się do syta. Tra-
dycja wypiekania rogali przetrwała do 
dziś dlatego też jest nam niezmiernie miło, 
że uczniowie klas siódmych pielęgnują tę 

smaczną tradycję, a przy okazji pamię-
tają o uczestnikach „Promyka”. Kochani 
Uczniowie rogaliki zniknęły w mgnieniu 
oka, co potwierdza fakt, iż były przepyszne.  

Dzień Niepodległości w ŚDS ,,Promyk”
11 listopada obchodzimy w Polsce Święto 
Niepodległości. Dzień ten upamiętnia wy-
darzenia z 1918 roku, kiedy to nasz kraj 
odzyskał wolność i powrócił na mapę po 
ponad 123 latach zaborów. My również włą-
czyliśmy się w świętowanie kolejnej roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jak co roku z  tej okazji, na budynku Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy została 
wywieszona flaga naszej ojczyzny. Na zaję-
ciach komputerowych Uczestnicy wyszuka-
li informacje nt. Święta Niepodległości oraz 
Symboli Narodowych. Podczas zajęć edu-
kacyjnych rozmawialiśmy na temat genezy 

święta oraz odzyskania niepodległości. Nie 
obyło się również bez zajęć plastycznych, 
podczas których Uczestnicy przygotowa-
li flagi i godło Polski (wycinali, kolorowali                  
i ozdabiali polskie symbole narodowe).

http://www.goscino.pl
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Międzynarodowy Dzień Tolerancji 
16 listopada  na całym świecie obchodzo-
ny jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, 
ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicja tywy 
UNESCO. Tolerancja to jedna z wartości, 
która w obecnych czasach jest tak samo 
cenna co też potrzebna. Dlatego od kil-
kudziesięciu już lat 16 listopada obcho-
dzimy Światowy Dzień Tolerancji. Święto 
stworzone po to, by zwrócić uwagę więk-
szej liczby ludzi na problem nietolerancji, 
przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i anty-
semityzmu. W związku z tym w naszym 
ośrodku 15 listopada odbyły się zajęcia z 
psychologiem. Przybrały formę indywidu-
alną (konsultacje indywidualne z Uczestni-
kami) oraz grupową (projekcje, rozmowy 
na sali głównej). Tematyką spotkania było 
hasło: „W zdrowym ciele zdrowy duch – 
tolerancja, akceptacja, szacunek i różno-
rodność – kluczem do komfortu psychicz-
nego”. Podczas zajęć Uczestnicy dzielili się 
doświadczeniami i przemyśleniami  na ten 
temat tolerancji. Znaleźli klucz do toleran-
cji, którym są otwartość i chęć zrozumie-
nia drugiego człowieka. 

Wyjątkowe spotkanie z Marią Konop-
nicką w gościńskiej bibliotece16 li-

stopada  Uczestnicy wraz z Kadrą „Promy-
ka” zostali zaproszeni przez pracowników 
Centrum Kultury i Książki w Gościnie na 
spotkanie z Marią Konopnicką. Pomysł 
tematyki nawiązuje do  tego, iż rok 2022 
sejm ustanowił rokiem Marii Konopnic-
kiej. Podczas spotkania Uczestnicy wysłu-
chali biografii oraz twórczości artystki, 
recytowanej przez osobę łudząco podob-
ną do samej Marii – poetki. Tematyka oka-
zała się bardzo ciekawa a samo spotkanie 
wzbogacono o miłą niespodziankę. Pra-
cownicy CKiK docenili ŚDS „Promyk” za 18 
lat istnienia ośrodka i wręczyli jubilatom 
piękny pamiątkowy dyplom, będący po-
dziękowaniem za dotychczasową, owoc-
ną współpracę. Ponadto Uczestnicy otrzy-
mali imienne Certyfikaty Uczestnictwa za 
Udział w Spotkaniu Poświęconym Życiu i 
Twórczości Marii Konopnickiej. Dziękuje-
my za serdeczne spotkanie.
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Dzień Pracownika Socjalnego. 
W listopadzie obchodziliśmy Dzień Pra-
cownika Socjalnego. W uroczystym spotka-
niu integracyjnym wzięli udział Uczestni-
cy i Kadra ŚDS ,,Promyk” oraz pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z 
Gościna. Swoją obecnością zaszczycił na 
Burmistrz – Pan  Marian Sieradzki, który 
odwiedził nas wraz z Zastępcą – Panem Łu-
kaszem Rybarkiewicz oraz Panią Skarbnik 
– Barbarą Strulak. Pracownicy otrzymali 
od Pana Burmistrza upominkowy kwiat 
oraz piękne życzenia. Święto to celebro-
waliśmy wspólnie z uczestnikami podczas 
uroczystego obiadu i słodkiego poczęstun-
ku. Tego roku Uczestnicy pod okiem opie-
kuna pracowni kulinarnej przygotowali 
zupę dyniową oraz marchewkowo-dynio-
we babeczki W naszym Domu nie zabrakło 
szczerych i serdecznych życzeń. Uczestni-
cy, jak co roku pamiętali o Paniach z Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej z Gościna                              
i przygotowali piękny upominek w posta-
ci dekoracyjnej ramki z życzeniami. Dla 
naszych gości przygotowaliśmy jeszcze 
prezent w postaci występu artystycznego 
– to prapremiera inscenizacji pt.: Chcemy 
świata bez wojny”, którą przygotowaliśmy 

na tegoroczną Galę Twórczości Osób Nie-
pełnosprawnych. Występ bardzo spodobał 
się gościom, był niezwykle wzruszający i 
na długo zostanie przez nich zapamiętany.

Jubileusze urodzin
W miesiącach listopadzie oraz grudniu 
celebrowaliśmy urodziny pani Haliny, 
pani Anny, pana Jarosława oraz Pana Ry-
szarda. Podczas zajęć kulturalno-oświa-
towych zaśpiewaliśmy huczne sto lat 
oraz wręczyliśmy naszym solenizantom 
ręcznie zdobione kartki urodzinowe wraz 
z upominkami przygotowanymi przez 
Uczestników. Natomiast solenizanci przy-
gotowali słodki poczęstunek urodzinowy, 
podczas którego świętowaliśmy te wyjąt-
kowe chwile z Uczestnikami.
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Gala Białogard
24 listopada Uczestnicy „Promyka” wraz z 
kadrą udali się do Białogardu na XVII Galę 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych w ra-
mach twórczości Bez Barier,  która co roku 
organizowana jest przez Powiatowy Dom 
Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno – 
Kulturalne w Białogardzie i odbywa się w 
Centrum Kultury i Spotkań Europejskich. 
Tegoroczna tematyka Gali pn: „Chcemy 
świata bez wojny” okazała się trudna i wy-
magająca. Podczas Gali wszystkie występy 
były niezwykle wzruszające i oryginalne. 
Prezentacje miały charakter i związek z 
zachowaniem pokoju na świecie ale też za-
przestaniem konfliktów i poszanowaniem 
drugiego człowieka. Uczestnicy „Promyka” 
zachwycili widzów swoją inscenizacją, bę-
dącą odzwierciedleniem tego, jak konflikty 
na różnych frontach i w różnych dziedzi-
nach życia i codzienności można poprzez 
przekazanie znaku pokoju przekuć w ra-
dość, miłość, szacunek i tolerancję. Gala 
jak co roku była wydarzeniem nietuzinko-
wym. Uczestnicy otrzymali z rąk Pani Dy-
rektor piękną statuetkę i dyplom za Uczest-

nictwo upamiętniające tegoroczną Galę 
ale też wręczono nam statuetkę za multi-
medialny występ podczas udziału w XVI 
Gali Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
pt. „Rodzina”. Wówczas panująca pande-
mia nie pozwoliła na m wziąć udziału w 
Gali bezpośrednio ale doceniono nasze ar-
tystyczne dokonania dzięki multimedial-
nej projekcji, przygotowanej przez Kadrę 
i Uczestników „Promyka” w roku poprzed-
nim. Udział w corocznej Gali w Białogardzie 
jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem 
artystycznym, dlatego jesteśmy niezwykle 
wdzięczni organizatorom, że co roku mo-
żemy gościć w tym wyjątkowym wydarze-
niu. Dziękujemy i Gratulujemy wszystkim 
Uczestnikom pięknych inscenizacji  a orga-
nizatorom niezwykłej organizacji Gali.   

