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18 lipiec 2015r. 

Nad Jeziorem Granicznym odbyło się coroczne Święto 

Ryby. W godzinach 8.00-12.00 można było wziąć 

udział w zawodach wędkarskich, natomiast o godz. 

17.00 Wójt Gminy Kołczygłowy dokonał uroczystego 

otwarcia imprezy. Mieszkańcy Gminy mogli zobaczyć 

nowo powstały ogród dydaktyczno-botaniczny oraz 

skosztować potraw rybnych. Podczas imprezy wystąpił 

kabaret KURDE-MOL. 

Impreza była organizowana przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Kołczygłowach, we współpracy ze 

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi, Ochrony 

Środowiska i Wędkarstwa "NATURA". 

 

 

 

 

24 – 25 lipiec 2015r. 

Odbyły się kolejne festyny połączone z atrakcjami dla 

najmłodszych: 24 lipca w Darżkowie, a 25 lipca  

w Barnowie. 

 

1 sierpnia 2015r. 

Gminny Ośrodek Kultury zorganizował po raz VI 

Spływ Kajakowy. W tym roku znacznie ułatwiliśmy 

rejestrację, ponieważ przeprowadziliśmy zapisy 

elektroniczne, telefoniczne, mailowe i osobiste. 

Łącznie w VI Spływie Kajakowym Pradoliną Słupi 

wzięło udział 200 osób z całej Polski. Uczestnicy 

przepłynęli tradycyjną trasą od Gałąźni Małej  

do Leśnego Dworu. Po spływie GOK przygotował 

piknik dla uczestników spływu. 

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy 

 w przyszłym roku! 
 

 

 
 

VI  SPŁYW  KAJAKOWY  PRADOLINĄ  SŁUPI 

  

Więcej zdjęć znajduje się na naszej stronie: 

www.gok.kolczyglowy.pl 
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14 sierpnia 2015r. 

Odbył się Festyn Rodzinny w Raduszu. Mieszkańcy 

Radusza jak i całej gminy, mogli bawić się do godziny 

3.00 nad ranem. Dla najmłodszych Sołtys wsi Radusz 

zorganizowała darmową zjeżdżalnie. Imprezę 

uroczyście otworzył Wójt Gminy Kołczygłowy.  

W Festynie brał również udział gość specjalny- Pan 

Bogusław Wrzesień właściciel pałacu w Raduszu. Pan 

Bogusław ofiarował zaproszenie dla dwóch osób do 

Hotelu Kaszëbë w Łebie, które rozlosowano podczas 

konkursu tanecznego. 

 

 

15 sierpnia 2015r. 

Odbył się III Przegląd Zespołów Ludowych 

„Diabelskie Skrzypce”. Zgodnie z tradycją impreza 

miała miejsce w Łubnie na Placu Kaszubskim. W tym 

roku gościliśmy 13 zespołów ludowych. 

Po przeglądzie dzieci ze świetlicy wiejskiej w Łubnie 

zaprezentowały taniec „Zumba”, a Hubert Jutrzenka 

Trzebiatowski wystąpił solowo śpiewając utwór 

„Bałkanica”. Serdecznie podziękowania należą się 

również Panu Arkadiuszowi Kozieł za wsparcie 

materialne imprezy! 

WYNIKI PRZEGLĄDU DIABELSKIE SKRZYPCE 

I MIEJSCE: Łobodnianki (Łobodno, gmina Kłobuck, 

woj. śląskie) 

II MIEJSCE: Pietruchy (Biesowice) 

III MIEJSCE: Pieńkowianie (Postomino) 

III Przegląd Zespołów Ludowych 

 

WYGRALIŚMY – PRACOWNIE ORANGE! 
Otrzymaliśmy informację, że Nasza miejscowość 

zwyciężyła w internetowym plebiscycie Fundacji 

Orange i to właśnie u Nas powstanie multimedialna 

świetlica w ramach programu Pracownie Orange.  

Łącznie zdobyliśmy 73 541 głosów. Dziękujemy 

lokalnym mediom za wsparcie (w szczególności 

gazetom: "Kurier Bytowski" oraz "Głos Pomorza"). 

Największe podziękowania należą się jednak tym 

wszystkim, którzy oddali na nas swój głos! 

Dziękujemy!  

Najpóźniej do końca października w Kołczygłowach 

powstanie nowa świetlica multimedialna wyposażona 

w 3 nowe komputery, telewizor, konsolę do gier oraz 

drukarkę. Ponadto sala zostanie wyremontowana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Kalendarz najbliższych imprez 

WYSTAWA STAŁA 

„Gmina Kołczygłowy- na kartach historii” 

od 24 sierpnia 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury  

w nowo powstałej Sali Regionalnej (I piętro, obok biblioteki) 

Święto Potraw Regionalnych 

w Kołczygłówkach 

29 sierpnia 2015r. 
18.00 – degustacja potraw regionalnych,  

20.00 – zabawa taneczna,  

Hubertus u Pana Czesława Langa 

29 sierpnia 2015r.   Stajnia w Barnowie 

12.00 – konkursy dla dzieci z nagrodami, 

          – szukanie lisa z udziałem dzieci, 

          – wyścig kolarski dla dzieci o puchar Czesława Langa 

            (warunkiem uczestnictwa jest rower i kask), 

          – poczęstunek i zabawa przy ognisku, 

Dożynki 

12 września 2015r. 

14.00 – Msza św. w intencji rolników,  

15.00 – przemarsz przy akompaniamencie orkiestry,  

          – przedstawienie teatralne –  „Władca Lalek”,  

          – stoiska z potrawami regionalnymi, 

19.00 – zabawa pod gwiazdami,  

Grzybobranie w Barnowcu 

Termin oraz program imprezy wkrótce zostaną  

umieszczone na naszej stronie internetowej: 

www.gok.kolczyglowy.pl 
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