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 Szanowni Czytelnicy! Oddajemy Państwu 
pierwszy numer Biuletynu Gminnego „Wieści 
Gminne”. 
 Podstawową misją Publikacji jest przekazywa-
nie Państwu informacji dotyczących przeprowa-
dzanych inwestycji gminnych, działalności kultu-
ralno - oświatowej Gminy. 
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„Jak obyczaj każe stary,  

według ojców naszych wiary,  

chcemy złożyć Wam życzenia  

w dzień Bożego Narodzenia.  

Niech ta gwiazdka betlejemska,  

która świeci nam o zmroku,  

doprowadzi Was do szczęścia  

w nadchodzącym  

Nowym Roku”. 

 
Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia wszystkim 

mieszkańcom Gminy 
 najserdeczniejsze życzenia 

składają:  
 

Wójt Gminy Kołaczyce                                                                                                
Małgorzata Salacha 

 
Przewodniczący Rady Gminy                                             

Stanisław Dunaj                                                                    



 

 

Ważniejsze inwestycje  w Gminie  
Kołaczyce w 2007 roku. 
Bieźd ziadka: 
- drogi gminne ze środków pozyska-
nych z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
690 mb-  wartość zadania -117,507,96 
- współudział w remoncie dróg powia-
towych: kwota z gminy 51.647,00 zł; 
- remonty i bieżące utrzymanie dróg 
gminnych (długość dróg gminnych  
i wiejskich w Bieździadce wynosi 31 
km); 
- projekt oświetlenia ulicznego-6000 
zł.; 
- ruszyła budowa kanalizacji ; 
- prace remontowe w Domu Ludo-
wym. 
Bieźd zied za: 
- drogi gminne ze środków pozyska-
nych z MSWiA 
400 mb-wartość zadania 118.989,06; 
- remonty i bieżące utrzymanie dróg 
gminnych (długość dróg gminnych  
| i wiejskich w Bieździedzy wynosi  
21,3 km); 
- oświetlenie uliczne -projekt i budo-
wa - 8695.55 zł; 
- budowa kuchni w Zespole Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Bieź-
dziedzy; 
- ruszyła budowa kanalizacji. 
Kołaczyce: 
- drogi gminne ze środków pozyska-
nych z MSWiA 
430mb-68.302,64 
- remonty i bieżące utrzymanie dróg 
gminnych (długość dróg gminnych  
i wiejskich w Kołaczycach wynosi  
19,2 km) 
- termomodernizacj a Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Koła-
czycach 
- – III etap przebudowy rynku: 
remont pomnika na rynku, 
rekonstrukcja i model ,,Bartka” do 
odlewu oraz odlew ,,Bartka” 
monitoring rynku; 
- oświetlenie uliczne proj ekt i budo-
wa-9.750,28; 
 - ruszyła budowa kanalizacji; 
- wyczyszczono i naprawiono chod-
nik ,,Kluczowa”.; 
- wyremontowano prysznice w Zespo-
le Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Kołaczycach. 
Krajowice: 
- remonty i bieżące utrzymanie dróg 

gminnych (długość dróg gminnych     
i wiejskich 4 km); 
- projekt oświetlenia ulicznego-3500 
zł.; 
 -ruszyła budowa kanalizacji. 
Lublica: 
- drogi gminne ze środków pozyska-
nych z MSWiA; 
400 mb – wartość zadania-61.067,91 
- remonty i bieżące utrzymanie dróg 
gminnych (długość dróg gminnych  
i wiejskich 19,5 km); 
- projekt oświetlenia ulicznego-3000 
zł; 
 - ułożenie koryta ściekowego przy 
drodze gminnej –Lublica ,,Rzeki”; 
- wykonano prace remontowe w Do-
mu Ludowym. 
Nawsie Kołaczyckie: 
- drogi gminne ze środków pozyska-
nych z MSWiA 
500 mb- wartość zadania-118.993,49; 
- remonty i bieżące utrzymanie dróg 
gminnych (długość dróg gminnych  
i wiejskich -17,5 km); 
- projekt oświetlenia ulicznego-3500 
zł.; 
- wymieniono okna w Domu Ludo-
wym; 
- ruszyła budowa kanalizacji. 
Sieklówka: 
- drogi gminne ze środków pozyska-
nych z MSWiA 
400 mb- wartość zadania 104,339,02; 
- współudział w remoncie dróg powia-
towych: 47.000 zł; 
- remonty i bieżące utrzymanie dróg 
gminnych (długość dróg gminnych  
i wiejskich -39 km); 
- oświetlenie uliczne projekt i budowa 
- 33.697,83 zł.; 
- utworzenie centrum internetowe-
go ,,Internetowa wioska” w Domu 
Ludowym; 
- przeprowadzenie remontu w Domu 
Ludowym. 
Sowina: 
- współudział w remoncie dróg powia-
towych : 172.803,68 zł; 
- remonty i bieżące utrzymanie dróg 
gminnych (długość dróg gminnych  
i wiejskich 26 km); 
- wykonanie prace remontowych na 
przystanku autobusowym; 
- przystosowanie pomieszczeń przy 
szkole na cel e działalności OSP i Koła 
Gospodyń Wiejskich. 

NOWA GALICJA 

 
 Gmina Kołaczyce j est członkiem zało-
życielskim Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Nowa Galicja” w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich-Leader. 
 W ramach tego programu będzie moż-
na pozyskać środki unijne na działania: 
- Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej. 
Zakres działania: pomocy udziela się z tytułu 
podjęcia lub rozwoju działalności w zakre-
sie:usług dla gospodarstw rolnych lub leśnic-
twa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej   
i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, 
robót i usług budowlanych oraz instalacyj-
nych, usług turystycznych oraz związanych 
ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług 
transportowych, usług komunalnych, prze-
twórstwa produktów rolnych lub jadalnych 
produktów leśnych, magazynowania lub prze-
chowywania towarów, wytwarzania produk-
tów energetycznych z biomasy, rachunkowo-
ści, doradztwa lub usług informatycznych. 
O te środki może ubiegać się osoba fizyczna 
ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 
grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika 
lub domownik. 
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw. 
Środki można pozyskać na identyczne dział a-
nia jak wyżej opisane. 
O środki będą mogły się ubiegać osoby fi-
zyczne, osoby prawne lub jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
które prowadzą,’ podejmują działalność jako 
mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej  
10 osób 
- Odnowa i rozwój wsi 
Z tego programu można skorzystać na: budo-
wę, przebudowę, remont lub wyposażenie 
obiektów pełniących funkcje publiczne, spo-
łeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,  
służące promocji obszarów wiejskich; kształ-
towanie obszaru przestrzeni publicznej; budo-
wę, remont lub przebudowę infrastruktury 
związanej z rozwojem funkcji turystycznych, 
sportowych lub społeczno- kulturalnych, za-
kup obiektów charakterystycznych dla trady-
cji budownictwa w danym regionie; odnawia-
nie, eksponowanie lokalnych pomników hi-
storycznych, budynków będących zabytkami  
lub miejsc pamięci; kultywowanie tradycji 
społeczności lokalnej oraz tradycyjnych za-
wodów. 
Z tych działań będą mogły korzysta: osoby 
prawne, instytucje gminne, instytucje kultury, 
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dla których organizatorem jest jednostka sa-
morządu terytorialnego, kościół lub inny 
związek wyznaniowy, organizacje pozarządo-
we mająca status organizacji pożytku publicz-
nego. 
Małe projekty: 
Ogólnie beneficjenci będą mogli pozyskać 
środki na: organizację szkoleń i warsztatów 
dla ludności o charakterze edukacyjnym, pro-
mocję lokalnej twórczości kulturalnej i arty-
stycznej, rozwój agroturystyki i turystyki, 
opatentowanie produktów tradycyjnych, orga-
nizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych  
i sportowych, zakup i sadzenie tradycyjnej  
roślinności oraz starych odmian roślin, zakup 
oprogramowania, urządzeń, sprzętu kompute-
rowego i udostępnianie na potrzeby ludności  
wiejskiej, renowację kapliczek, pomników 
przyrody, odnawianie prywatnych budynków 
charakterystycznych dla budownictwa dla 
danego regionu, zakup strojów, eksponatów  
i innego wyposażenia dla zespołów artystycz-
nych, inwestycji służących kultywowaniu  
i utrzymaniu tradycyjnych zawodów, budo-
wy, odbudowę małej infrastruktury turystycz-
nej, tras rowerowych, zakup wyposażenia 
świetlic wiejskich i ich remont. 
Beneficjent em tych działań mogą być: osoby 
fi zyczne zameldowane w Gminie Kołaczyce 
lub posiadające swoja siedzibę w gminie, jeśli 
prowadzą działalność gospodarczą; organiza-
cje pozarządowe, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne związków wyznaniowych  
i kościołów, posiadające siedzibę w Gminie 
Kołaczyce. 
 Od stycznia Urząd Gminy zaprosi  
wszystkie środowiska Gminy do opracowania 
Strategii Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych. Następnie opracujemy wspólnie 
program zgodny ze Strategią, który posłuży 
do wykorzystania środków pozyskanych 
przez gminę w tym roku w ramach Poakce-
syjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiej-
skich – program Integracji Społecznej. Gmina 
pozyskała z tego programu 118 700 tysięcy 
euro. Program ruszy od maja 2008 roku. Mo-
żemy zagospodarować czas wolny młodzieży, 
pomagać skutecznie rodzinom obarczonym 
problemem alkoholu, stworzyć w miejscowo-
ściach kluby seniorów, założyć świetlicę so-
cjoterapeutyczną, zatrudnić prawnika dla 
mieszkańców, psychologa itp., pomagać oso-
bom samotnym, chorym  (organizacja dowo-
zu do lekarza, pomoc sąsiedzka); zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego, doposażenia Kół  
Gospodyń Wiejskich i innych organizacji  
i stowarzyszeń. Są to tylko propozycje, spo-
łeczność stworzy program. 
  