Obchody Andrzejek 
w „Promyku”
29 listopada w ŚDS „Promyk” celebrowali-
śmy Andrzejki. Na wstępie przypomnieli-
śmy sobie historię tej pięknej i długoletniej 
tradycji. Uczestnicy wymienili między sobą 
spostrzeżenia i wspomnienia z lat mło-
dzieńczych. Kiedy to będąc dziećmi obcho-
dzili tradycję wigilii św. Andrzeja wspólnie 
z najbliższymi, w szkole czy w gronie ro-
dzinnym. Zabawy andrzejkowe to przede 
wszystkim tajemnicze wróżby, które mają 
zdradzić przyszłość i odkryć sercowe wy-
bory ale nie tylko. Zabawy andrzejkowe to 
także gry, zabawy i zagadki. W „Promyku” 
do Andrzejek przygotowywaliśmy się już 
kilka dni wcześniej. Uczestnicy pod okiem 
Pani Anny Kindermann podczas zajęć w 
pracowni komputerowej przygotowywali 
i wyszukiwali rozmaite wróżby i zagadki 
oraz drukowali i edytowali teksty i cieka-
we konkursy. Pracownia kulinarna z te-
rapeutą – Panem Rolandem Walkowiak 
na czele zadbała o to, aby tego dnia było 
pysznie, słodko i oczywiście upiekli dla an-
drzejkowiczów obowiązkowe ciasteczka  
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z wróżbą. Były też kolorowe galaretki z owo-
cami i bitą śmietaną oraz aksamitny ser-
nik. Na zajęciach plastycznych pod okiem 
Pani Małgorzaty Kaleta Uczestnicy przygo-
towali dekoracje, które tego dnia zdobiły 
salę. To m.in. kolorowe balony, girlandy i 
akcesoria konkursowe. Podczas Andrzejek 
Uczestnicy oraz Pracownicy wróżyli sobie 
przyszłość m.in. lejąc wosk przez dziurkę 
od klucza, brali udział w rozmaitych kon-
kursach i bawili się wspólnie podczas za-
bawy tanecznej. Co niektórzy wywróży-
li sobie ciekawe podróże, inni przyszłego 
małżonka lub niespodziewane szczęście, 
które w najbliższym czasie przyniesie los. 
To bardzo przyjemny andrzejkowy dzień. 
Cieszymy się, że dzięki takim zajęciom mo-
żemy celebrować nasze piękne polskie tra-
dycje. Oby zostały z nami jak najdłużej. 

Międzynarodowy Dzień 
Osób Niepełnosprawnych 
2 grudnia w ŚDS „Promyk” obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełno-
sprawnych. To święto ustanowione przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych. Tego 
dnia na całym świecie odbywają się uro-
czystości, których celem jest promowanie 

praw osób niepełnosprawnych i działań 
na rzecz pełnej realizacji tych praw. Tego 
dnia w „Promyku” odbyły się prelekcje nt. 
obchodów Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych, podczas zajęć rozma-
wialiśmy na temat, jak ważne są prawa osób 
niepełnosprawnych oraz pełne, aktywne 
uczestnictwo osób niepełnosprawnych we 
wszystkich dziedzinach ludzkiej aktyw-
ności, na równi z innymi osobami. Uczest-
nicy obejrzeli projekcję filmu „Opiekun” 
opowiadającą historię życia i codziennych 
zmagań osoby niepełnosprawnej. Przepro-
wadziliśmy również zajęcia edukacyjne 
nt. aktywności osób niepełnosprawnych                           
w sporcie, paraolimpiady oraz przybliżyli-
śmy sylwetki znanych paraolimpijczyków.
Wszystkim osobom z niepełnosprawno-
ściami, ich rodzinom, przyjaciołom, opie-
kunom oraz osobom, które swoimi co-
dziennymi działaniami wspierają osoby 
niepełnosprawne pragniemy złożyć naj-
serdeczniejsze życzenia pomyślności, od-
wagi i konsekwencji w dążeniu do zwięk-
szenia niezależności i poprawy jakości ich 
życia oraz wytrwałości podczas pokony-
wania codziennych trudności.
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Mikołajki w „Promyku”
Jak co roku podczas Mikołajek w „Promy-
ku” jest bardzo magicznie i uroczyście.  To 
jednocześnie czas bardzo pracowity i in-
tensywny dla naszych Uczestników, którzy 
tego dnia rozpoczynają intensywne przy-
gotowania do Świąt Bożego Narodzenia. 
Uczestnicy, podczas mikołajkowego ponie-
działku idąc tropem tematyki „Mikołajki – 
w zdrowym ciele zdrowy duch” – zajęcia 
rękodzielnicze i arteterapia pochłonięci 
byli pracą nad przygotowaniem świątecz-
nych dekoracji i smakołyków. Podczas zajęć 
z zakresu arteterapii przebijało się zdob-
nictwo i dekoratorstwo. Dekorowali salę, 
przystrajali choinkę oraz przygotowali 
elementy dekoracyjne do kartek świątecz-
nych i zaproszeń. Na zajęciach kulinarnych 
podopieczni przygotowywali pierwsze 
świąteczne wypieki, w salach roznosił się 
zapach korzennych przypraw dodawa-
nych do piernikowego zakwasu. Uczestni-
cy przygotowywali też życzenia bożonaro-
dzeniowe i kartki świąteczne, które trafią 
do naszych przyjaciół. W tle przygrywały 
nam kolędy, które wszyscy znamy i lubi-
my. Tego dnia utrwalaliśmy również tekst 

scenariusza jasełkowego. Jak na Mikołajki 
przystało w „Promyku” tego dnia pojawił 
się również święty Mikołaj. Przyszedł na-
wet dwa razy. Kierownik ośrodka wręczyła 
podopiecznym upominkowe dekoracyjne 
mikołaje, które posłużą za piękną dekora-
cję w rodzinnych domach Uczestników ale 
przybył też niespodziewany gość w czer-
wonej czapce z zaprzyjaźnionego Centrum 
Kultury i Książki w Gościnie. Wręczył pod-
opiecznym słodkości, ale zanim przekaza-
no słodki upominek Uczestnicy zaśpiewa-
li dla gościa piosenkę - w końcu tradycję 
trzeba podtrzymywać. Aby podkreślić ten 
niezwykły mikołajkowy poniedziałek 
wszyscy ubrani w mikołajkowe czapki zro-
biliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie ze Świę-
tym Mikołajem oczywiście. Pracownikom 
CKiK w Gościnie serdecznie Dziękujemy 
za pamięć w tym uroczym dniu i konty-

nuację sympatycznej tradycji Mikołajek!

