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28 kwiecień 2015r. 

Wyposażono wyremontowaną salę na poddaszu  

w m.in. stoły, krzesła, tablice interaktywną. 

Ponadto zakupiono dwie lustrzanki cyfrowe, drukarkę, 

tablice korkowe i sprzęty wyposażenia biurowego. 

 

 

ŚWIĘTA MAJOWE  
1 maj 2015r. 

O godzinie 15:00 odbył się uroczysty wernisaż 

wystawy "Gmina Kołczygłowy- na kartach historii". 

Na tablicach znalazło się ponad 250 zdjęć, 

przedstawiających budynki, mieszkańców gminy,  

a także uroczystości rodzinne i państwowe.  

Organizacja wystawy kosztowała wiele pracy,  

ale emocje, które towarzyszyły podczas oglądania 

zdjęć wynagradzają największe trudy. 

 

 

 

 
 

Dnia 1 maja odbył się również pierwszomajowy 

„pochód” Nordic Walking. 

 

 
 

 

 

 

Ś W I Ę T A    M A J O W E 

                

Więcej zdjęć znajduje się na naszej stronie: 

www.gok.kolczyglowy.pl 
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1 maja o godzinie 18:00 w Sali kaszubskiej panowie 

rywalizowali w turnieju karcianym „Baśka". Nagrodą 

był puchar Wójta Gminy Kołczygłowy. 

 

 
 

2 maj 2015r. OBCHODY DNIA STRAŻAKA 

O godzinie 17:00 odbyła się msza święta w kościele  

w Kołczygłowach następnie strażacy jednostek OSP 

naszej gminy oraz mieszkańcy gminy wzięli udział  

w uroczystym apelu przed remizą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy mieszkańcy gminy Kołczygłowy! 
 

Przypominamy, iż kontynuujemy zbiórkę starych zdjęć i 

dokumentów. 

 

Prosimy o dostarczanie zdjęć i pocztówek 

przedstawiających  głównie krajobrazy, zabytki, stare 

domy i budynki gminy Kołczygłowy, a także 

mieszkańców. Wszystkie zdjęcia zostaną zeskanowane i 

opisane,  po czym zwrócimy je właścicielom.  

 

Zdjęcia można dostarczyć do zeskanowania osobiście 

do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach  

(ul. Szkolna 1) lub zeskanowane przesłać mailowo na 

adres: zdjeciakolczyglowy@gmail.com 

 

 

Serdecznie dziękujemy! 
Pragniemy serdecznie podziękować pani Helenie 

Klinger, która przekazała jedne z najpiękniejszych 

zdjęć pokazujących historię Kołczygłów. 

Pani Helena (ur.1924r.) była przez wiele lat jedyną 

pielęgniarką w Kołczygłowach. Jak sama mówi 

„zostawiła tu swoje serce”. Lata które spędziła  

w Kołczygłowach uważa za najpiękniejsze w swoim 

życiu, szczególnie wspomina i ceni życzliwość ludzi. 

Jeszcze raz dziękujemy za zdjęcia i za wizytę  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach pani 

Helenie Klinger i jej córce pani Marii Kuźniar. 

 

 

 
 fot. Maria Kuźniar 
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Kalendarz najbliższych imprez 

Bezpłatne konsultacje nt. pozyskiwania   

Funduszy Europejskich 

22 maja 2015r. 
10.00 -12.00  

Dzień Sołtysa 23 maja 2015r. 

Akcja „Polska Biega” 

 

24 maja 2015r.  

16:00  - zapisy uczestników do biegu, 

17:00  - uroczyste otwarcie biegu, 

17:05  - start do biegu na dystansie ok. 4 km, 

18:00  - piknik integracyjny oraz wręczenie pamiątkowych                 

              medali / dyplomów. 

 

Wystawa  

„Gmina Kołczygłowy- na kartach historii” 

do końca maja 2015r.  
(w dniach 22 - 25 maja wystawa będzie niedostępna, 

 ze względu na przystosowanie sali jako lokalu wyborczego) 

Dzień Dziecka w naszej gminie 

Sołectwa 

29 maja, 16:00 -    Łobzowo i Wądół (nad jeziorem 

                              Granicznym) 

30 maja, 13.00 -    Podgórze 

31 maja, 16.00 -    Kołczygłowy ( plac przy Gminnym Ośrodku 

                              Kultury w Kołczygłowach) 

3 czerwca, 16.00 - Miłobądź 

5 czerwca, 16.00 - Wierszyno 

Obchody 25-lecia Samorządu Terytorialnego  

i 10-lecia współpracy z miastem partnerskim Rethem 

6 czerwca, 11:00 

Uroczysta sesja Rady Gminy w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Kołczygłowach. 

Dni Kołczygłów 

6 – 7 czerwca 2015r. 
Sobota – rozpoczęcie o godzinie 16.00 

Niedziela- rozpoczęcie o godzinie 14.00 

Miejsce: boisko GKS 
Szczegółowy program dostępny jest na stronie nr 4. 

V Kaszubski Festiwal Modelarski 

 

13 – 14 czerwca 2015r. 

Sobota (13.06) 
9.00-13.00   -  zgłaszanie Modeli i ustawianie, 

13.00-18.00 -  otwarcie wystawy dla zwiedzających, 

18.00            -  spotkanie modelarzy -wymiana doświadczeń. 

 

 

Niedziela (14.06) 
9.00-13.00   -  wystawa dla zwiedzających, 

13.00           -  podsumowanie  i ogłoszenie wyników,  

                       wręczenie nagród, 

13.00           -  zakończenie wystawy. 

Noc Świętojańska 

19 czerwca, 18.00-1.00 

Miejsce: plac nad rzeką Słupią w Gąłąźni Małej. 

W programie: konkursy dla dzieci i dorosłych oraz zabawa  

pod gwiazdami. 

Dzień Dziecka w naszej gminie 

cd. 

27 czerwca, 16.00 - Barnowiec 

28 czerwca, 16.00 - Barnowo 
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