W związku z tym , że gmina nie posia-
da Gminnego Ośrodka Kultury, więk-
szość zadań z tego zakresu zleca insty-
tucjom podległym sobie oraz ogłasza 
konkursy z zadania „Dziedzictwo Kul-
turowe” do wykonania przez kluby 
sportowe, stowarzyszenia. 
W ramach tych zadań  LKS ,,Ostoja” 
otrzymał na krzewienie kultury fizycz-
nej wśród dzieci i młodzieży 36 tysię-
cy złotych, LKS ,,Orlik” otrzymał 22 
tysiące złotych, Stowarzyszenie Miło-
śników Kołaczyc - 10 tysięcy złotych, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bieź-
dzieckiej - 10 tysięcy złotych, Gminny 
Chór ,,Zorza” - 11 tysięcy złotych.  
W ramach tych środków organizacje  
i stowarzyszenia współtworzą życie 
kulturalne gminy, organizują szereg 
imprez sportowo- kulturalnych dla 
społeczności lokalnej. Zaliczyć do 
nich można: 
-Gminny Przegląd Zespołów Kolędni-
czych, 
-uroczyste obchody rocznicy Uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja, Narodowego 
Święta Niepodległości, 
-Konkurs Teatralny, 
-Dzień Matki. 
Urząd Gminy s finansował obchody 
140- lecia istnienia Kół Gospodyń 
Wiejskich. Obchody odbyły się w Do-
mu Ludowym w Bieździedzy. Pod 
patronatem Urzędu odbył się również 
festyn na stadionie LKS „Ostoja” or-
ganizowany przez KGW Bieździedza. 
Gmina była organizatorem  wypoczyn-
ku letniego dla uczniów szkół z terenu 
Gminy Kołaczyce, W dniach 22 - 29 
lipca w budynku Zespołu Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Kołaczycach 
odbywały się różnorodne zajęcia, gry 
i zabawy dla dzieci i młodzieży, która 
nigdzie nie wyjechała na wakacje. 
W dniach 22-23 września Urząd Gmi-
ny zorganizował „Dni Gminy Koła-
czyce”, które zgromadziły na koła-
czyckich błoniach niemal całą społecz-
ność lokalną. 
Urząd Gminy sponsorował nagrody 
dla uczestników  wielu konkursów 
o zasięgu gminnym i powiatowym 
organizowanych dla uczniów  szkół 
z naszego terenu. 
Współfinansował działalność „Zgro-
madzenia Córek Matki Bożej Bole-
snej” w Bieździedzy, „Międzyszkolnej 
Drużyny Harcerskiej <Wilki> z Koła-

czyc, Grupy AA, Kół Gospodyń Wiej-
skich z Sowiny, Sieklówki oraz 
z Bieździedzy. W tym miejscu należy 
wyrazi ć ubolewanie, że nie ma takich 
organizacji w pozostałych miejscowo-
ściach. 
Dział alność kulturalna prowadzona 
jest przede wszystkim: w Domach 
Ludowych, Bibliotece Gminnej, pla-
cówkach oświatowych, si edzibach 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
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KULTURA W LICZBACH 

„Sprostowania”:) 
 
W obiegu gminnym pojawiły 
się plotki dotyczące kostki 
z chodnika koło Urzędu Gmi-
ny. 
Zainteresowanych informuje-
my, że kostka jest oddana 
w depozyt gminie przez Ge-
neralną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad. 
 
Gminny Dom Kultury gmina 
będzie budować ze środków 
unijnych, a nie kosztem dróg . 
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Uwaga! 
Urząd Gminy Kołaczyce zamierza 
reaktywować kapelę, która działała 
przy Branży Skórzanej w Kołaczy-
cach.  
 
Mamy już dyrygenta! Szukamy 
muzyków! 
 
Chętnych , posiadających umiejęt-
ności muzyczne, grających na in-
strumentach prosimy o kontakt pod 
numerem 698-310-919 
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...JESZCZE O INWESTYCJACH 

Kontrakt obejmuje: 
- budowę kanalizacji sanitarnej, 
deszc zowej  i  wodociągu 
w m. Nawsie Kołaczyc-
kie ,,Szkotnia”, 
- budowę kanalizacji sanitarnej   
w m. Krajowice, 
- budowę kanalizacji sanitarnej   
w m. Bieździedza, 
- budowę kanalizacji sanitarnej   
w m .Kołaczyce, 
- budowę kanalizacji sanitarnej   
w m. Bieździadka, 
- wymianę studzienek kanaliza-
cyjnych na istniejącej sieci   
w m. Kołaczyce, 
- modernizację urządzeń techno-
logicznych oczyszczalni ścieków 
w m. Kołaczyce. 
Roboty zos t ały rozpoczęt e  
w czerwcu 2007 roku, a zakoń-
czone będą w pierwszej połowie 
2009 roku. 
Inwestycja jest współ finansowa-
na z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w wysokości 3,4 
mln zł, pożyczki inwestycyjnej  
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie -0,5 
mln zł oraz środków własnych. 
Budowa kanalizacji sanitarnej  
stworzy dla 850 mieszkańców 
możliwość podłączenia się do 
zbiorczego systemu kanalizacji,  
a modernizacja oczyszczalni  
ścieków umożliwi prawidłowe 
oczyszczanie ścieków zbieranych 
sys t emem kanal i zacyjnym  
w Gminie Kołaczyce. 
 
 

W dniu 04.06.2007 r. w Urzęd zie Gminy Kołaczyce został podpisany kontrakt na inwestycje w zakresie gospodarki wod-
no-ściekowej . 

Zadanie 
miejscowość 

Ilość 
 przyłączy 

Wartość 
zadania 

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w miejscowości 
Nawsie Kołaczyckie-Szkotnia 

12    178 595,72 zł 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajowice 86    786 314,20 zł 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bieździedza 20    122 325 02 zł 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczyce SPZOZ 18    286 387 47 zł 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczyce CPN 21    372 126,55 zł 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bieździadka 161 1 080 588,04 zł 

Modernizacja sieci kanalizacyjnej fi 200 na długość 9613 m-wymiana 
studzienek kanalizacyjnych -280 sztuk ,w tym: 
Kołaczyce - 80 sztuk 
Nawsie Kołaczyckie - 60 sztuk 
Bieździedza - 140 sztuk 

-    363 246,46 zł 

Modernizacja urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków 
W Kołaczycach 

- 1 758 028,83 zł 

Kontrakty usługowe w ramach projektu      196 628,05 zł 

Razem 318  5 144 240, 34 zł 

Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kołaczyce. Planowany okres na lata 2007-2009. 

W związku z rozbudową osiedla w Nawsiu Kołaczyckim ilość przyłączonych gospodarstw domowych wzrośnie do około 
trzyd zies tu. 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczycach laureatem II edy-
cji konkursu Rzeczpospolitej Internetowej. 

 Początkiem września tego roku ogłoszono wyniki kon-
kursu Rzeczpospolita Internetowa. Jednym z najciekawszych 
pomysłów okazał  się projekt port alu e-lerningowego  
„Pierwsza Pomoc” zgłoszony przez Ochotniczą Straż Po-
żarną z Kołaczyc.  
 Inicjatorem uczestnictwa OSP w konkursie była pani 
wójt gminy Kołaczyce, Małgorzata Salacha, która przedstawiła 
program strażakom. Napisaniem projektu zajęła się grupa dzia-
łania w składzie: Piotr Leśniak, Przemysław Matuszewski  
i Paweł Nowiński, wspierani przez gminnego podinspektora ds. 

p o z ys ki w ani a 
funduszy euro-
pejskich, panią 
Anastazję Głogo-
wską - Mikoś.  
 P o r t a l 
e d u k a c y j n y 
„Pierwsza Po-
moc” służyć bę-
dzie kształceniu 
u m i e j ę t n o ś c i 
udzielania pierw-
szej  pomocy 
przedmedycznej,  

a l e  pr z e d e 
wszystkim pod-
noszeniu pozio-
mu świadomo-
ści społecznej    
i przełamywa-
niu strachu 
przed reagowa-
niem w sytuacji 
z a g r o ż e n i a 
zdrowia i życia. 
Jest to o tyle 
istotne, że gmi-
na nie należy do 

grona najbezpiecz-
niejszych. Przez 
centrum Kołaczyc 
przebiega droga 
krajowa nr 73, 
stanowiąca główny 
kanał ruchu na 
trasie Jasło-Pilzno, 
w okolicy nie bra-
kuje również nie-
strzeżonych zbior-
ników wodnych 
(rzeka, st awy),  
które są wykorzy-
stywane jako ką-

pieliska czy łowiska w okresie letnim, oraz jako lodowiska 

zimą, toteż wiedza na temat pierwszej pomocy jest tu, jeśli nie 
niezbędna, to przynajmniej wskazana. 
 Zwycięski projekt podzielony został na trzy etapy reali-
zacji.  
 Celem pierwszego jest s tworzenie bazy edukacyjnej,   
a więc zakup sprzętu multimedialnego (ekran, kamera) i szko-
leniowego (fantomy, zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną,  
defibrylator AED, kamizelka Kendri cka, deska ortopedyczna 
Pedli Pack), niezbędnego do stworzenia portalu  
e-lerningowego, który zaistnieje w sieci 01.12.2007 r. i zawie-
rał będzie zdj ęcia instruktażowe wraz z opisami, filmy, testy 
sprawdzające wiedzę. W tej części przedsięwzięcia strażacy 
współpracować będą z 307 Kołaczycką Grunwaldzką Drużyną 
Harcerską „Wilki” i panią Anetą Rak. 
 Drugi etap projektu zakłada wykorzystanie witryny do 
teoretyczn ego przygotowania uczestników projektu. W tym 
okresie podjęte zostaną również działania promujące akcj ę 
wśród społeczności lokalnej, zwłaszcza młodzieży, poprzez 
artykuły w prasie i na portalach internetowych, plakaty, foldery 
oraz spotkania informacyjne. W propagowaniu projektu Ochot -
niczą Straż Pożarną wspomagać zgodziły się: Urząd Gminy 
Kołaczyce i Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc.  
 Ostatnim z etapów, trwającym od 10.12.2007 do 
10.03.2008, jest szkolenie praktyczn e, przeprowadzane przez 
lekarza Przemysława Matuszewskiego oraz innych członków 
Straży, m. in. pielęgniarkę, Edytę Kędzior-Gajdę, ratowników 
medycznych, Annę Kamińską i Łukasza Rączkę czy Zespół  
Ratunkowy działający przy OSP Kołaczyce. 250 uczniów i 20 
nauczyci eli pozna zasady udzielania pierwszej pomocy taki e 
jak: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, rozpoznanie stanu za-
grożenia życia, umiejętne wezwanie pomocy, reanimacja. 
 Zajęcia odbywać się będą w ZSPiG w Kołaczycach oraz 
ZSPiG w Bieździedzy, których dyrekcje zgodziły się udostęp-
nić sale i zorganizować spotkania promujące projekt wśród 
nauczycieli. 
 Zwycięstwo w II edycji konkursu Rzeczpospolitej Inter-
netowej to dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczycach 
duży sukces. Przyznany grant, w wysokości 30 000 zł. oraz 
otrzymane dodatkowo wsparcie multimedialne w postaci lapto-
pa, rzutnika multimedialnego, aparatu cyfrowego i kamery in-
ternetowej (koszt około 6 500 zł), pozwoli nie tylko na stwo-
rzenie port alu edukacyjnego, z którego korzystać mogą wszy-
scy zainteresowani, ale także zostawi po sobie trwałe ślady 
w środowisku lokalnym. Sprzęt szkoleniowy i multimedialny 
stwarza możliwość samodoskonalenia strażaków, a tym samym 
podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w gminie, oraz kontynu-
owania kursów w innych szkołach i środowiskach taką inicjaty-
wą zainteresowanych. 

Renata Stelmach czło-
nek OSP Kołaczyce  

„Rzeczpospolita Internetowa” doceniła strażaków z Kołaczyc! 

RAPORT Z GMINY RAPORT Z GMINY 
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 Od pewnego czasu,   
a w zasadzie od rozwiązania 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
coraz części ej pojawiają się 
głosy, podnoszące koniecz-
ność powołania tej instytucji.  
Pomysł utworzenia GOK pod-
dała na radzi e Wójt Gminy 
Małgorzat a Salacha. 
Radni, popierając wniosek, 
stwierdzili, że powstanie takiej  
instytucji może przynieść 
znaczne efekty dla społeczno-
ści lokalnej, a szczególnie dla 
młodzieży. 
Efektem tego było pojawienie 
się ogłoszenia: „Wójt Gminy 
Kołaczyce informuje, że zgod-
nie z Uchwałą Nr. V/12/07. 
Rady Gminy Kołaczyce z dni a 
27 stycznia 2007 roku realizo-
wane są dzi ałania zmierzające 
do utworzenia Gminnego 
Ośrodka Kultury”. 