Uczestnicy „Promyka” 
wspierają dzieci

11 grudnia po raz czwarty odbyła się ak-
cja charytatywna o nazwie „Mikołajkowa 
Mila”. Uczestnicy „Promyka” to osoby o 
wielkim sercu i nigdy nie przechodzą obo-
jętnie obok inicjatyw, jakimi są wsparcie i 
pomoc drugiemu człowiekowi. W grudniu 
dołożyli swoją cegiełkę do „Mikołajowej 
Mili”. Podczas treningu kulinarnego upie-
kli słodkości, które przekazano do słodkiej 
kawiarenki „mikołajkowej mili”- akcji or-
ganizowanej corocznie przez lokalną gru-
pę społeczną – Mamuśki. Podczas trenin-
gu komputerowego przygotowali również 
numery biegowe dla Uczestników biegu. 
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Podopieczni „Promyka” już kilkukrotnie 
wspierali nasze lokalne inicjatywy, więc i 
tym razem nie zawiedli. 

Spotkanie wigilijne 
w „Promyku” 
15 grudnia w ŚDS „Promyk” odbyło się 
uroczyste spotkanie wigilijne. Tego dnia                         
w „Promyku” było niezwykle uroczyście. 
Na stołach gościły śnieżnobiałe obrusy                                        
i bożonarodzeniowe stroiki oraz dekora-
cje, przygotowane przez podopiecznych na 
zajęciach rękodzielniczych. Na Sali ogól-
nej pośród śnieżnobiałych stołów i koloro-
wych dekoracji stanęła piękna choinka, na 
której pojawiły się ręcznie przygotowane 
ozdoby i nie tylko. Poczęstunek tego dnia 
również był wyjątkowy. Uczestnicy pod 
okiem Pana Rolanda Walkowiak upiekli 
znane tradycyjne przysmaki. Na paterach 
pachniał tradycyjny aromatyczny piernik                                   
i seromakowiec. Nie zabrakło czerwone-
go barszczu i pierogów z kapustą i grzyba-
mi oraz śledzika. Na uroczyste spotkanie 
przybyli goście: Pan Burmistrz Marian Sie-

radzki, Zastępca Burmistrza – Pan Łukasz 
Rybarkiewicz, Skarbnik Gminy Pani Bar-
bara Strulak oraz Przewodnicząca Rady 
Miejskiej – Pani Barbara Koleśnikow. Był z 
nami również Proboszcz Parafii ks. Andrzej 
Dubel. Uroczystą Wigilię współorganizo-
waliśmy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Gościnie oraz Klubem Senio-
ra „Złoty Wiek”, którzy tego dnia kolędo-
wali wspólnie z nami. Na spotkaniu wigi-
lijnym, jak co roku wybrzmiały kolędy, a 
Uczestnicy zaprezentowali przedstawienie 
Jasełkowe, do którego przygotowywali się 
od dłuższego czasu. Zapraszamy do obej-
rzenia występu na kanale youtube oraz 
w galerii wideo na stronie ŚDS „Promyk”. 

DRODZY CZYTELNICY! 

 Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT 
BOŻEGO NARODZENIA

PRAGNIEMY ZŁOŻYĆ WAM WSZYSTKIM
 NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

Z SERCA PŁYNĄCE, GORĄCE I SZCZERE
OBYŚCIE W TE ŚWIĘTA ZAZNALI 

ŚWIĄTECZNEGO NASTROJU I RADOŚCI 
WIELE OBYŚCIE OTRZYMALI PREZENTÓW 

TYLE,  BY ICH NIE ZABRAKŁO NA ROK 
CAŁY OBY DŹWIĘKI KOLĘD W WASZYCH 

DOMACH GŁOŚNO ROZBRZMIEWAŁY
NA STOLE NIECHAJ NIE ZABRAKNIE SIAN-

KA I OPŁATKA BIAŁEGO
W SERCACH – RADOSNEGO POKOJU, A NA 

NOWY ROK
 WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!   

                                                
 Życzą  Kadra  i Uczestnicy
 ŚDS „Promyk” w Gościnie
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„Promykowy” 
piernik w kon-
kursie
Uczestnicy ŚDS „Promyk” wzięli udział w 
tegorocznym konkursie kulinarnym na  
najsmaczniejszy piernik. Konkurs organi-
zowany jest przez Centrum Kultury  i Książ-
ki oraz Klub Miłośników sztuki Pętelka. W 
ramach terapii w pracowni kulinarnej pod 
okiem Pana Rolanda Walkowiak przygo-
towali piernikową choinkę. Wygląda cu-
dnie a smakuje zapewne jeszcze lepiej.

20-lecie „Pętelki” 
z „promykowym” 
akcentem w tle
15 grudnia w Centrum Kultury i Książki w 
gościnie odbyło się Świąteczne Spotkanie          
z „Pętelką” z okazji Jubileuszu 20-lecia 
działalności. Uczestnicy wraz z kadrą zo-
stali zaproszeni na to uroczyste wydarze-
nie dlatego też przygotowali dla Jubilatów 
upominek oraz piękne życzenia: 

Droga Pętelko!
Wasz Klub działa prężnie już od 20 lat

tworzycie wspaniałe prace, nie raz słyszał o 
Was świat

wystawy, kiermasze, uroczystości, wernisaże
niesamowitym talentem Pan Bóg  

Was obdarzył
to właśnie Wy artyści tworzycie 

  i promujecie naszą lokalną twórczość  
w Gminie i na świecie

Słyszano o Was w Montmorillon we Francji
i w Eberswalde na zachodzie

obok Waszych prac nie przejdzie 

 obojętnie żaden przechodzień
Na kiermaszach i konkursach wielkanocnych

smakowano Waszych prac owocnych
Rzeźby, serwety, obrusy, stroiki

nalewki, obrazy, artystyczne wybryki
wyroby przeróżne, świąteczne  i domowe

wszystkie piękne, jedyne w swoim r 
odzaju i wyjątkowe

Taka właśnie jest Pętelki sztuka, 
 która prężnie działa od 20 lat

Życzymy zdrowia, kreatywności 
 i pięknej sławy na cały świat.

