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owością w 2015 roku będzie wydawanie 

comiesięcznego informatora Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kołczygłowach. Biuletyn 

będzie zawierał podsumowanie wydarzeń minionego 

miesiąca oraz program przedsięwzięć na kolejny 

miesiąc. Zapraszamy do lektury! 

 

 

11 styczeń 2015r.  

Już po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury  

w Kołczygłowach przyłączył się do akcji Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udało nam się zebrać 

prawie 2.600zł. Hasłem tegorocznej orkiestry było: 

„Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia 

dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych 

oraz godnej opieki medycznej seniorów.” 

 
 

16 styczeń 2015r.  
Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach wraz  

z Sołtysem i radą sołecka wsi Jezierze zorganizował 

zabawę mikołajkową dla dzieci w Jezierzu. 

 

19 styczeń 2015r. 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Bytowie  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach 

przeprowadził szkolenia dla rolników dotyczące 

nowych zasad płatności bezpośrednich. Udział w nich 

wzięło około 30 rolników z terenu naszej gminy. 

22 styczeń 2015r.  
„Smakuj zdrowie”. Tego dnia odbyło się spotkanie  

z dietetykiem- Panią Sylwią Szota. Tematem spotkania 

było „Sposób odżywiania i nawadniania organizmu 

w aktywnym trybie życia”.  

Zdjęcie ze „Spotkania z dietetykiem” 

 

4 i 25 styczeń 2015r.  
Odbył się cykliczny turniej karciany „Baśka”. 

 

26 styczeń 2015r. 
Został złożony wniosek o płatność ostateczną  

do zadania pt: „innowacyjny Remont Sali wiejskiej 

„PRO” w miejscowości Kołczygłowy”. 

 

29 styczeń 2015r. 

Została oddana do użytku wyremontowana sala 

widowiskowa. Środki na remont sali zostały pozyskane 

w ramach działania 413 „Wdrożenie Lokalnych 

Strategii Rozwoju” w zakresie operacji 

odpowiadających przyznanie pomocy w ramach 

działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW  

na lata 2007-2013. Złożony wniosek otrzymał 

dofinansowanie i 31lipca 2014 roku została podpisana 

umowa pomiędzy samorządem Województwa 

Pomorskiego a Gminnym Ośrodkiem Kultury  

w Kołczygłowach. Po przeprowadzeniu postępowania 

przetargowego wyłoniono firmę która przystąpiła  

do prac remontowych. Prace przebiegały zgodnie z 

zawartą umową.  

Wydarzenie miesiąca:  OTWARCIE SALI WIDOWISKOWEJ  

     

N 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: 

www.gok.kolczyglowy.pl 
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   Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy 

Kołczygłowy Wacław Kozłowski, wraz  

z przewodnicząca Rady Gminy Klaudią Brywczyńską. 

W uroczystościach otwarcia sali brali udział: prezes 

Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi pani Lilianna 

Grosz,  wójtowie z gmin partnerskich PDS, 

wykonawcy zadania remontowego oraz radni gminy 

Kołczygłowy.  

    Nowa sala wzbogaciła się o mapę przedstawiającą 

obszar PDS z oświetleniem LED, nową instalację 

elektryczną, c.o. Ponadto został obniżony sufit  

i wycyklinowany parkiet. Sala została ocieplona. 

Całkowity koszt kwalifikowany to kwota  

288 357,54 zł z czego dofinansowanie wynosi 

180 000,00 zł. 

 
Uroczyste otwarcie sali widowiskowej 

 

 

Przedsięwzięcia w miesiącu lutym 

Ferie dla dzieci 2 – 13 luty 2015r. 

Konsultacje społeczne odnośnie przebudowy drogi 6 luty 2015r.        godz. 16:00 

Spotkanie seniorów 12 luty 2015r.      godz. 11:00 

Zabawa Walentynowa 14 luty 2015r. 

Wybory Sołtysa – Barnowo 19 luty 2015r.      godz. 17:00 

Wybory Sołtysa – Kołczygłowy 19 luty 2015r.      godz. 19:30 

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

Zebranie walne strażaków 21 luty 2015r.      godz. 17:00 

Turniej Baśka 08 luty 2015r.      godz. 17:00  

22 luty 2015r.      godz. 17:00 

Szkolenie dla rolników 25 luty 2015r.      godz. 10:00 

Przystąpienie do remontu poddasza w ramach operacji Stworzenie koła zainteresowań  

przyrodą i ochrona środowiska 

Zbiórka starych zdjęć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Przykładowe zdjęcie otrzymane w ramach 

zbiórki zdjęć: 

1 maj 1955 r. Kołczygłowy 
Przysłała pani Helena Klinger 

 

Przypominamy! 

Nadal trwa zbiórka starych zdjęć i dokumentów  

o wartości historycznej z gminy Kołczygłowy 

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 zostaną zwrócone właścicielom. Celem zbiórki 

jest zorganizowanie wystawy i stworzenie albumu  

nt. historii gminy Kołczygłowy. 

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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