 Z koncepcją wst ępną ,  
zawierającą schemat i program 
funkcjonalny wraz z propozy-
cją architektury, mógł zapo-
znać się każdy w Urzędzi e 
Gminy w okresie do 31 paź-
dziernika 2007 roku. 

 Sceptyków i przeciwni-
ków pomysłu, których w śro-
dowisku nie brakuje,  może 
przekonają silne argumenty, 
przemawiające za reaktywacją 
GOK-u. Najważniejsze z nich 
to: 
• wspomaga nie kul tur y  
i krzewienie tradycji, 

• umożliwieni e prezentacji  
działań artystycznych po-
dejmowanych przez szkoły 
i instytucje kultury, 

• zapobieganie patologiom 
społecznym, szczególni e 
wśród dzieci i młodzieży, 

• promocja regionu, 
• budowa nowoczesnego wi-
zerunku Gminy Kołaczyce, 

• budowanie społeczeństwa 
informacyjnego,  

• aktywizowanie rynku pracy,  
szczególnie w wymiarze 
lokalnym, 

• przygotowanie, szczególni e 

młodego pokoleni a, do 
świadomego uczestnictwa 
w życiu kulturalnym kraju, 

• wspomaganie lokalnego 
rozwoju gospodarczego 
m.in. poprzez rozwój przed-
siębiorczości. 

 
W wywiadzie środowisko-
wym usłyszeliśmy wypowie-
dzi  

Marta: 

„Myślę, że Dom Kultury 
powinien przyciągnąć do 
siebie więcej młodzieży. Lu-
dzi przyciągnąłby kurs tań-
ca, bo to zajęcie nie tylko dla 
młodych. Może aerobik? 
W końcu mamy dużo gruba-
sów. Trochę rock”a dla 40-
latków. Kultura powinna 
zaistnieć w każdej miejsco-
wości, to ważne!” 

Halina:  

„Nie mam czasu na kulturę, 
ale gdybym miała, to naj-
chętniej poszłabym na kon-
cert muzyki poważnej, przy 
niej się relaksuję i odpoczy-
wam. Ale wydaje mi się, że  
u nas w Kołaczycach trudno 
coś zorganizować. Byłoby 
kiepsko z frekwencją.” 

Paweł: 

„Według mnie, trzeba spro-
wadzać, jak najwięcej zespo-

łów, których słuchają mło-
dzi. Radio Eska było świetne, 
więcej takich występów  
i publiczność będzie zadowo-
lona.  

Nie zaszkodziłoby zrobić 
ankietę, na jaki koncert lu-
dzie chcieliby pójść. Kultura 
jest dla wszystkich, a nie 
tylko dla centrum.” 

Janina: 

„Na początek trzeba się za-
jąć starszymi mieszkańcami.  
Zorganizować coś dla nich. 
Wprawdzie czasem coś się 
dzieje, ale to mało.  

Domy kultury powinny być 
porozrzucane po wioskach, 
tak żeby każdy miał możli-
wość skorzystać z tego, co 

oferują”. 

 Sądząc z opinii miesz-
kańców Naszej Gminy, po-
mysł ponownego utworzenia 
GOK-u jest jak najbardziej 
trafny.  

 

Marcin Mikoś 
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ALE SIĘ DZIAŁO!!! 

 „Dni Gminy Kołaczyce” 

Zakończenie inwestycji - remon-
tu płyty Rynku w Kołaczycach połączone 
zostało z uroczystymi obchodami „Dni 
Gminy Kołaczyce”. Uroczystość odbyła 
się w dniach 22-23 września 2007r. 
 Pierwszy dzień w całości przezna-
czony był dla dzieci i młodzieży. 
Główną imprezą w tym dniu były  
I Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej. 
Celem igrzysk była popularyzacja spor-
tu , wskazanie sposobu spędzania wolne-
go czasu oraz przybliżenie uczestnikom 
idei olimpijskich. 
 Do udziału w igrzyskach zapro-
szono dzieci i młodzież ze wszystkich 
szkół naszej Gminy. Dzieci i młodzież 
przygotowały się do udziału w igrzy-
skach pod kierunkiem nauczycieli wy-
chowania fizycznego. 
 Igrzyska odbyły się w dwóch kate-
goriach wiekowych: uczniowie szkół  
podstawowych oraz młodzież gimnazjal-
na i w trzech dyscyplinach: 
I. Cross 
II.Rzuty 
III. Sztafeta Mieszana 

Scenariusz I Gminnych Igrzysk 
Olimpijskich opracowany został z zacho-
waniem zasad obowiązujących przy orga-
nizacji prawdziwych igrzysk. 
 Igrzyska rozpoczęto przemarszem 
drużyn poszczególnych szkół. Uczestnicy 
prezentowali charakterystyczne dla danej  
szkoły stroje sportowe.  
Przedstawici ele drużyn mieli tablice  

z nazwą  miejscowości. 
 Po ustawieniu się drużyn na wy-
znaczonych miejscach, zwyczajem olim-
pijskim, wciągnięto flagę na maszt, zapa-
lono znicz olimpijski i odczytano Apel  
Olimpijski. 

Oficjalnego otwarcia igrzysk doko-
nał Zastępca Wójta Gminy Kołaczyce, 
Pan Jerzy Sypień. 
 Po zakończeniu wszystkich kon-
kurencji odbyło si ę uroczyste wręczenie 
dyplomów, pucharów, nagród. 
Generalna punktacja szkół I Gminnych 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej przedstawia-
ła się następująco: 
I miejsce - ZSPiG w Kołaczycach 
II miejsce- ZSPiG w Sowinie  
III miejsce- ZSPiG w Bieździedzy 
IV miejsce -  ZSPiG w Lublicy  
V miejsce - ZSPiG w Sieklówce  
VI miejsce - ZSPiG w Krajowicach 
Dla wszystkich uczestników gmina przy-
gotowała poczęstunek (napoje, droż-
dżówki). 

Po igrzyskach, które odbyły się 
przed południem i po meczu Ostoi Ko-
łaczyce kontra Sanovia Lesko nadszedł 
czas na kolejny punkt programu - 
Sobotnią inwazję ESKI 
Tuż przed 19:00 młodzież zebrała się 
przed sceną, aby przywitać gości z Radia 
Eska. 
Młodzież z wielkim entuzjazmem powi-
tała gości - gwiazdy Radia Eska, jak rów-
nież Dj. światowej sławy, Maxa Far-
enthide’a 

Zaskoczeniem dla organizatorów był fakt  
iż impreza cieszyła się ogromnym zainte-
resowaniem nie tylko młodzieży  z naszej 
gminy, ale również ościennych miejsco-
wości. Niewątpliwym hitem miało być  
pojawienie się nowego singla Dj -a Maxa 
Farenthida, który był  zapowiedzi ą jego 
najnowszej płyty. 
Teraz już wiemy ! „Slice me Nice” 
wdziera się na szczyty list radiowych, jak 
również i telewizyjnych (np. Gorąca 20 
Radia Eska ,VIVA ect…). 
Nadszedł czas, na który wszyscy czeka-
li!! Prowadzący zapowiada przyjazd za-
proszonych Dj - ów, i na scenie pojawiają 
się: Dj Max Farenthide, Waldek Wojtas  
i Dj Ogo. 
Waldek Wojtas w swoim stylu powitał 
przybyłych gości słowami „Kołaczyce, 
Kołaczyce! Jesteście!”, czym zdecydo-
wanie zdobył sympatię młodzi eży, która 
odkrzyknęła gromko „jesteśmy!” 
Tak rozpoczęła się mega impreza!!! 
Jako pierwszy na scenie pojawił się Dj 
Ogo, wprowadzając wszystkich w klimat 
„Hitów na Czasie”. 
 Impreza z minuty na minutę stawała się 
coraz ciekawsza, a stadion coraz bardziej  
się zapełniał. 

Po występie Dj Ogo imprezę przejął Wal-
dek Wojtas, gwiazda Radia Eska Kraków 
i tutaj zaczęła się Jazda Na przysłowio-
wego Maxa!. 
Powitania Waldka nie miały końca, mło-
dzież doskonale zna Wojtasa z progra-
mów muzycznych taki ch jak „Przelista”, 
„Maks Party” czy kultowy program 
„ImpEska w Radiu Eska” 
 Po kilku kawałkach impreza rozkręciła 
się na dobre, chyba nikt nie miał wątpli-
wości, iż Eska przybyła do Kołaczyc. 
„Megatony dźwięków”, lasery, projekcje 
multimedialne sprawiły, iż kołaczyckie 
błonia stały się jednym wielkim centrum 
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rozrywki. 
Młodzież, doskonale się bawiąc, niejed-
nokrotnie wykrzykiwała „Eska,! Eska!”,  
a brawa nie miały końca. Tak zakończył 
się występ Waldka Wojtasa. 
 Około 22:00 na scenie zagościł  
Max Farenthide, który na wst ępie zapo-
wiedział swój najnowszy singiel. 
Ludzie niewątpliwie od samego początku 
z niecierpliwością wyczekiwali na poja-
wienie się nowej produkcji, ale Max cze-
kał do końca,.  
 Zapowiedz była krótka „A teraz  
moja najnowsza produkcja, która u was 

pojawi się pierwszy raz. Panie Panowie, 
na pewno to usłyszycie i myślę, że nagra-

nie „Slice Me Nice” będzie kojarzyło się 

właśnie z Waszą miejscowością”. 