Najserdeczniejsze życzenia 
z okazji 20-lecia Twórczości 

Klubu Miłośników Sztuki Pętelka
 składają Kadra i Uczestnicy 

ŚDS „Promyk” w Gościnie
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Dzień Seniora  
w Gościnie  
K r y s t y n a  G i ż o w s k a 
gwiazdą wieczoru
21 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste spotkanie 
seniorów z Gminy Gościno oraz członków Klubu 
Seniora „Złoty Wiek” a to za sprawą przypadają-
cych w okresie jesiennym: Europejskiego Dnia Se-
niora, Światowego Dnia Seniora, Ogólnopolskiego 
Dnia Seniora oraz Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych. Na uroczyste spotkanie przybyli za-
proszeni goście: Burmistrz Gościna – Pan Marian 
Sieradzki wraz z małżonką, Zastępca Burmistrza 
- Pan Łukasz Rybarkiewicz oraz Przewodnicząca 
Rady Miejskiej  - Pani Barbara Koleśnikow wraz 
z mężem. Była z nami również Pani Anna Stasie-
wicz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, która była inicjatorem i gospodarzem uro-
czystości. Podczas spotkania obecni byli również 
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej oraz pracownicy Centrum Kultury i Książki w 
Gościnie. Ze sceny słychać było uroczyste życze-
nia,  a na stołach pojawiły się upominki w posta-
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ci słodkości. Kolorowe efektowne bezy 
oraz ręcznie zdobione pierniki nie tyl-
ko kusiły swym efektownym wyglądem 
ale też wyśmienicie smakowały. Jednak 
największą niespodzianką a zarazem 
prezentem był koncert Gwiazdy Pol-
skiej Estrady. Na scenie wystąpiła Pani 
Krystyna Giżowska. Swą osobą, pięk-
ną barwą głosu oraz niezwykłą apary-
cją zachwyciła wszystkich uczestników 
spotkania. Zabrzmiały znane i uwielbia-
ne przez wszystkich przeboje tj: „Złote 
obrączki”, „Przeżyłam z Tobą tyle lat”, 
czy „W drodze do Fontaibleau”. Czas spę-
dzony   w  towarzystwie artystki okazał 
się niezwykły, wzruszający i wyjątkowy.  

Kochani Seniorzy jest nam niezmiernie 
miło, że zawsze możemy liczyć na Waszą 
obecność, współpracę i zaangażowanie 
oraz chęć poznawania tego, co niezna-
ne. Przyjmijcie proszę najserdeczniejsze 
życzenia:

Życzymy Wam drodzy Seniorzy  
dużo zdrowia, pogody ducha.  

Uśmiechu na co dzień od ucha do ucha
Nie przestawajcie w realizacji wszystkich 

planów i życiowych marzeń
Żyjcie pełną piersią, nie ujmując sobie 

 emocji i wrażeń
Pamiętajcie, że na każdym etapie życia 

można czerpać z niego garściami

Dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami
Jak najdłużej zachowujcie swoją  

aktywność – bądźcie radośni każdego dnia
Boża opatrzność niech Was nie opuszcza, 

niech o Wasze zdrówko dba

Pielęgnujcie co dzień jesień życia swego
Drodzy Seniorzy życzymy Wam, wszystkie-

go najpiękniejszego!!!
                                                                                  

Najserdeczniejsze życzenia z okazji 
DNIA SENIORA składają:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gościnie oraz Pracownicy 
Klubu Seniora „Złoty Wiek” w Gościnie    

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania za pomoc w 

zorganizowaniu obchodów  
Dni Seniora dla:

-  Pana Marcina Pawlaka Dyrektora 
Centrum Kultury i Książki w Gościnie 
oraz Pani Danuty Frankowskiej  i Pani 

Malwiny Kamińskiej,
- Pani Annie Salawie i Pani Małgorzacie 
Kalecie za pracę na rzecz Klubu Senio-

ra „Złoty Wiek” w Gościnie,
- oraz pracownicom Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gościnie.

Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gościnie

Anna Stasiewicz
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Andrzejkowo-
imieninowo w Klubie 
Seniora „Złoty Wiek” 
w Gościnie
14 listopada w Klubie Seniora „Złoty 
Wiek” w Gościnie odbyła się zabawa 
andrzejkowa. Tego dnia obchodzili-
śmy również imieniny naszych klubo-
wiczów. Solenizanci otrzymali pięk-
ne personalizowane życzenia pisane 
wierszem. Zabrzmiało huczne sto lat 
po czym rozpoczęliśmy zabawę tanecz-
ną, którą umilił nam Pan Wojciech Szy-
mański – DJ i animator gier i zabaw 
towarzyskich. Seniorzy zadbali o pysz-
ny poczęstunek. Na stołach zagościły 
domowe wypieki, zdrowe aromatycz-
ne sałatki i kolorowe przekąski. Zaba-
wa była przednia. Rozbrzmiewające 
dźwięki muzyki disco, znane i lubia-
ne przeboje porwały do tańca naszych  

 
klubowiczów, którzy tego wieczora nie 
schodzili z parkietu. Wspaniały humor 
dopisywał każdemu bez wyjątku, aż 
żal było nam się rozstawać. Andrzej-
kowe spotkanie zapamiętamy jako 
bardzo wesołe, taneczne i smaczne. 

 

Anna Salawa
Małgorzata Kaleta
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Szkoła Podstawowa w 
Gościnie
Uczyliśmy się być potrzebni !

Po miesiącach pandemii wraca nasze 
szkolne życie i to za czym tak bardzo 
tęskniliśmy – za organizacją spotkań 
i różnego typu wydarzeń. 25 listopa-
da,  uczniowie z klas 4 i 5 z Koła Wo-
lontariatu PCK i Caritas spędzili noc w 
szkole. To nie było zwykłe nocowanie 
ale nocowanie z tematyką wolontariac-
ką. Uczniowie uczyli się jak być wraż-
liwym na los drugiego człowieka, jak 
pomagać i wspierać. Mieli możliwość 
doświadczania tego co ich sprawdzi i 
poprowadzi, gdy nadejdzie humanitar-
ny i niebagatelny cel. Towarzyszyły im 
absolwentki naszej szkoły, które dzieli-
ły się swoim, tak  cennym wolontariac-
kim doświadczeniem. Uczniowie wspól-
nie bawili się, śpiewali, robili plakaty 
i przyrządzali zdrowe jedzenie. Jeste-
śmy gotowi do realizacji nowych zadań.
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OBRADY OPTYMISTYCZ-
NEGO SEJMU
W środę, 9 listopada w naszym przed-
szkolu miało miejsce ważne wydarzenie. 
W naszym przedszkolnym holu trwały 
obrady Optymistycznego Sejmu. Wybra-
ni wcześniej: Marszałek - Liliana Thurow 
oraz Wicemarszałek - Ksawier Śliwiński, 
Posłanki i Posłowie w składzie: Michał 
Kruk, Bianka Zarzycka, Oliwia Niczke i 
Hanna Ziombka.
Tematyka dotyczyła wszystkich przed-
szkolaków, choć na sejmowych krzeseł-
kach zasiadali najbardziej doświadczeni, 
czyli pięcio i sześciolatkowie. Posłanki i 
Posłowie w białych bluzkach, koszulach 
- prezentowali się niezwykle uroczyście. 

