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2 marzec 2015r. 

Rozpoczął się remont poddasza w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Kołczygłowach.  

Z dwóch małych pomieszczeń powstała jedna duża 

sala, w której będzie działać Koło zainteresowań 

przyrodą i ochroną środowiska. 

 

5 marzec 2015r. 

Odbyło się I Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 

Dorzecze Słupi. 

 

5 marzec 2015r..  

Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach 

zorganizował „Dzień Kobiet” dla wszystkich pań z 

Gminy Kołczygłowy.  

Z rąk Wójta Gminy Kołczygłowy każda z Pań 

otrzymała tradycyjnego tulipana. Cały wieczór umilał 

Paniom czas kwintet panów „Kępickie blachy”. 

 

 
Dzień Kobiet 

 

15 marzec 2015r.  

Odbyło się  podsumowanie turnieju karcianego 

„Baśka” oraz wręczono puchary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 marzec 2015r. 

Oddano do użytku wyremontowaną salę znajdującą się 

na poddaszu Gminnego Ośrodka w Kołczygłowach.  

 

 
Wyremontowane poddasze 

DZIEŃ KOBIET 

         

Laureaci turnieju: 

I   miejsce  Edmund Orłowski 

II  miejsce Grzegorz Sadowski 

III miejsce Franciszek Trawicki  

IV miejsce Zbigniew Traczyński  

V   miejsce Marian Jereczek 
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1 - 31 marzec 2015r. 

Przez cały miesiąc trwały warsztaty ze zdobienia 

pisanek i tworzenia ozdób wielkanocnych. Osoby, 

które brały udział w zajęciach mogły poznać tajniki 

zdobienia jaj metodą decoupage. 

 

 
Przykładowe ozdoby wykonane podczas zajęć 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przedsięwzięcia w miesiącu 

KWIETNIU 

Wyposażenie wyremontowanej sali na poddaszu  

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

Przygotowanie wystawy  

„Gmina Kołczygłowy- na kartach historii”,  

poprzez wywołanie starych zdjęć. 

Zajęcia taneczne grupy 

„REBECZKA” 

wtorek godz. 16:00  

grupa młodsza,  

czwartek godz.14.30  

grupa starsza. 

Gminny Ośrodek Kultury  w Kołczygłowach      |    ul. Szkolna 1,   77-140 Kołczygłowy 

tel. 59 821 35 23  gok@kolczyglowy.pl  www.gok.kolczyglowy.pl 

Zdjęcia otrzymane w ramach zbiórki zdjęć: 

     
 

Od lewej zdjęcia otrzymane od Pana Stefana Skwierawskiego, Pani Heleny Klinger i ostatnie pochodzące ze strony 

fotopolska.eu. 

Więcej szczegółów na temat tych zdjęć ujawnimy podczas wystawy, która odbędzie się w maju bądź  

w czerwcu 2015 r. 

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 

 