Podekscytowana młodzież krzyczała 
„Max, Max”, a nowy singiel „rozniósł” 
się po całej okolicy. Brawa nie miały 
końca. Dużym zainteresowaniem ci eszy-
ły się nagrody rozdawane przez Dj-a. 
Płyty, koszulki oraz gadżety z autografa-
mi rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. 
 Tak zakończył się pierwszy 
dzień Dni Gminy Kołaczyce, który 
skierowany był do młodzieży. 
Zdaniem młodzieży taka impreza to 
zdecydowany „strzał w d ziesiątkę”  
 Główny dzień obchodów „Dni 
Gminy Kołaczyce” – 23 września, prze-
znaczony był dla mieszkańców Gminy 
oraz zaproszonych gości. 
 Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą w Kościele Parafi alnym w Koła-
czycach o godz. 11.00. Mszę Świętą od-
prawił i homilię wygłosił Ks. Prałat Jan 

Sabat. W uroczystej sumie uczestniczyli 
przedstawiciele władz Gminy oraz zapro-
szeni goście, poczty sztandarowe, repre-
zentacja Straży Pożarnej, Kosynierzy, 
orkiestra „Kolejarz” i chór „Zorza” oraz 
młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kołaczycach w staropolskich 
strojach. 
 Po Mszy Świętej wszyscy udali 
się na rynek w Kołaczycach, gdzie nastą-
piło uroczyste poświęcenie nowej płyty 
rynku. Przeci ęcia wstęgi dokonali: Wójt 
Gminy Kołaczyce, Małgorzata Salacha, 
Marszał ek Województwa Podkarpackie-
go, Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm - Sta-
nisław Zając. W uroczystości udział  
wzięli: 
Stanisław Zając – Poseł RP 

Bogdan Rzońca - Marszał ek Wojewódz-
twa Podkarpackiego 
Adam Kmiecik – Starosta Jasielski 
Maria Kurowska – Burmistrz Miasta Ja-
sła 
Alicja Zając – Przewodnicząca Rady 
Powiatu 
Paweł Filipek – Z-ca Komendant Powia-
towej Policji w Jaśle 
Bogdan Zięba – Komendant Powiatowej  
Straży Pożarnej w Jaśle oraz zaproszeni  
goście z gmin partnerskich: 
Jan Lukac - Starosta  Zborowa ze Słowa-

cji  
Burmistrz Ricie z Węgier (poseł do Par-
lamentu Węgierskiego), a także wójtowie 
okolicznych gmin, radni, przedstawiciele 
stowarzyszeń. 
 Orkiestra „Kolejarz” poprowadzi-
ła zebranych  w uroczystym pochodzie  
z rynku na st adion „Ostoi”, gdzie oficjal-
nie powitała wszystkich  Wójt Gminy 
Małgorzat a Salacha.  
Głos zabrali także: Starosta Zborowa, 
Burmistrz Ricie. 
 Pani Wójt złożyła podziękowania na 
ręce wykonawcy inwestycji, Prezesa 
ZGK w Kołaczycach - Tomasza Kalety. 
Po uroczystościach oficjalnych odbyły 
się imprezy towarzyszące: 

• występy dzieci i młodzieży ze szkół 
z terenu Gminy 

• zawody strażackie 
• zabawy dla dzieci 
• występy Kół Gospodyń Wiejskich 
• występ zespołu „Tug Boat” 
• występ zespołu ze Słowacji - 

„Projekt” 
 Głosy uznania ze strony środowi-
ska, młodzieży świadczą o tym, że Dni 
Gminy Kołaczyce to ważna i potrzebna 
impreza, służąca promocji Gminy i inte-
gracji społeczności lokalnej. 
 Do sukcesu przedsi ęwzięcia przy-
czyniło się wiele osób. Szczególnie po-
dziękowania, za osobiste zaangażowanie, 
wkład pracy, należą się Pani Wójt. Po-
dziękowania składam także dyrektorom 
szkół, nauczyci elom, młodzieży szkolnej, 
młodzieży z Kołaczyc, KGW, strażakom, 
pracownikom klubów i innym pracowni-
kom Gminy oraz wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji imprezy. 

 
Marcin Mikoś 
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KLUB MŁODZIEŻOWY  
BIEŹDZIEDZA 

 
Pierwsza świetlica wiejska działała 

już w pierwszych latach powojennych i 
mieściła się w Dworze Hr. Romera. W 
latach siedemdziesiątych funkcję świetli-
cy wiejskiej przejął „Klub Rolnika” pro-
wadzony przez GS Kołaczyce. W latach 
90-tych rozpoczęły działalność „Kluby 
Młodzieżowe”, prowadzone przez Urząd 
Gminy w Kołaczycach, które dział ają do 
dnia dzisiejszego. Klub Młodzieżowy w 
Bieździedzy mieści się w budynku remi-
zy strażackiej. Klub pracuje przez pięć 
dni w tygodniu po cztery godziny i oferu-
je gry manualne typu: piłkarzyki, bilard, 
gry planszowe, warcaby, szachy, telewi-
zję, punkt biblioteczny z czytelnią.  

 W bieżącym roku w Klubie Mło-
dzieżowym w Bieździ edzy odbyły się 
dwa turnieje gminne gry w bilard – jeden 
drużynowy, drugi w kategorii indywidu-
alnej. 
Gminny Turniej Bilarda – kategoria 

indywidualna. 
 W turnieju indywidualnym wzięło 
udział 17 osób ze wszystkich klubów na 
terenie Gminy Kołaczyce. Turniej został 
przeprowadzony systemem do dwóch 
przegranych meczów.  
Dla pierw-
szych pięciu 

osób Urząd Gminy w Kołaczycach ufun-
dował nagrody i dyplomy. Za przeprowa-
dzenie turnieju odpowiedzialni byli pra-
cownicy klubów. 

 
Gminny Turniej Bilarda – kategoria 

drużynowa 
 W kategorii drużynowej wzięło 
udział pięć klubów: Sieklówka, Lublica, 
Bieździadka, Bieździedza, Sowina. Roz-
grywki były prowadzone do dwóch prze-
granych meczów.  

 
Dla uczestniczących  w turnieju klubów 
Urząd Gminy w Kołaczycach ufundował  
dyplomy. Odpowiedzialnymi za przebieg 
turnieju byli pracownicy klubów. 
 

Władysław Wójtowicz  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
KLUB MŁODZIEŻOWY 

BIEŹDZIADKA 

Ciekawsze formy działalności prowa-
dzone w 2007 r., to: 
• „U BABCI JEST SŁODKO” – 

spotkanie z babciami, 
• rozgrywki wewnętrzne w tenisa 

stołowego i bilard, 
• młodzież brała udzi ał w zawo-

dach tenisa stołowego w Lublicy,   
turnieju bilarda drużynowego       

i indywidualnego w Bieździedzy 
organizowanych przez pracowni -
ków klubów na szczeblu gmin-
nym. 

W wyjeździe do Rzeszowa na VIII Olim-
piadę Tenisa Stołowego wzięła udział  
trzyosobowa grupa młodzieży (Arkadiusz 
Maciechowski, Patrycja Binkowicz, Ewa  
Ochałek. 

Przeprowadzona była też 
lekcja biblioteczna na te-
mat: ,,ZWYCZAJE I OB-
RZĘDY WIELKANOC-
NE”. 
 Dzieci brały udział   
w konkursie organizowa-
nym przez GBP w Kołaczy-
cach pod hasłem: „NIE 

PIJĘ, NIE PALĘ, A Z KSIĄŻKĄ BA-
WIĘ SIĘ WSPANIALE”. II miejsce 
w tym konkursie zajęła Ewelina Palar 
z Bieździadki. 

W maju odbyła się akademia z okazji  
Dnia Matki, w której uczestniczyło 24 
mamy. Młodzież dla swoich mam przy-
gotowała część artystyczną oraz poczę-
stunek. Spotkanie przebiegało w miłej 
atmosferze. 
 Większość uczestników klubu 
należy również do Młodzieżowej Druży-
ny Strażackiej. Pod opieką pana Piotra 
Matysika - prezesa OSP w Bieździadce   
i Radnego Gminy - młodzież przygoto-
wała wieni ec dożynkowy, który został  
poświęcony 15 sierpnia w Kościele Para-
fi alnym w Bieździedzy .Z wieńcem tym 
udaliśmy się na Wojewódzkie Dożynki  
Diecezjalne do Katedry Rzeszowskiej . 
 Koszt przej azdu został pokryty 
przez Urząd Gminy w Kołaczycach. 
 W okresie wakacji odbywały się 
spotkania z dziećmi szkolnymi i przed-
szkolnymi. Miały one formę gier i zabaw. 
 W klubie prowadzony jest także 
punkt biblioteczny, z którego mogą ko-
rzystać wszyscy mieszkańcy. Na miejscu 
można skorzystać z księgozbioru pod-
ręcznego i czasopism .  
 W okresie przedświątecznym  
klub corocznie przygotowuje „Odwie-
dziny Św. Mikołaja”.  

 
 
 
 
 
 
 

Z ŻYCIA KLUBÓW  

I miejsce Koś Robert Klub Młodzieżowy Lublica 

II miejsce Sypień Tadeusz Klub Młodzieżowy Bieździedza 

II miejsce Koś Wojciech Klub Młodzieżowy Lublica 

IV miejsce Stasiowski Marek Klub Młodzieżowy Bieździedza 

V miejsce Leśniak Krzysztof Klub Młodzieżowy Bieździedza 

VI miejsce Koś Łukasz Klub Młodzieżowy Lublica 

Wyniki turnieju indywidualnego 

I miejsce Klub Młodzieżowy Lublica 

II miejsce Klub Młodzieżowy Sowina 

III miejsce Klub Młodzieżowy Bieździedza 

IV miejsce Klub Młodzieżowy Bieździadka 

V miejsce Klub Młodzieżowy Sieklówka 

Wyniki turnieju grupowego 
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KULTURA KULTURA 

Z ŻYCIA KLUBÓW  

 Paczki dla swoich pociech 
przygotowują rodzice. Spotkanie 
cieszy się dużym zainteresowa-
niem dzieci i rodziców. 

Maria Sękowska 

KLUB MŁODZIEŻOWY 
KOŁACZYCE 

 Klub młodzieżowy w Koła-
czycach, działający na terenie Gmi-
ny Kołaczyce od połowy lat dzie-
więćdzi esiątych, skrupulatnie reali-
zuje swoje cele statutowe, zwraca-
jąc szczególną uwagę na efektywne 
i twórcze wykorzystanie wolnego 
czasu młodzieży Kołaczyc i okolic.  
 Młodzież w wieku 13- 20 lat  
bardzo chętnie przybywa codzien-
nie do naszego klubu, korzystając  
z jego bogatej oferty. Młodzież 
angażuje się ponadto w różnego 
rodzaju akcje społeczne, organizo-
wane przez opiekuna na potrzeby 
klubu oraz gminy. Oprócz takich 
dzi ałań, jak: wspólna dbałość 
o czystość i porządek w klubie, 
udział w twórczych rozmowach 
dotyczących rozwoju naszego klu-
b u ,  n a s i  c z ł o n k o w i e  
w znaczący sposób przyczynili się 
do zorganizowania Dni Gminy Ko-
łaczyce. Ich twórcze zaangażowa-
nie, a także nieuj awnione wcześni ej 
talenty plastyczne, mogliśmy wszy-
scy podziwiać podczas wrześnio-
wych uroczystości ach.  

Na szczególne uznanie zasługują: 
Bulsiewicz Patrycja, Artur Kobak 
(członek zarządu klubu) oraz Szy-
mon Żygłowicz (prezes zarządu 
klubu), którzy poświęcili mnóstwo 
swojego czasu na przygotowanie  
wystroju sceny i niektórych ele-
mentów dekoracji na stadionie 
„Ostoi”. Przy tej okazji należy rów-
nież wspomnieć o pozostałych 
członkach naszego klubu, którzy 
aktywnie angażowali się w przygo-
towania imprez prowadzonych pod 
nadzorem opiekuna.  
 Okres ferii zimowych 2007 
roku został wykorzystany na zwie-
dzanie okolic naszej gminy. Zorga-
nizowane zostały dwie wycieczki 
piesze, mające na celu zapoznanie 
młodzieży z ciekawymi i mającymi 
znaczenie historyczne miejscami na 
terenie naszej gminy i okolic. Za-
równo wycieczka na Golesz, jak  
i na Liwocz, cieszyły się dużym 
zainteresowaniem młodzieży z Ko-
łaczyc.  
 Aktualni e pomieszczenia 
klubu są remontowane. Liczymy na 
to, że klub po remoncie będzie  
w stanie przyciągnąć jeszcze więk-
szą liczbę młodzieży. Chciałbym 
podziękować Inspektorowi ds. kul-
tury Marcinowi Mikosiowi za 
ogromny wkład w pozyskanie środ-
ków na remont. 
 Działalność naszego klubu 
nie kończy się tylko na zajęciach 
organizowanych w budynku klubu. 
Posiadamy własne internetowe fo-
rum dyskusyjne, na którym mło-
dzież może o każdej porze wymie-
niać się swoimi poglądami i prowa- 
dzić rozmaite dyskusje. Ponadto, 
dzię- ki staraniom opiekuna klubu, 
powstaje strona internetowa, na 
której będą zamieszczane informa-
cje o aktualnych wydarzeniach. 
 