Optymistyczna Izba z całą powagą od-
śpiewała hymn przedszkolaka, przypo-
mniała zebranym czym jest: prawo, sejm, 
debata i głosowanie, a następnie debato-
wała na temat zachowania w przedszko-
lu. Wicemarszałek udzielał głosu Posłan-
kom i Posłom, a Ci, wychodzili na środek 

wypowiadając się jak w przedszkolu za-
chować się należy, i czego robić nie wol-
no. Nastepnie każdy artykuł ustawy zo-
stał przegłosowany przez pozostałych 
posłów i posłanki naszego przedszkola.Po 
ponownym odczytaniu projektu ustawy, 
posłowie i posłanki nie zgłosili żadnych 
poprawek. Ustawa ,”O dobrym zachowa-
niu się w przedszkolu” została przegło-
sowana i zatwierdzona przez marszałka 
sejmu.
Oto efekt pracy naszego ,”Optymistycz-
nego Sejmu”

USTAWA O DOBRYM ZACHOWANIU 
SIĘ W PRZEDSZKOLU:
 

Art. 1
NALEŻY:

szanować się
słuchać nawzajem
bawić się zgodnie

dawać przykład młodszym
używać magicznych słów: 

 proszę , dziękuję, przepraszam
pomagać sobie nawzajem

dzielić się zabawkami
szanować zabawki i książki

ustępować młodszym kolegom 
 i koleżankom

prawidłowo zachowywać się podczas zajęć i posił-
ków

zawsze słuchać Pani

Art.2
NIE WOLNO:

wyśmiewać się z koleżanek i kolegów
bić się

dokuczać słabszym
hałasować

rozmawiać przy posiłkach
przeszkadzać na zajęciach niszczyć zabawek

Art.3
TRZEBA:

być grzecznym
zgodnie się bawić
być koleżeńskim

zawsze przestrzegać ustalonych zasad
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W wolontariackim geście !!!
 

W czwartek 10 listopada br., w przeddzień 
Dnia Niepodległości uczniowie klas siód-
mych odwiedzili mieszkańców gościńskiego 
DPS oraz podopiecznych Domu Samopomo-
cy „Promyk”. Aby umilić obchody tego święta 
i uczynić zadość tradycji związanej z dniem 
Św. Marcina. Młodzież przyniosła pensjona-
riuszom własnoręcznie zrobione, pięknie 
zapakowane rogaliki. Było to możliwe dzięki 
uprzejmości p. Anny Osiadacz, która po raz 
kolejny zaprosiła uczniów na warsztaty pie-
czenia rogalików do Willi „Polanka” w Wart-
kowie.  Bardzo dziękujemy p. Osiadacz oraz 
paniom, które pomagały uczniom i udzielały 
cennych wskazówek kulinarnych. Jest to dla 
młodzieży z jednej strony bardzo miłe prze-
życie i możliwość nawiązania kontaktów, a 
ponadto piękna okazja rozwijania idei wo-
lontariatu. 
 
wychowawca klasy 7a - mgr Marta Seńko 
wychowawca klasy 7b - magr Małgorzata 
Korda  
  
Bardzo dziękujemy pomysłodawcom i organiza-
torom !!!

„Laboratoria Przyszłości” 
 i nowe możliwości nabywania 

kompetencji przyszłości!
Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawo-
wa z Oddziałami Integracyjnymi im. majora 
Henryka Sucharskiego przystąpiła do rządo-
wego projektu „Laboratoria Przyszłości”. La-
boratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyj-
na realizowana przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki we współpracy z Centrum GovTech 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szko-
ła w ramach Projektu „Laboratoria Przyszło-
ści” otrzymała 93 tys. złotych z przeznacze-
niem na modernizację bazy dydaktycznej. 
Wykorzystując przyznane środki finansowe 
zostały wyposażone trzy pracownie, jedna 
informatyczna w budynku przy ul. Kościusz-
ki 5 i dwie: informatyczna i chemiczna w bu-
dynku przy ul. Grunwaldzkiej 14. W wyniku 
zakupionego sprzętu uczniowie moją możli-
wość nabywania kompetencji przyszłości z 
tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, 
inżynieria, sztuka oraz matematyka). Za-
kupione wyposażenie uatrakcyjnia zajęcia, 
pozwala uczniom rozwijać swoje zaintere-
sowania nie tylko na lekcjach techniki, infor-
matyki i chemii ale także w ramach innych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych,   zajęć  
pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych 
form rozwijania umiejętności. 
Szkoła w ramach otrzymanych środków 
finansowych, zakupiła:  
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• drukarki 3D – 2 szt. 
• laptopy – 2 szt. 
• LEGO SPIKE Prime Robot Edukacyjny – 3 

szt. 
• LEGO SPIKE Prime rozszerzenie Robot 

Edukacyjny – 3 szt. 
• LEGO SPIKE Essential Robot Edukacyjny 

klas I - III – 3 szt. 
• Zestaw do programowania mikrokontrole-

rów – 3 szt. 
• Stacja lutownicza – 1 szt. 
• Aparat fotograficzny z funkcją nagrywania 

– 2 szt. 
• Statyw do aparatu – 1 szt. 
• Gimbal – 1 szt. 
• Mikrofon – 1 szt. 
• Filament do drukarki w 5 kolorach ok. 17 

kg. 
• Zestaw długopisów Banach 3D – 12 szt. 
• Gogle VR Empiriusz Pakiet Premium – 1 szt. 

 
Centrum nauki COR-
DIS w Świdwinie:  
zabawa ozobotami 
Centrum nauki CORDIS w Świdwinie 
ma bardzo wiele do zaoferowania dla 

wszystkich ciekawych świata. Jedną z 
atrakcji jest zabawa ozobotami. Uczest-
nicy musieli zbudować trasę wyścigową 
dla ozobotów i sprawdzić, czyj wygra. 
Rewelacyjny trening kreatywności połą-
czony z duchem rywalizacji.

Kolejna sala: nauki przyrodnicze inaczej: 
mnóstwo zabawy, pozytywnych emocji i 
nowych doświadczeń: udzielanie pierw-
szej pomocy, sprawdzenie własnej siły, 
jak długie jest jelito człowieka, tomograf 
komputerowy, profile glebowe, łami-
główki fizyczne... 

Pobyt zakończyliśmy w kąciku MAJ-
STERKOWNIA. Zadanie polegało na zbu-
dowaniu konstrukcji, która uniesie się w 
powietrze. Dzieci udowodniły, że mają 
głowy pełne pomysłów i osiągnęły suk-
ces. Ich konstrukcje ze słomek, sznur-
ków, gąbki pofrunęły. 

W dniu 14 listopada 2022 r. klasa 4b wy-
ruszyła do Świdwina do Centrum Nauki 
CORDIS. Połączyliśmy naukę z zabawą: 
geografia, fizyka, biologia, technika, in-

formatyka w ciągu trzech bardzo ak-
tywnych godzin. Uczniowie nawet przez 
chwilę nie odpoczywali, odwiedzali ko-
lejne stanowiska, rozwiązywali zadania, 
świetnie się bawili. Obiecali, że jeszcze 
tu wrócą !!!
Centrum oferuje znacznie więcej: wspa-
niale wyposażona pracownia chemiczna 
kusi, żeby przeprowadzać ciekawe do-

świadczenia. Dlatego przyjedziemy tu za 
trzy lata …

wychowawca klasy: p. Beata Gajo
opiekun grupy: p. Edyt Bieńko
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Kwesta na rzecz  
hospicjum ! 
 

