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 miesiącu lutym Gminny Ośrodek Kultury  

w Kołczygłowach zorganizował m.in.  

„Ferie zimowe dla dzieci”, wybory 

sołtysów, a także konsultacje nt. przebudowy drogi. 

Zapraszamy do czynnego udziału we wszystkich 

imprezach i przedsięwzięciach! 

 

02 - 13 luty 2015r.  

Ferie zimowe dla dzieci przebiegły w miłej i wesołej 

atmosferze. Gminny Ośrodek Kultury  

w Kołczygłowach zapewnił najmłodszym opiekę osób 

dorosłych i wolontariuszy. Dzieci wzięły udział  

w zajęciach z pierwszej pomocy. Uczestniczyły  

w poszukiwaniach skrzynek geocachingu, a także  

w zabawach na śniegu. 

Ferie zimowe uwieńczył teatr z Krakowa „Urwis”, 

który przedstawił bajkę i zabawiał przybyłe dzieci. 

Przedstawienie obejrzało około  100 dzieci. Występ 

teatru przypadł w Tłusty Czwartek, więc zgodnie  

z tradycją każde dziecko otrzymało pączka. 
 

 
Dzieci podczas spektaklu 

 

05 luty 2015r. 
Odbyły się konsultacje społeczne na temat 

przebudowy drogi prowadzącej przez 

Kołczygłowy. W konsultacjach wzięło udział około  

85 osób zamieszkałych w bezpośrednim sąsiedztwie 

drogi wojewódzkiej nr 209.  

Mieszkańcy mogli zgłosić uwagi i proponowane 

rozwiązania, które ich zdaniem miałyby poprawić 

bezpieczeństwo i usprawnić wyjazdy z posesji. 

 

 
Konsultacje społeczne nt. przebudowy drogi 

 

05 luty 2015r. 

Zakończono szkolenie dla osób niepełnosprawnych  

w ramach projektu „Aktywizacja z zakładania 

spółdzielni socjalnych”. Udział w szkoleniu wzięło  

6 osób. 

 

19 luty 2015r. 

Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach aktywnie 

przyłączył się w organizację spotkań sołeckich 

Kołczygłów i Barnowa. Głównym tematem spotkań 

były wybory sołtysów i rad sołeckich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferie zimowe dla dzieci 

         

W 

Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich: 

1) Kołczygłowy  Sołtys: Zofia Majer 

Skład Rady Sołeckiej: Wanda Zdrojewska, 

Krystyna Grzywińska, Iwona Podolska 

2) Barnowo   Sołtys: Celina Marczak 

Skład Rady Sołeckiej: Daria Synakowska, 

Andrzej Knopik, Alina Horoszko 
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Nowa szata graficzna strony GOKu! 
Zmieniono wygląd strony internetowej Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kołczygłowach. Nowa strona jest 

w pełni kompatybilna z urządzeniami mobilnymi. 

Dodano również kilka nowych artykułów. 

 

21 luty 2015r. 

Odbyło się walne zebranie sprawozdawcze  

w jednostce OSP Kołczygłowy. W trakcie zebrania 

przedstawiano sprawozdania z działalności OSP  

za 2014r. sprawozdania finansowe, sprawozdania 

komisji rewizyjnych oraz projekty planów działalności  

i planów finansowych na 2015r. Ponadto przyjęto  

w poczet  członków 10 nowych druhów, którzy złożyli 

ślubowanie na sztandar.  

 
Zdjęcia z walnego zebrania OSP Kołczygłowy 

 

25 luty 2015r. 

Po raz kolejny odbyło się szkolenie dla rolników  

z naszej gminy. Rolnicy zapoznali się z zasadami 

płatności bezpośrednich i wypełniania wniosków.  

Szkolenie prowadzili pracownicy i trenerzy Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego Oddział w Bytowie. 

 

Przedsięwzięcia w miesiącu marcu 

Spotkanie stowarzyszenia  

Partnerstwo Dorzecze Słupi 
5 marzec 2015r.   godz. 13:00 

Dzień Kobiet 5 marzec 2015r.   godz. 18:00 

Remont poddasza Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach  

Środki na remont zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PO Ryby. Dofinansowanie wynosi 85 %. 

Poddasze GOKu zostanie zaadaptowane na nową salę, w której będzie działać świetlica wsparcia dziennego. 

Zakupione zostanie wyposażenie w postaci komputera, tablicy interaktywnej, aparatu fotograficznego i mebli. 

Powstaną także kolejne koła zainteresowań. 

 

Rozliczenie projektu „Kultura czterech smaków”-  złożenie wniosku o płatność ostateczną 

Obchody Dnia Sołtysa 

Warsztaty Wielkanocne 

Zajęcia  taneczne z Zumby wtorki i czwartki godz. 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Zdjęcie otrzymane w ramach zbiórki zdjęć: 

 
Koło Gospodyń Wiejskich Gałąźnia Wielka.  

Wycieczka do Świętej Lipki  (1978-79) 

zdjęcie dostarczyła pani Jadwiga Czarnecka 

Drodzy mieszkańcy gminy Kołczygłowy! 

Przypominamy, iż kontynuujemy zbiórkę starych zdjęć  

i dokumentów. Łącznie otrzymaliśmy około 90 zdjęć, 

najwięcej przekazali nam mieszkańcy Gałąźni Małej  

i Gałąźni Wielkiej – około 50 zdjęć! 

 

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 
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