Marek Nowak 

 
KLUB MŁODZIEŻOWY LUBLICA 

 Klub Lublica był organizatorem Gminego 
Turnieju  Tenisa Stołowego. Turniej został przepro-
wadzony na sali gimnastycznej w ZSPiG w Lublicy. 
W turnieju gminnym, poprzedzonym eliminacjami 
klubowymi, udział wzięło 52 osoby. Turniej został 
przeprowadzony w czterech kategori ach wiekowych 
chłopców dziewcząt. Sędzią głównym zawodów był  
mgr Mieczysław Ciastoń.  
Wyniki turnieju: 
Dziewczęta do 14 lat 
I miejsce-  Dunaj Kamila- Sieklówka 
II miejsce- Żygłowicz Joanna - Sowina 
III miejsce- Palar Karolina- Sowina 
IV miejsce - Matysik Magdalena- Lublica 
Dziewczęta 14-21 lat 
I miejsce- Ochałek Ewa- Bieździ adka 
II miejsce -Binkowicz Patrycja- Bieździadka 
III miejsce- Żygłowicz Małgorzat a - Sowina 
IV miejsce-Matyjas Barbara- Sowina  
Kobiety 21-45 lat  
I miejsce- Żygłowicz Agnieszka-Nawsie Kołaczyckie 
II miejsce - Iwona Lewek - Sieklówka 
Chłopcy do 14 lat  
I miejsce-Maciejowski Arkadiusz -Bieździadka 
II miejsce-Hendzel Krystian- Sowina 
III miejsce-Głowacki Damian- Lublica 
IV miejsce-Rogaczewski Mateusz- Sowina 
Chłopcy od 14 do21 lat 
I miejsce- Dunaj Paweł- Sieklówka 
II miejsce-Koś Wojciech- Lublica 
III miejsce- Palar Grzegorz- Sowina 
IV miejsce- Koś Łukasz - Lublica 
Mężczyźni od 21 do 45 lat 
I miejsce -Koś Robert- Lublica 
II miejsce -Szczerba Mirosław- Bieździadka 
III miejsce -Święch Piotr- Lublica 
IV miejsce -Lejkowski Andrzej- Sowina  
Mężczyźni powyżej 45 lat 
I miejsce - Urban Franciszek- Lublica 
II miejsce - Koś Eugeniusz- Lublica  
III miejsce - Wójtowicz Władysław -Bieździadka 
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 Zwycięzcy w poszczególnych 
grup zostali nagrodzeni dyplomami i upo-
minkami ufundowanymi przez Urząd 
Gminy w Kołaczycach. Turniej Gminy 
był również eliminacją do VIII Podkar-
packiej Olimpiady Tenisa Stołowego-
2007r. w Rzeszowie. 
 Odpowiedzialnymi z organizację i 
przeprowadzenie turnieju byli pracowni-
cy klubów. 

                                                                                                                                               
Franciszek Urban 

 
                                                                                                                                          

 
KLUB MŁODZIEŻOWY  

SOWINA 

 Klub w Sowinie działa zgodnie  
z planem pracy, uwzględniając potrzeby      

i zainteresowania środowiska. Oto nie-
które formy działalności.  
 W okresie wakacyjnym zorgani -
zowany został mecz piłki nożnej między  
drużynami: Radni Gminy Kołaczyce – 
Młodzieżowy Klub w Sowinie. 
 W drużynie Radnych Gminy Ko-
łaczyce wystąpili: Kutyna Jan, Matysik 
Paweł, Maziarz Andrzej, Skicki Bogdan, 
Szczerba Zbigniew, Tutro Wiesław. Dru-
żynę młodzieżową reprezentowali: Bło-
niarz  Krzysztof, Lechwar Dariusz, Lej-
kowski Andrzej, Lejkowski Bogdan, Lej-
kowski Krzysztof, Ryba Dawid, Lechwar 
Mateusz. Sędzią zawodów był mgr Jan  
Konopacki. Mecz przebiegał w miłej 
atmosferze, a zakończył się remisem. 
Spotkanie drużyn uświetnił występ ze-
społu tanecznego z Kołaczyc pod kierow-
nictwem pani Wandy Nowak.  
Ponadto w sezonie odbyły się jeszcze 
mecze: 
• Ojcowie- Synowie  
• Młodzież z Januszkowic – Mło-

dzież z Sowiny  
• Harcerze z Kołaczyc - Młodzież  

z Sowiny   
W nagrodę zwycięska drużyna pojechała 

popływać na base-
nie w Jaśle  
 Celem po-
szukiwania nowych 
talentów, zorgani-
zowano konkurs na 
najlepiej wykonaną 
piosenkę pod ha-
słem: ,,Od przed-
szkola do Opola” 
Wzięło w nim 
udział 14 dzieci: 
Justyna Okarma,  
Beata Kutyna, Ka-
rolina Lechwar,  
Mariol a Witalis, 

Monika Stasiowska, Karolina Rak, Aldo-
na Kępa, Patryk Stasiowski, Małgorzata 
Lechwar, Agata Lechwar, Dominik Ryba, 
Daniel Grygiel, Anna Stec, Mateusz Stec. 
Program prowadziły Katarzyna Roga-
czewska i Małgorzata Lechwar.  
 Każdy z uczestników otrzymał  
maskotkę- kaczuszkę. Gwiazdą programu 
był  kol. Wiola Komisarz. Podkład mu-
zyczny zapewnił Tomasz Garstka. Wy-
stępy zawodników były oklaskiwane 
przez liczną widownię.  
 Corocznie w Klubie Młodzieżo-
wym w Sowinie jest organizowane 
wspólne kolędowanie. W tym roku mło-
dzież zaprezentowała kolędy przed 
mieszkańcami Sowiny, jak również na 
P rzeglądzi e Kolęd i P astorał ek  
w Gminnym Domu Kultury w Kołaczy-
cach. Zespół z Sowiny wystąpił w nastę-
pującym składzie: Bogdan Wilisowski- 
organy, Paweł Ignarski, Magdalena Ma-
tysik, Wioletta Komisarz, Justyna Kocza-
ja, Katarzyna Rogaczewska, Ewa Szczur, 
Gabriela Szczur.  
 Mamy również swój zespół ta-
neczny, który występował nie tylko 
przed widownią w Sowinie, ale także 
podczas ,,Dni Gminy Kołaczyce ”. Tan-
cerkami są: Joanna Mokrzycka, Kinga 
Furtek, Barbara Kowalska, Kornelia Le-
chwar, Karolina Palar, Patrycja Stasiow-
ska. 
 Co roku w klubie odbywają się 
rozgrywki w tenisa stołowego dla mło-
dzieży męskiej i żeńskiej w poszczegól-
nych grupach wiekowych. Mistrzem 
Sowiny w 2007 r. został Grzegorz Palar, 
wicemistrzem - Konrad Wilisowski. Zna-
komitym sędzią rozgrywek jest Damian 
Niklewicz.  

 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
odszedł od nas mgr Mieczysław Cia-
stoń, wspaniały kolega, wychowawca 
młodzieży, długoletni współorganiza-
tor turniejów tenisowych. 

Pracownicy kultury. 
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 Dodać należy, że nasza 
młodzież brała udzi ał w Gmin-
nym Turnieju Tenisa Stołowego,  
Turnieju Bilarda i VIII Olimpia-
dzie Tenisa Stołowego w Rze-
szowie. 
 Spotykamy się przy ogni-
sku na wspólnym śpiewaniu. 
 Lubiane i wyczekiwane 
przez młodzież są u nas dyskote-
ki. Oprawę muzyczną zapewnia-

ją: Dawid Ryba, Patryk Le-
chwar, Kamil Witalis. 
 Bardzo udaną wycieczką 
był wyjazd do Zakopanego. 
Uczestnikami wycieczki byli: 
Wioletta Komisarz, Robert Ko-
czaj a, Justyna Koczaja, Bogdan 
Wilisowski, Paweł Jurkowski, 
Urszula Komisarz, Stanisław 
Rogaczewski, Marian Żygło-
wicz, Agnieszka Żygłowicz  
i Tomasz Garstka. Zwiedziliśmy 
Gubałówkę, Buforowy Wierch, 
Skocznię Narciarską oraz Kru-
pówki. 
 Organizowane są w klu-
bi e spotkania towarzyskie  
z udziałem wszystkich chętnych 
mieszkańców. Udało się zorga-
nizować: Wieczór Wigilijny, 
zabawę karnawałową, Andrzej-
ki, wieniec dożynkowy.  
 Wiele wzruszeń i nieza-
pomnianych chwil dostarczyły 
imprezy z okazji Dnia Matki czy 
Dnia Dziecka.  
 8 grudnia 2007 roku od-
były się eliminacje do „Szansy 
na sukces”. Zgłosiło się 25 osób. 
W składzie JURY zasiedli:  
Agnieszka Żygłowicz- referent  
d/s kultury -Klub Sowina, Wła-

dysław Wojtowicz- referent   
d/s kultury- Klub Bieździedza, 
Mari a S ękowska- referent  
d/s kultury- Klub Bieździadka, 
Franciszek Urban -referent   
d/s kultury- Klub Lublica, Bog-
dan W i l i sowski - zespół  
„Imperium”, Barbara Rogaczew-
ska – nauczyciel, Bogdan Skicki 
– Radny Gminy, Janina Hendzel 
– kierownik Publicznej Bibliote-

ki w Kołaczycach. 
Konkurs prowadziła Katarzyna 
Rogaczewska. Do dalszych eli-
minacji zakwali fikowały się: 
Diana Surdek – Januszkowie, 
Anna Mamroł – Bieździadka, 
Weronika Długosz – Sieklówka, 
Justyna Urban – Sowina, Małgo-
rzata Długosz – Sieklówka, Ga-
brysia Leśniak – Sowina, Moni-
ka Świdrak – Lublica, Anna Stec 
– Sowina, Joanna Strach – Bieź-
dziedza, Paulina Lechwar – So-
wina, Anna Nizioł – Sowina, 
Gabrysia Szczur – Sowina, ze-
spół JAAAMW-u w składzie:  
J. Jedziniak – Nawsie Kołaczyc-
kie, A. Rączka- Nawsie Koła-
czyckie, A. Rak- Sowina,  
M. Salacha- Kołaczyce, W. Zaj-
del – Nawsie Kołaczyckie, Ali-
cja Rak- Sowina, Aleksandra 
Rączka- Nawsie Kołaczyckie. 
 Występy uczestników 
oklaskiwała bardzo liczni e zgro-
madzona publiczność. 
 