Dumną tradycją naszej szkoły jest 
uczestniczenie uczniów w kwestach na 
rzecz osób potrzebujących. 1 listopa-
da członkowie Koła Wolontariatu PCK 
wzięli udział w charytatywnej kwe-
ście na rzecz Hospicjum w Kołobrzegu. 
Uczniowie zbierali do puszek pieniądze 
na cmentarzach w Gościnie, jak rów-
nież w Kołobrzegu. Mimo niesprzyjają-
cych warunków do wolontariackich pu-
szek, trafiały cenne datki.  Dziękujemy 
młodzieży za gotowość, chęci i zaanga-
żowanie. Dziękujemy również wszyst-
kim, którzy swoim wsparciem i gestem 
pomagają hospicjum.
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Przygotowania do 
Świąt Bożego  
Narodzenia 
 
 

Kalendarz adwentowy ma swoją długą 
tradycję, a jego popularność wciąż ro-
śnie. I to już nie tylko czekoladki umi-
lają nam czas oczekiwania na Święta 
i pozwalają odliczać dni do Gwiazdki. 
Kreatywność przy tworzeniu kalenda-
rzy adwentowych nie zna granic. My 
też mamy swoje propozycje. Kalendarz 
adwentowy w stylu CMI - czyli z mnó-
stwem inspirujących wyzwań wykona-
liśmy wspólnie przez obie grupy Cen-
trum Mistrzostwa Informatycznego. 
Zadań zaplanowanych mamy sporo i 
postaramy się, żeby wszystkie zrealizo-
wać. 
Będziemy sprawdzać codziennie, co 
zostało ukryte w domkach z kolejnymi 
numerami. Wszystkie zadania - treści i 
grafiki do zadań zostały opracowane-

przez ze-
spół CMI. Zdradzimy tylko pierwsze 7 
zadań. 
1 grudnia – Przygotuj z grupą wystrój i 
dekoracje świąteczne w pracowni CMI. 
Klimat i miejsce w którym pracujemy 
powinny wyglądać wyjątkowo i powin-
niśmy się tutaj czuć miło i przyjemnie 
spędzać czas. 

2 

grudnia - W drugim dniu zabawy z “ka-
lendarzem adwentowym” zastanawia-
my się skąd się wzięły hasztagi w sieci. 
Poczytaj, kiedy zaczęto ich używać, jaka 
jest ich historia. Wymyśl swój hasztag, 
który najlepiej oddaje Twoje podejście 
do nauki programowania i zajęć z kom-
puterem. Podziel się swoimi przemyśle-
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niami: w klasie, w gronie znajomych, w 
domu, w internecie – gdzie zechcesz. 
3 grudnia - Kiedy powstał pierwszy 
komputer? Jak się nazywał? Jakie miał 
wymiary, a raczej jaką powierzchnię 
zajmował? Jeśli nie wiesz lub nie pamię-
tasz to sprawdź, poczytaj. Zachęcamy do 
sięgnięcia do wspomnień i chwili reflek-
sji. Przypomnij sobie, jakie jest Twoje 
pierwsze wspomnienie związane z kom-
puterem. Podziel się swoimi przemyśle-
niami: w klasie, w gronie znajomych, w 
domu, w internecie – gdzie zechcesz.   

4 grudnia - Rynek aplikacji mobilnych 
rozrasta się w błyskawicznym tempie. 
Tylko parę kliknięć dzieli nas od pobra-
nia aplikacji, które ułatwią nam komu-
nikację, planowanie czasu czy obróbkę 
zdjęć. Bez jakiej aplikacji nie wyobra-
żasz sobie już funkcjonować? Dziś so-
bota – porozmawiaj o tym ze swoimi 
znajomymi lub rodziną! 
5 grudnia - Z algorytmami spotykamy się 
w życiu codziennym, często nawet nie 
zdając sobie z tego sprawy. Taki chociaż-

by przepis na zrobienie prostej kanap-
ki, to przecież nic innego jak algorytm ? 
Znasz film, w którym ojciec prosi dzie-
ci o napisanie algorytmu na zrobienie 
kanapki? Jeśli nie, to obejrzyj koniecz-
nie! A potem wymyśl i opracuj własny 
algorytm z życia codziennego. Podziel 
się nim: w klasie, w gronie znajomych, 
w domu, w internecie – gdzie zechcesz.  

LINK:  
https://www.youtube.com/watch?v=c-
DA3_5982h8  

6 grudnia - Wiesz jaka jest różnica mię-
dzy emotikoną a emoji? Poczytaj kiedy 
powstały jedne, a kiedy drugie i jak się 
ich używa i dlaczego ludzie je ze sobą 
mylą. Jakie jest Twoje ulubione emoji? 
Spróbuj za ich pomocą przedstawić 
swoją ulubioną książkę lub film, a po-
tem zadaj tę zagadkę komuś bliskiemu! 
7 grudnia - Dziś zapraszamy do kodo-
wania- kolorowania :) Mamy dla Was 
proste dyktando graficzne.  
Wykonaliśmy także swoje kalenda-

rze adwentowe i przygotowaliśmy 50 
kartek bożonarodzeniowych dla pod-
opiecznych Caritasu w Gościnie. 
Do wszystkich szkolnych działań i ak-
tywności wykorzystujemy sprzęt zaku-
piony w ramach projektu Laboratoria 
Przyszłości. 

autor: Edyta Bieńko 
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Raporty 
z mundurowego 
Rataja
Grudzień to czas intensywnych zajęć w 

terenie, odbyły się spotkania w jed-
nostkach patronackich oraz  marsz kon-
dycyjny, a wcześniej rajd PTTK. Otwar-
ta została  nowa ekopracownia w szkole. 
Miały miejsce również wydarze-
nia kulturalne i patriotyczne czy-
li Młodzieży czytanie, Dzień z Pilec-
kim, obchody Roku J.Wybickiego. 
Ostatni tydzień nauki  w starym roku to 
wigilie klasowe oraz przygotowania do 
Jasełek.  
 

www. zsgoscino.pl
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SP ROBUŃ 
Andrzejki
 

 Dnia 25 listopada 2022 r. odbyła się w szkole 
w Robuniu zabawa andrzejkowa. Uczniowie 
wszystkich klas przez kilka dni przygotowy-
wali z zaangażowaniem zabawy i wróżby.
W godzinach przedpołudniowych ba-
wiły się dzieci z oddziału zerowe-
go oraz klasy I-III, natomiast wie-
czorem uczniowie klas IV-VIII. 
 
 Dlatego już od samego rana stołówka szkol-
na zamieniła się w miejsce czarów i magii.  
Każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw 
z niecierpliwością przekłuwał papierowe 
serce, aby odczytać imię swojej sympatii, 
poznawał przyszły zawód, przebijając ba-
lony lub losując skrywającą tę tajemnicę 
karteczkę, poznawał znaczenie swojego 
ulubionego koloru. Katalog wróżb był ob-
szerny i bogaty, a każdy pragnął wywróżyć 
sobie coś wyjątkowego. Dzieci świetnie się 
razem bawiły przy ulubionej muzyce, a w 
przerwach częstowały się słodkościami.    

W godzinach popołudniowych bawiły się 
dzieci starsze. W zaczarowany świat magii 
i wróżb przeniosły uczniów czarownice, 
które w czasie dyskoteki odwiedziły szko-
łę. Nie brakowało  różnorodnych wróżb, 
bo każdy chciał dowiedzieć się jak najwię-
cej o swojej przyszłości. Czarownice za-
angażowaniem wróżyły i przepowiadały 
przyszłość chętnym uczniom. Andrzejko-
wą zabawę dopełniły   tańce przy ulubio-
nej muzyce i słodki poczęstunek przygoto-
wany w  pięknie udekorowanych klasach.
Druga tura zabawy andrzejko-
wej również się udała, było to fan-
tastyczne  spotkanie towarzyskie.
 