Agnieszka Żygłowicz 

KLUB MŁODZIEŻOWY  
NAWSIE KOŁACZYCKIE 

 
 Nowy rok pracy klubu rozpoczął się od zorganizo-
wania „Dyskoteki Sylwestrowej” dla młodzieży, która 
odbył się pod nadzorem pracownika klubu.  
 W klubie młodzieżowym prowadzone są zajęcia 
wg opracowanego planu pracy: 
• zajęcia kulinarne z degustacj ą przyrządzonych potraw, 
• zajęcia artystyczne (kwiaty z bibuły, stroiki), 
• gry i zabawy integracyjne, 
• rozgrywki klubowe tj. tenis stołowy, piłkarzyki, bilard 

z podziałem na grupy wiekowe. 
Rozgrywki przeprowadzane są na szczeblu klubowym,  
gminnym, pod opieką fachowca z danej dziedziny.  
 Głównym zadaniem klubu jest stworzenie młodym 
ludziom możliwości twórczego spędzania wolnego czasu, 
szczególnie w okresach ferii i wakacji. 
 W okresie ferii zorganizowano dla dzieci i mło-
dzieży „Dyskotekę Walentynkową”, podczas której można 
było przesłać życzenia  swojej sympatii. Prowadzone były 
także konkursy i zabawy, rozgrywki klubowe i inne zaję-
cia.  
 W okresie wakacyjnym zorganizowano spotkanie 
przy grillu dla dzieci i młodzieży klubowej.  
 W ramach wymiany międzynarodowej z Węgrami  
prowadzonej przez Urząd Gminy, młodzież z Nawsia Ko-
łaczyckiego uczestniczyła w spotkaniu przy wspólnym     
ognisku, zorganizowanym przy ZSPiG w Kołaczycach . 
Młodzież z Nawsia Kołaczyckiego prowadziła zajęcia 
kulinarne dla gości z Węgier i naszej młodzieży z Koła-
czyc. Zorganizowana była również dyskoteka dla młodzie-
ży z okazji kończących się wakacji.  
 W klubie odbył się również koncert zespołu „TUG 
BOAT”, który cieszył się dużym zainteresowaniem mło-
dzieży. Odpowiadając na prośby młodych ludzi, planuje 
się powtórzenie tej imprezy w czasie przerwy świątecznej, 
28 grudnia 2007r.   
 W listopadzie odbyła „Dyskoteka Andrzejkowa" , 
połączona z tradycyjnymi wróżbami (lanie wosku, nakłu-
wanie serca, kula i inne).  
 Klub młodzieżowy serdecznie zaprasza młodzież 
na spotkanie opłatkowe pt. "Wieczór kolęd polskich”, 
które odbędzie się w pierwszych dniach stycznia.   
 Bardzo serdecznie zapraszam również młodzież  do 
udziału w zajęciach, które będą organizowane w okresie 
najbliższych ferii.  

Barbara Zięba 
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VIII PODKARPACKA OLIMPIADA TENISA STOŁO-
WEGO - 2007 ROK - RZESZÓW pod patronatem Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego. 
 W VIII Olimpiadzi e Podkarpackiej wzięła udział repre-
zentacja Gminy Kołaczyce wyłoniona w Gminnym Turnieju 
Tenisa Stołowego. W skład reprezentacji weszli: Dunaj Kami-
la, Żygłowicz Joanna, Ochałek Ewa, Binkowicz Patrycja, Ży-
głowicz Agnieszka, Lewek Iwona, Maciechowski Arkadiusz,  
Rogaczewski Mateusz, Dunaj Paweł, Koś Wojciech, Koś Łu-
kasz. Każdy z zawodników został przydzi elony do swojej gru-
py wiekowej. Najlepszy wynik w swojej grupie wiekowej uzy-
skała Kamila Dunaj – Sieklówka – zajmując IV miejsce.  
 Koszty związane z wyjazdem drużyny na zawody po-
krył w całości Urząd Gminy w Kołaczycach. 
 Za wyjazd drużyny na zawody odpowiedzialni byli pra-
cownicy klubów!!! 
 
 

 
Kształ cenie na odległość na terenach wiejskich. 
  
 Świadomość naglącej potrzeby stworzenia dla społecz-
ności wiejskiej możliwości kształcenia poprzez szkolenia on-
line, a w perspektywie zniewelowanie przepaści edukacyjnej  
między wsią a ośrodkami miejskimi, stało się główną motywa-
cją do realizacji projektu „Wioska internetowa – kształ cenie na 
odległość na terenach wiejskich”. 
 Głównym założeniem projektu jest wsparcie wiejskich 
społeczności lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do eduka-
cji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia 
przez całe życie. Z uruchomionych usług będzie mogła korzy-
stać każda osoba zamieszkująca teren wiejski, która zaintereso-
wana jest uzupełnianiem i poszerzaniem swojej wiedzy, podno-
szeniem kompetencji czy zdobywaniem nowych kwali fikacji. 
  Projekt zakłada utworzenie ogólnopolskiej sieci 256 
Centrów Kształcenia na odległość (16 centrów w każdym z 16 
województw), jako głównych ośrodków działalności oświato-
wej, zapewniających możliwość ustawicznego kształceni a  
w formie on-line. 
 Każde Centrum wyposażone będzie w wysokiej jakości 
sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Placówki zatrud-
niają pracowników obsługi, pomagających w korzystaniu  
z zasobów Centrum. W skład wyposażenia Centrum wchodzić 
będzie: 
- serwer oraz średnio 10 stanowisk komputerowych, 
- urządzenie wielofunkcyjne, 
- meble, 
- rzutnik multimedialny (opcjonalnie), 
- szybkie łącze internetowe, 
- telefon VOIP, który podstawowo będzie służył do kontakto-
wania się z pomocą techniczną, 
- instalacja alarmowa (z monitoringiem), sieciowa strukturalna,  
zasilająca, 

- zestaw oprogramowania: systemowe, użytkowe; encyklope-
die, słowniki, kursy itp. 
Korzystanie z usług Centrów będzie bezpłatne. 
 Zgodnie z założeniami projektu, wszystkie Centra 
Kształceni a mają powstać w 2007 roku, finansowanie ich 

utrzymania ze środków SPO RZL jest zapewnione do końca 
marca 2008 r. (ewentualnie czerwca 2008 r.). Po tym okresie 
Centra Kształcenia zostają przejęte wraz z całym wyposaże-
niem przez instytucje lokalne (w naszym wypadku gminę)  
i utrzymane co najmniej przez 2 lata. Nasza Gmina już od ja-
kiegoś czasu starała się, aby takie Centrum utworzyć na swoim 
terenie. Starania przyniosły wynik pozytywny i taki ośrodek 
zostanie już wkrótce otworzony na terenie naszej Gminy. Cen-
trum mieści się w Domu Ludowym w Sieklówce, gdzie Urząd 
Gminy udostępnił pomieszczenie spełniające wymogi.  
 Centrum, sąsiadujące z Klubem Młodzieżowym, służyć 
będzie aktywizacji lokalnych społeczności, promowaniu no-
wych form aktywności zawodowej, rozwijaniu przedsiębior-
czości.  

Iwona Lewek 
 
 

 

 
DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
W KOŁACZYCACH  
  
 Od października 2006 w Gminnej Bibliotece Publicznej  
prowadzony był cykl spotkań dla dzi eci / październik 2006 – 
czerwiec 2007 / ,,MAMY TYLKO JEDEN ŚWIAT”. 
 Spotkania miały formę pogadanek, zajęć plastycznych, qu-
izów, gier i zabaw, zagadek, zgadywanek. Tematem był otacza-
jący nas świat. Spotkania odbywały się raz w tygodniu i miały 
na celu promowanie i popularyzację książek wśród dzieci  
i młodzieży.  
Ferie -,,W Stumilowym Lesie ”  
 Dzieci, które nigdzie nie wyjechały na ferie, mogły je 
ciekawie spędzić w bibliotece. Były zgaduj –zgadule literackie,  
malowanki oraz wykonaliśmy Portret Gromadki z Puchatkowej  
Chatki. W czytelni natomiast mogliśmy korzystać z Internetu,  
gier i zabaw komputerowych. 
Kwiecień  
 GBP ogłosiła gminny konkurs plastyczny ,,Nie piję, nie 
palę, a z książką bawię się wspaniale ”. Miał on na celu: 
- rozwijania umiejętności artystycznych młodzieży, 
- uświadomienie dzieciom ryzyka spożywania alkoholu i uży-
wek. Na ogłoszony konkurs wpłynęło 15 prac ilustrujących 
problematykę zagrożeń. 
Nagrody dla laureatów sponsorowała Gminna Komisja do 
Przeciwdziałania Alkoholowi. 
Maj  

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK 
 GBP w Kołaczycach  zorganizowała w dn.  07.V – 11. 
V 2007r Dni Otwarte Bibliotek. Bibliotekę odwiedziły dzieci  
z przedszkola, kl. III ze ZSPiG w Bieździedzy oraz dzieci   
i młodzież ze ZSPiG w Kołaczycach. Zajęcia miały formę wy-
cieczek, lekcji bibliotecznych, lekcji multimedialnych , konkur-
sów i zabaw. Można było zapoznać się z etapami wędrówki  
książki, wziąć udział w quizie literackim i wielu innych zaję-
ciach. 
 

BIBLIOTEKA WIOSKA INTERNETOWA  
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KULTURA KULTURA  Ciekawsze tematy spotkań: Sło-
niowe zagadki, Czytelnia miejscem pracy 
ucznia, Biblioteczne skojarzenia, Przez 
zabawę do wiedzy, Jak książeczka wę-
drowała . 
 W 11 spotkaniach wzięło udział  
249 osób.   

 W dniu 23 maja 2007 odbyło się 
spotkanie autorskie z p. Martą Fox – au-
torką powieści dla młodzieży. GBP za-
prosiła młodzież gimnazjalną z Kołaczyc. 
(150 osób). Spotkanie przeprowadziły 
fanki twórczości M. Fox: K. Kaleta  
i D. Niziołek. Cieszyło się ono ogrom-
nym zainteresowaniem młodzieży. 
Czerwiec  
,,CAŁA POLSKA CZYTA DZIE-
CIOM ’’ 
 Gminna Biblioteka Publiczna  
w Kołaczycach włączyła się do VI Ogól-
nopolskiego Tygodnia Czytania Dzie-
ciom. Impreza rozpoczęła się w nied zielę 
(03. 06. 2007) o godz. 15.00 głośnym 
czytaniem ,,Lokomotywy” J. Tuwima 
w Domu Ludowym w Wolicy. Udział 
w niej wzięli czytelnicy naszej biblioteki 
(10 osób). Wyjazd był sponsorowany 
przez Gminną Komisję do Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 
 Obejrzeliśmy m.in. pokaz magii 
w wykonaniu iluzjonisty W. Jaśkowskie-
go, występ grup tanecznych z MDK 
z Jasła oraz uczestniczyliśmy w tańcach 
integracyjnych, prowadzonych przez 
Z. Dardę. W trakcie wspólnej zabawy 
dzieci mogły wziąć udział w licznych 
konkursach literacki ch i plastycznych 
oraz loterii fantowej z atrakcyjnymi na-
grodami, w której  każdy los wygrywał . 
Do domu powróciliśmy o godz.20.00 
 We wtorek 05-06 2007 do wspól-
nego czytania biblioteka zaprosiła Wójt, 
Małgorzat ę Salacha, która czytała dzie-
ciom Gminnego Przedszkola o przyjaźni.  
W trakcie trwania spotkania dzieci odpo-
wiadały na zagadki literackie . 
 W środę (06.06.2007 r.) do czyta-
nia włączył się Posterunek Policji  
w Kołaczycach Uczniom kl. II ze Szkoły 

Podstawowej Bieździ edzy oraz kl. 
O  z Gminnego Przedszkola z Kołaczyc  
czytał - komendant J. Okarma, zaprosze-
nie przyjął też S. Wypisek i p. Szot   
z jasielskiej drogówki. Goście mówili, 
jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo 
własne i swoich najbliższych, przypo-
mnieli zasady prawidłowego poruszania 
się po drodze, a także zachowania ostroż-
ności podczas pobytu w domu czy w cza-
sie zabaw na podwórku. Policjanci prze-
strzegali dzieci, że nie należy ufać nie-
znajomym ludziom i udzielili kilku waż-
nych wskazówek na temat postępowania 
w razie niespodziewanych wypadków. 

Dzieci mogły zwiedzić Posterunek Poli-
cji, jak również wsiąść do policyjnego 
samochodu ,obejrzeć odznakę i kajdanki. 
 W poniedziałek 11. 06. 2007 do 
wspólnego czytania dzieciom zaprosili-
śmy Ochotniczą Straż Pożarną w Koła-
czycach reprezentowaną przez: J. Woź-
niaka i M. Makarę, którzy przeczytali  
uczniom kl. II b i III b wiersz ,,Pali się”  
J. Brzechwy. Następnie opowiadali o 
ciężkiej pracy strażaków, po czym  opisa-
li stroje, w których przybyli. Później uda-
liśmy się do remizy strażackiej, gdzie  
strażacy pokazali nam wóz strażacki, do 
którego mogliśmy wejść , zobaczyliśmy 
również sprzęt pożarniczy, nożyce do 
rozcinania. Odbył się też quiz dotyczący 
straży. 
 Celem wszystkich spotkań było 
uświadomienie dzieciom, że książki mo-
gą czytać nie tylko rodzice, ale również 
inne osoby. Na zakończenie spotkań  
rozdano dzieciom słodycze ufundowane 
przez fi rmę cukierni czą ASTRA. 
 Codziennie czytajmy dziecku co 
najmniej przez 20 minut wartościową 
i ciekawą dla niego książkę, opowiada-
nie, wiersze. Czytajmy niemowlętom. 
Nie zarzucajmy rytuału głośnego czyta-
nia, nawet gdy dziecko samo już umie 
czytać! Głośne czytanie dziecku zapew-

nia jego wszechstronny rozwój: intelektu-
alny, emocjonalny i moralny – przypomi-
na Fundacja ABC XXI – Cała Polska 
czyta d zieciom.  
 
Lipiec –sierpień 
 
WESOŁY ZWIERZYNIEC  
 W okresie wakacji biblioteka pro-
wadziła zajęcia z dzi ećmi w formie gło-
śnego czytania związanego ze znanymi  
i lubianymi bohaterami wierszy J. Brze-
chwy, J. Tuwima, J. Kerna, W. Chotom-
skiej. 
 Odbyły się zajęcia plastyczne  
z wykorzystaniem różnych technik pla-
stycznych, będących ilustracją do wysłu-
chanego wiersza, zagadek, quizów  
i krzyżówek. Gminna Biblioteka najak-
tywniej współpracuje z: 
- ZSPiG w Kołaczycach, Bieździe-
dzy .Współpraca polega na przyjmowa-
niu wycieczek, przeprowadzaniu lekcji 
bibliotecznych  
- Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych – 
wspólne organizowanie konkursu literac-
ko- recytatorskiego mającego na celu : 
zainteresowanie dzieci, młodzieży twór-
czością Jana Pawła II, kultywowanie pa-
mięci o papieżu Polaku, propagowanie 
wartości bliskich Papieżowi, rozwijanie 
talentów recytatorskich. Był on adreso-
wany do dzieci szkół podstawowych, 
młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjal-
nej z Gminy Kołaczyce. Ogółem 40 osób. 
 W 18 listopada 2007 w Sali Ban-
kietowej w Kołaczycach odbył się mon-
taż słowno-muzyczny „Testament Jana 
Pawła II”, na którym wystąpili laureaci   
II edycji gminnego konkursu. Oprawę 
muzyczną imprezy przygotowała mło-
dzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych oraz młodzież ze Sieklówki. Mon-
taż odbył się w miłej atmosferze. Mło-
dych wykonawców oklaskiwała licznie 
przybyła publiczność . 
 Biblioteka prowadzi również stały 
cykl spotkań z dziećmi z Gminnego 
P rzedszkola w Kołaczycach pt. 
„CZWARTKOWE BAJANIA”. 
W każdy czwartek bibliotekarka udaje się 
do poszczególnej grupy i czyta dzieciom 
bajki. Mają one na celu kształtowanie 
umiejętności bezpiecznego poruszania 
się, uświadomienie dzieciom zagrożeń ze 
strony dorosłych – kiedy dorosłemu ufać, 
a kiedy tego czynić nie wolno (Czerwony 
Kapturek ,Wilk i siedem koźlątek ). 
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KULTURA KULTURA 

WYSTAWY I WYSTAWKI: 
A F O R Y Z M Y 
O KSIĄŻCE - sen-
tencj e sł awnych 
postaci świata kul-
tury o książce i Bi-
bliotece; 
LITERATURA NA 
EKRANIE - Pach-
nidło; 
NAGRODY LITE-
RACKIE – prezen-
tacje nagród pol-
skich i światowych;  
 

KIEDY MNIE JUŻ NIE BĘDZIE – 10 rocznica śmierci  
A. Osieckiej; 
NIE PIJĘ, NIE PALĘ, A Z KSIĄŻKĄ BAWIĘ SIĘ WSPA-
NIALE – wystawka konkursowych prac; 
TRADYCJE WIELKANOCNE W POLSCE I NA ŚWIECIE;  
WARTO WIEDZIEĆ – gazetka o naukowcach i wynalaz-
cach; 
MARTA FOX –wystawka; 
CUDA POLSKI – wystawa prezentująca osobliwości Biesz-
czad i Podkarpaci a; 
COELHO P –60 rocznica urodzin; 
STEEL DANIEL- gazetka prezentująca  życiorys i dorobek 
pisarki; 
BOHATEROWIE BAJEK I BAŚNI- SMOKI; 
SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE; 
ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY; 
GINĄCE ZAWODY- wystawka prezentująca stare zawody 
m. in. szewstwo, tkactwo; 
WSPOMNIENIE-ONI ODESZLI W 2007; 
JAKI JESTEŚ ANDRZEJU; 
POLEĆ KSIĄŻKĘ; 
BOŻE NARODZENIE  -wiersze polskich poetów o świętach; 
UROKI ZIMY . 

Janina Hendzel 

Działalność kulturalna w Bieździedzy skupiała się zaw-
sze przy Kole Gospodyń Wiejskich. Tutaj ludzie spotykali się, 
rozmawiali, przekazywali tradycje z pokolenia na pokolenie.  

Z czasem wyspecjalizowała się grupa śpiewacza, której  
nadrzędnym celem było przekazywanie tradycji i obrzędowości  
lokalnej. Zespół swoimi występami uświetniał okrągłe rocznice 
powstania Kół Gospodyń Wiejskich w okolicy, uroczystości 
kościelne i dożynkowe. Podstawowy repertuar zespołu to pio-
senki ludowe Pogórza Jasielskiego i Ziemi Rzeszowskiej. 

Z biegiem czasu zwiększała się popularność zespołu, do 
składu kobiecego dołączyli mężczyźni. Aby podnieść atrakcyj-
ność występów, postanowiono ujednolicić strój, w którym pre-
zentowali się Pogórzanie na scenie. Dużą pomoc w tym przed-
sięwzięciu wykazał ówczesny Wójt Gminy Kołaczyce Józe f 
Kozioł oraz inspektor do spraw kultury Teresa Ładomirska,  
którzy poczynili starania o pozyskanie środków na wykonanie 
strojów ludowych dla zespołu. 

Po raz pierwszy w stroju pogórzańskim zespół zaprezen-
tował się w Zborowie na Słowacji z okazji 30-lecia tamtejszej  

szkoły. 
Najważniejsze występy zespołu w latach 2004 - 2007 

• podczas Spartakiady Sołectw Gminy Dębowiec – Du-
ląbka; 

• W Sanktuarium śś. Pustelników Świerada i Benedykta –  
Tropie; 

• podczas „Spotkania z folklorem” na terenie skansenu  
w Szymbarku; 

• na Międzynarodowych Dniach Wina – Jasło; 
• na uroczystości z okazji wręczania nagród na III Jasiel-

skich Biennalach  Sztuki Ludowej w Jasielskim Domu 
Kultury; 

• w Domu Kultury Rosyjskiej we Lwowie oraz w Szkole 
Twórczości Artystycznej; 

• w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu  
(z okazji wręczania orderów serca w „Hołdzie Matkom 
Wsi”);  

• podczas Dni Jasła; 
• na imprezie „Karpackie klimaty” – Krosno; 
• w Rymanowie Zdroju; 
• corocznie bierze udział w imprezie międzynarodowej   

w Risce na Węgrzech (w ramach współpracy GminyKo-
łaczyce z Gminą Risce zespół nawiązał przyjacielski  
kontakt z „Jesiennymi Promykami Węgier). 
Aby zespół był lepiej identyfikowany, członkowie ze-

społu przyjęli nazwę ”POGÓRZANIE Z BIEŹDZIEDZY”          
i wystąpili z inicjatywą utworzenia Stowarzyszenia Przyjaciół  
Ziemi Bieździedzkiej. Posiadanie osobowości prawnej pozwo-
liło na  pozyskiwanie środków finansowych na działalność. 

Powołano zarząd oraz 
przyjęto statut. Wy-
stąpiono do Urzędu 
Gminy w Kołaczy-
cach o dofinansowa-
nie działalności sto-
warzyszenia w roku 
budżetowym 2007. 
Dużą pomoc okazała 
pani Wójt Małgorzata 
Salacha oraz Radni 
Gminy Kołaczyce. 
Środki zostały prze-
znaczone na rozwi-

nięcie działalności stowarzyszenia.  