Tego dnia obchodziliśmy także w szkole w 
Robuniu dzień misia. Gościliśmy Panie z 
CKiK w Gościnie w towarzystwie ogromne-
go białego misia polarnego, który przywitał 
się z dziećmi i mocno je przytulił. Podczas 
spotkania dzieci z oddziału przedszkolnego 
oraz uczniowie z klasy I wysłuchały wier-
szy i bajek o misiach. Na koniec wszyst-
kie maluchy otrzymały słodki poczęstu-
nek od naszych niespodziewanych gości.
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Wizyta Mikołaja
Tradycyjnie   w  dniu  6 grudnia Miko-
łaj nie zapomniał o uczniach ze szkoły 
w Robuniu oraz dzieciach z oddziału 
przedszkolnego i pojawił się w towarzy-
stwie Elfów.
 
Udało mu się osobiście odwiedzić każdą 
klasę. Złożył życzenia i 
obdarował wszystkie dzieci paczkami 
pełnymi słodyczy. Miał też trochę czasu, 
by porozmawiać przez chwilę z naszy-
mi uczniami. 
 
Zgodził się też na wykonanie kilku pa-
miątkowych zdjęć a na koniec obiecał, 
że pojawi się także w przyszłym roku.
W tym dniu również sami uczniowie 
obdarowywali się nawzajem paczkami. 
W imieniu uszczęśliwionych obdarowa-
nych dziękujemy Radzie Rodziców oraz 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Gościnie za 
organizację tegorocznych mikołajek.
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Pierwsze 
szkolne 
wydruki w 3D
”Laboratoria Przyszło-
ści”  to program, dzięki któ-
remu uczniowie naszej szko-
ły mogą zapoznawać się z 
nowoczesnymi technologiami.
W ramach zajęć informatyki 
uzyskali możliwość obserwa-
cji procesu tworzenia nowych 
pomocy dydaktycznych czy 
też   zwykłych przedmiotów z   
wykorzystaniem drukarki 3D. 
Z zaciekawieniem zapoznawa-
li się z zasadami działania dru-
karki   OMNI3D, np.: przygoto-
waniem drukarki do druku, 
pobraniem gcodu czy urucha-
mianiem drukowania. Najwięk-
sze zainteresowanie wzbudził 
oczywiście sam proces drukowania.
 
 

Drukarka 3D tworzy trój-
wymiarowe obiekty z mate-
riałów PLA. Obiekty te po-
wstają poprzez nakładanie  
i stapianie ze sobą kolejnych 
warstw specjalnego jednoko-
lorowego plastikowego „dru-
tu”, czyli tzw. filamentu. Dru-
kowanie najprostszych modeli 
trwa ok. godziny, skompliko-
wane nawet do kilku godzin. 
 
Praca z tym urządzeniem to 
innowacyjne podejście do na-
uki. Dzieci chętnie wykorzy-
stują nowe możliwości. Do-
strzegają, jak nowoczesna 
technika może służyć zdoby-
waniu nowych doświadczeń, 
a trójwymiarowe przedmioty 
używane na lekcjach pozwala-
ją lepiej zapoznać się z poda-
wanym materiałem. Wzrasta 
kreatywność i chęć odkrywa-
nia nieznanych technologii.
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„Psia lekcja o 
bezpieczeństwie 
dzieci i psów
    

Dnia 2.11.2022 r. odbyło się w Szko-
le Podstawowej w Robuniu spo-
tkanie z panią Sonią Walerych, 
która jest dyplomowanym trene-
rem psów oraz behawiorystką.
Głównym celem spotkania było za-
poznanie dzieci z zasadami pracy z 
psami. Uczniowie mogli dowiedzieć 
się, jak zachowywać się podczas 
kontaktu z nieznanym psem oraz jak 
się psami opiekować i im pomagać.

 Pani Sonia pokazała efekty swojej pra-
cy. Dzięki właściwej tresurze jej psy 
są posłuszne i szczęśliwe w relacjach 
z ludźmi. Dzieci mogły je pogłaskać 
oraz obejrzeć pokaz fantastycznych 
sztuczek, a nawet wziąć w nich udział.

Tego typu zajęcia pozwalają uczniom 
na poszerzanie wiedzy o świecie 
zwierząt, rozwijają empatię i po-
czucie odpowiedzialności. Są także 
relaksujące, nic bowiem nie działa 
lepiej niż rytmiczne głaskanie psa i 
słuchanie jego oddechu.

Uczniowie wykazali duże zaintere-
sowanie poruszanymi zagadnienia-
mi, dyskutowali, zadawali naszemu 
gościowi pytania.

Dziękujemy pani Soni Walerych za 
współpracę, zaangażowanie oraz 
wsparcie.
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Wyjaz do
multikina 
 
Dnia 08.11.2022 r. uczniowie klas I-VI 
wyjechali do Multikina w Koszalinie 
na filmy „Kopciuszek i kamień życia” – 
młodsi, a starsi na  „King: Mój przyjaciel 
Lew”.
  
„Kopciuszek i kamień życia” to film ani-
mowany, w którym poznajemy dalsze 
losy bohaterów z filmu „Kopciuszek. Hi-
storia prawdziwa”. Zgubiony na balu 
pantofelek to nic w porównaniu z za-
czarowanym w mysz księciem, które-
go uratować może jedynie legendarny 
kamień życia. Ten cenny artefakt wcale 
nie będzie taki łatwy do odnalezienia. 
Przyjaciół czeka prawdziwa wyprawa. 
Wspólnie przeżyją całe mnóstwo przy-
gód. „King: Mój przyjaciel Lew” to film, 
w trakcie którego można zaobserwować 
niezwykłą relację rodzącą się między 

lwiątkiem a młodą bohaterką. Podczas 
seansu dowiemy się, że ważnym elemen-
tem przyjaźni jest rezygnacja z własnych 
egoistycznych pobudek i kierowanie się 
przede wszystkim dobrem drugiej istoty 
– niezależnie od tego, czy jest ona zwie-
rzęciem, czy człowiekiem.
 
Przed powrotem do szkoły odwiedzili-
śmy jeszcze  McDonald’s, co sprawiło 
dzieciom dużo radości.

Wyjazd do teatru

Dnia 14 grudnia br. dzieci z klas IV – VIII 
szkoły w Robuniu wybrały się do Bałtyc-
kiego Teatru Dramatycznego w Koszali-
nie na przedstawienie pt. „Wigilia Pani 
Skurcz”.
 
Uczniowie obejrzeli spektakl inspirowa-
ny najpopularniejszym utworem Char-
lesa Dickensa, czyli „Opowieścią wigilij-
ną”. Jednak w tej historii bezdusznym 
skąpcem przechodzącym metamorfozę 
w noc wigilijną nie jest Ebenezer Scro-
oge, a właśnie tytułowa Pani Skurcz. Na-
sza bohaterka, współczesna bizneswo-
man z Koszalina, zatraciła się w pogoni 
za pieniędzmi i zapomniała, jak war-
tościowe są relacje z ludźmi. Na szczę-
ście ma szansę się zmienić i korzysta z 
niej. Pod wpływem wizyty duchów, w 
których towarzystwie odbywa podró-
ży w czasie, staje się człowiekiem peł-
nym empatii i miłości. Dydaktyczne 
przesłanie sztuki jest bardzo wyraziste. 

  Niewątpliwie ogromnym atutem przed-
stawienia okazała się również strona 
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wizualno-muzyczna. Niesamowita sce-
nografia, budzące grozę kostiumy oraz 
wpadające w ucho piosenki ze znany-
mi, lubianymi motywami muzycznymi 
dostarczyły widzom wiele emocji.
 
Dzieciom podobało się przedstawienie 
i bardzo zadowolone wyszły z teatru.

XV Międzyszkolny  
Turniej Mikołajkowy 
klas I-III
Z okazji mikołajek 02.12.2022 r. w 
Szkole Podstawowej w Robuniu odbył 
się XV Międzyszkolny Mikołajkowy 
Turniej Sportowy klas I-III. Tego dnia 
już od rana panowała sportowa atmos-
fera. Nasi goście - jak zawsze mile wi-
dziani - uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Gościnie i Rymaniu, przybyli do nas 
punktualnie i o 9:30 rozpoczęły się peł-
ne emocji potyczki. 
 
Organizatorami tej imprezy są  na-
uczyciele klas młodszych: pani Wie-

sława Burda, pani Izabela Jeżyna oraz 
pani Ilona Linkiewicz i to właśnie 
ich podopieczni stanęli do konkurencji 
sportowych wraz z rówieśnikami z za-
przyjaźnionych szkół. 

Przygotowano  wiele zabaw rucho-
wych, takich jak: „Wyścigi skaczą-
cych pingwinów”, „Jazda na nartach”, 
„Przejazd saniami” czy „Slalom z kulką 
śnieżną”.  

Dzięki gromkim brawom i głośnemu 
dopingowi, atmosfera na sali była bar-
dzo gorąca. Końcowa klasyfikacja wy-
glądała  następująco:

Wśród klas pierwszych
I miejsce – SP Gościno                              
II miejsce – SP Rymań 
III miejsce – SP Robuń

Wśród klas drugich
I miejsce – SP Rymań 
II miejsce – SP Robuń

III miejsce – SP Gościno

Wśród klas trzecich
I miejsce – SP Gościno
II miejsce – SP Rymań
III miejsce – SP Robuń
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Gościnie (PSZOK)  

czynny w każdą sobotę   
w godzinach 900-1500

Informujemy, że od dnia 24.11.2022 r.  
PSZOK w Gościnie czynny będzie w 

każdą sobotę  
w godzinach od 900 do 1500  

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy.

PSZOK znajduje się przy ul. Lipowej 
13A w Gościnie.

 
Odeszli do wieczności:

 
 Hnitecka Helena Zofia - 22.11.2022 r.

Matujzo Gertruda - 22.11.2022 r.
Ruszczak Jan - 25.11.2022 r.

Prygiel Barbara - 30.11.2022 r.
Suszko Irena - 01.12.2022 r.

Namyślak Eugeniusz - 04.12.2022 r.
Seroń Sławomir - 11.12.2022 r.

Wójcik Maria - 16.12.2022 r.
Binkowski Mariusz Cezary - 21.12.2022 r.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
Wszystkim Mieszkańcom życzymy, 
aby w te Święta, w każdym domu, 

zagościła radosna, ciepła i rodzinna 
atmosfera, a Nowy Rok 2023 

przyniósł wszystkim nowe nadzieje 
 i  nowe siły.

Wszystkiego najlepszego!
Życzą

Przewodnicząca Rady Miejskiej w 
Gościnie, Radni oraz Sołtysi 
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GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 BURMISTRZ  GOŚCINA

informuje, że na podstawie  art. 35 ust. 
1 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi z dnia 21 sierpnia 1997r. /tj. Dz.U. z 

2021 r. poz. 1899 ze zm./ na okres 21 dni 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gościnie przy ul. IV DWP 

58 oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej  na stronie internetowej http://bip.

goscino.com.pl  zostały wywieszone wy-
kazy nieruchomości gruntowych stano-
wiących własność Gminy Gościno,  prze-

znaczonych do dzierżawy  w drodze 
bezprzetargowej na rzecz  

wnioskodawców:   

- wykaz nr 36/2022 – działka 753/5 o 
pow. 0,5804 ha, obręb ew. Miasto Gości-

no
- wykaz nr 37/2022 – część działki 24/36 

o  pow. 0,80 ha, obręb ew. Karkowo   
                     

BURMISTRZ  GOŚCINA
informuje, że na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 

21 sierpnia 1997r. /tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm./ na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie przy ul. IV DWP 58 oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej  na stronie internetowej http://bip.goscino.com.pl  zostały wywieszone wykaz nieru-
chomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gościno,  przeznaczonych do dzierża-

wy w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców 

- wykaz nr 41/2022 – część działki 154/35  – obręb ew. Ramlewo 

 BURMISTRZ  GOŚCINA
informuje, że na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 

21 sierpnia 1997r. /tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm./ na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie przy ul. IV DWP 58 oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej  na stronie internetowej http://bip.goscino.com.pl  zostały wywieszone wykazy nie-

ruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gościno,   
przeznaczonych do sprzedaży:

1) w drodze bezprzetargowej :   wykaz nr 38/2022 – działka 291/1- obręb ew. Pławęcino
                                                wykaz nr 39/2022 – działka 291/2– obręb ew. Pławęcino

 
2) w drodze przetargu nieograniczonego wykaz nr 40/2022 – działka 13/78– obręb 

 ewidencyjny Mołtowo
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Cudownych Świąt Bożego Narodzenia,
rodzinnego ciepła i wielkiej miłości,
Świąt dających radość i odpoczynek

        oraz nadzieję i wiarę, 
że Nowy Rok 2023 będzie szczęśliwszy życzą miesz-

kańcom sołectwa Ząbrowo

Radna Rady Miejskiej oraz Sołtys z Radą Sołecką

Życie jak obłok – Nieba 

Serce moje rzekło – cicho i błogo 
Życie nasze – jest nie jedyną drogą 

Jest   że – jest szczęśliwe w świecie cnót 
Lecz też – czasem brak otwarcia mu wrót 

Wrota te – rok za nami w skrytości 
Czasem z płaczem – czasem w miłości 

Odchodzą bliscy – w sercu jest tęsknota 
A w miłości – moc jedności i ochota 

I tak po Covidzie nasze życie płynie  
Kto kocha Boga – nie zaginie 

Nurtem życia – płyniemy z ochotą 
Nie rozlewaną – propagandzie ciemnotą 

Nasz rytm – jak nuta jest rzewny 
A w życiu – każdy dzień – tajemny 
Nie ważne ile mamy – dzisiaj lat 

Bo każdy dzień – to łudzący świat 

Życie kochamy – na przekór naturze 
Choć mamy w nim – miłość i burze 

Czasem też samotność – i urok trwania 
Czasem szczęśliwy los – i też z nim pożegnania 

Wkrótce – też Święta Bożego Narodzenia 2022 roku 
I Rodzinne ich obchodzenia – co doczekali żywotu 

Są tacy – że śmiech przy wspólnym stole – beztrosko 
Łamią opłatek – a za ścianą – życie nie jest wiosną

Tadeusz Zakrzewski 
Dargocice , grudzień 2022r. 

P.S. Życzę Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Gościno  doczekania na-
stępnych Świąt Bożego Narodzenia – 2023 roku.

Tadeusz Zakrzewski 
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