ROZŚPIEWANI POGÓRZANIE 
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OŚWIATA OŚWIATA 

Oświata 

 W roku szkolnym 2007/2008 
opiekunami Samorządu Szkoły Podsta-
wowej w Kołaczycach zostały: p. mgr 
Agnieszka Wiejowska (bibliotekarz 
szkolny) oraz p. mgr Ilona Pruchnik 
(nauczyciel języka polskiego). 
 Samorząd Szkolny działa zgodnie 
z zatwierdzonym przez dyrektora szkoły 
planem pracy. 
 We wrześniu wybraliśmy Radę 
Samorządu Szkolnego oraz członków 
sekcji (dekoracyjnej, porządkowej, mu-
zycznej i artystycznej). 
 Przewodniczącą Samorządu Szko-
ły Podstawowej została uczennica klasy 
6a, Paulina Janik, zastępcą – Iga Szlachta 
z klasy 6b, sekretarzem Samorządu zosta-
ła Monika Żygłowicz, uczennica klasy 
6a, a skarbnikiem – Małgorzat a Karol ew-
ska z klasy 6b. 
 We wrześniu rozpoczęliśmy cało-
roczną akcję MAM ZMIENNE OBUWIE 
oraz zorganizowaliśmy dyskotekę z oka-
zji Dnia Chłopca. 
 W październiku Samorząd przygo-
tował konkurs na gazetkę z okazji Święta 
Edukacji Narodowej.  
 Samorząd Uczniowski Szkoły 
Podstawowej, jak co roku, brał udział   
w akcji„ GÓRA GROSZA”, organizowa-
nej pod patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej.  
 W listopadzie, z okazji Święta 
Patrona Szkoły, I ARMII WOJSKA 
POLSKIEGO, przeprowadziliśmy kon-
kurs recytatorski „Pamiętajmy o zasłu-
gach polskich żołnierzy”. Konkurs został 
przeprowadzony w trzech kategoriach:  
nauczanie zintegrowane, klasy IV-VI 
szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. 
Wszystkie wyróżnione w konkursie oso-
by otrzymały piękne nagrody. 
 Samorząd przygotował zabawę 
andrzejkową, w czasie której prowadził 
ciekawe konkursy, wróżby i zabawy. 
Zajmował się ponadto sprzedażą smacz-
nych gofrów w „RESTAURACJI 
U WIEDŹMY”. Cały dochód, zgroma-
dzony podczas zabawy andrzejkowej, 
został przeznaczony na potrzeby Samo-
rządu. 
 W listopadzie na terenie naszej  
szkoły przeprowadziliśmy zbiórkę słody-
czy dla dzieci z Domu Dziecka w Woli-
cy. 

 Samorząd Szkoły Podstawowej 
prowadzi także zbiórkę pokarmów dla 
ptaków w ramach akcji „DOŻYWIANIE 
PTAKÓW W CZASIE ZIMY”. 
 W grudniu planujemy następujące 
działania: konkurs na gazetkę z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia; konkurs na 
EKOLOGICZNY STROIK BOŻONA-
RODZENIOWY, sprzedaż ŚWIEC BO-
ŻONARODZENIOWYCH w ramach 
prac na rzecz fundacji „Serce - na pomoc 
chorym i potrzebującym dzieciom”. 
          

Agnieszka Wiejowska 
Aneta Burek 

 
„MASZ  SZAN SĘ  „MASZ  SZAN SĘ  „MASZ  SZAN SĘ  „MASZ  SZAN SĘ  ————
ZAINWESTUJ W SIEBIE”ZAINWESTUJ W SIEBIE”ZAINWESTUJ W SIEBIE”ZAINWESTUJ W SIEBIE”  
Sprawozdanie z reali zacji projektu 
wyrównywania szans edukacyjnych  
 W ramach proj ektu „Masz 
szansę- zainwestuj w si ebie” w Ze-
spole S zkoły Podst awowej i Gimna-
zjum w Kołaczycach zorganizowane 
zost ały koł a: dziennikarski e i ekolo-
giczno- przyrodnicze. Zaj ęci a rozpo-
częły si ę we wrześniu 2007 roku  
i odbywają si ę raz w tygodniu w wy-
miarze 120 minut. W spotkaniach 
udzi ał biorą uczniowie S zkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum. 
Głównym założeniem programu j est  
wyrównywanie szans edukacyjnych 
młodzi eży wiejski ej, dl at ego nacisk 
zost ał położony przede wszystkim na:  
wyrobieni e u uczniów obowiązkowo-
ści, chęci do samodzielnej pracy, po-
szukiwania i zdobywania nowych do-
świadczeń, a t akże twórczego wyko-
rzyst ani a wolnego czasu i rozwoju 
osobowego. 
W związku z powyższym, tematyka 
zaj ęć, zarówno na kole ekologiczno- 
przyrodniczym, j ak i dziennikarskim,  
jest  zróżnicowana i  dobrana odpo-
wiednio do założeń projektu. 
Na kole dzi ennikarskim najwięcej  
uwagi poświęcono wiedzy dotyczącej  
środków masowego przekazu przydat-
nej każdemu człowiekowi, a w szcze-
gólności dzi ennikarzowi. Dzięki t emu 
uczniowie umieją korzyst ać z ni ch  
w sposób mądry i rozsądny. 
Uczniowie poznali podst awowe wy-
znaczniki publ icystycznych form wy-

powiedzi taki ch j ak: notatka prasowa,  
informacja, zawiadomienie, sprawoz-
danie, recenzj a, wywiad i próbują j e 
redagować.  
Ważnym aspektem tych zaj ęć, na któ-
re nal eżałoby zwróci ć uwagę, bez 
wątpi enia j est wybór kol egium redak-
cyjnego, które tworzy i wydaje wła-
sną gazetkę, korzyst aj ąc z programu 
Microsoft Publisher. Uczniowie sa-
modzielnie piszą artykuły do zapl ano-
wanych,  st ałych rubryk gazetki. Dzię-
ki t emu dzieci mają szansę reali zować 
własne pomysły, doskonali ć znajo-
mość reguł ortografi cznych, grama-
tycznych i stylist ycznych, a t akże 
wyrażać własne zdanie i  odczucia.  
Organizują własny warszt at pracy – 
gromadzą materi ały na określony t e-
mat, poznają specyfikę pracy, kultury 
zachowania si ę, j ęzyka, al e przede 
wszys tkim odpowiedzialności za sło-
wo. Do t ej pory udało s ię wydać t rzy 
numery gazetki XXX , w której  pi szą        
o tym, co dzi ej e si ę w  szkole, o wła-
snych pasj ach i zaint eresowaniach,  
al e również rozwij ają si ę twórczo,  
tworząc własne opowiadania.  
W pracy nad gazetką, bez wątpi enia,  
pomogła uczniom wizyta w rzeszow-
skiej s iedzibi e Nowin, w której  mieli  
szansę obej rzeć całą redakcję i zapo-
znać si ę z t ajnikami pracy prawdzi-
wego dzi ennikarza i dzi ennikarza-
amatora. Wycieczka t a miał a bardzo 
korzystny wpływ na dzi eci. Miały 
możliwość us łyszeć odpowiedzi na 
nurtuj ące j e pyt ani a. Po t ej wyprawie 
uczniowie nabral i chęci  do podejmo-
wania dal szych dzi ał ań i doskonaleni a 
własnego warszt atu pracy. 
W ramach proj ektu uczniowie wybrali  
się również do rzeszowskiego t eat ru 
im. Wandy Siemaszkowej, w którym 
obej rzel i sztukę pt.: Ja j est em Ż yd  
z Wesela. 
Warto j eszcze wspomnieć, i ż uczes t-
nicy kółka uczą si ę t akże pi sać li sty   
z podzi ękowaniami, list y gratul acyjne 
oraz zaprojektowali  wizytówki  dl a 
szkoły. 
Członkowie koł a ekologiczno- przy-
rodniczego również podporządkowali  
swoją dział alność wyżej wymienio-
nym celom proj ektu. Podczas li cz-
nych wycieczek po okoli cy dzi eci  
miały okazj ę zaobserwować warunki  
życi a l udności we własnej miejscowo-
ści oraz t ereny czyst e i zagrożone 

Działalność Samorządu Szkoły Podstawowej w Kołaczycach 
w roku szkolnym 2007/2008 
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dzi ał alnością człowieka. Wyprawa na  
górę Liwocz pozwolił a uczniom na 
wnikliwą obserwację walorów przy-
rodniczych najbli ższego otoczenia.  
Pobrali wówczas próbki wody z Wi-
słoki w celu zbadania jej czys tości.  
Użyli  do t ego dost ępnych w pracowni  
odczynników. Zaint eresowani skorzy-
stal i również z szansy pobrania i zba-
dania próbek gl eby.  
W ramach proj ektu uczestni cy koł a 
wybrali s ię na ci ekawą i edukacyjną 
wycieczkę do Gminnego Zakładu 
Gromadzenia i Utyli zacji  Odpadów 
znajdującego si ę w Paszczynie, gm.  
Dębica. Zapoznali si ę z j ego  dzi ał al -
ności ą, która obejmuje: odbiór  
i oczyszczanie ści eków, zbiórkę od-
padów komunalnych, segregacj ę 
śmieci, a t akże produkcję zi emi  
ogrodniczej. Po obiekt ach nal eżących 
do Zakładu oprowadził cał ą wyciecz-
kę sam dyrektor- i nż. Kazimierz Li -
twin.  
W związku z tym, że degradacj ą ś ro-
dowiska naturalnego jest j ednym  
z największych problemów ówczesne-
go świat a, uczniowie opracowali pla-
katy na t emat j ej przyczyn i skutków 
(zanieczyszczenie wody, powiet rza,  
efekt ci epl arni any).  
Wykorzystuj ąc i nformacje uzyskane 
podczas wycieczki do Paszczyny,  
a t akże zasoby Internetu, uczniowie 
stworzyli kil ka ci ekawych prezentacji  
multimedialnych na temat „Wszy-
stki e kolory recyklin gu”. Kodeks  

Młodego Strażaka Przyrody jest t ak-
że wytworem dzi ał alności uczniow-
ski ej. Zost ani e on opublikowany 
w Gazet ce szkolnej. 
Podsumowując dotychczasowe dzi ał a-
nia obydwu kół z cał ą s tanowczości ą 
można wysnuć wniosek, iż uczniowie 
uczestni czący w reali zacji proj ektu 
mają możliwość dost ępu do różnorod-
nych t echnik i nformacyjnych, j ak 
również są zmotywowani do radzenia 
sobie z wyzwaniami współczesnego 
świat a. Doskonali si ę u ni ch praktycz-
ne wykorzyst ani e umiej ętności pracy 
z komputerem i Internetem. 
 
 Ilona Pruchnik 
 Dorota Maciejowska - Buda 
 
    
    

 
 
 

Życie kulturalne w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Kołaczycach. 

 
 Liceum w Kołaczycach, jako inte-
gralna część społeczności gminnej, po-
dejmuje inicjatywy o charakterze kultu-
ralno-oświatowym, będącą odpowiedzią 
na potrzeby środowiska, młodzieży. Ta-
kimi przedsięwzięciami były dwa kon-

kursy gminne, które w ostatnim czasie 
zorganizowano w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kołaczycach  
 6 listopada 2007r.odbyła się II 
edycj a Konkursu Recytatorski ego 
„Testament Jana Pawła II”, który był 
współorganizowany z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Kołaczycach. Za nadrzędne 
cele organizatorzy konkursu uznali: kul-
tywowanie pamięci o Papieżu Polaku, 
propagowanie wśród dzieci i młodzieży 
wartości bliskich Papieżowi, rozwijanie 
talentów literackich i recytatorskich. Jury 
tegorocznego konkursu oceniało występy 
38 recytatorów, uczęszczających do szkół 
podstawowych i gimnazjalnych Gminy 
Kołaczyce oraz Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kołaczycach. Młodzi 
ludzie swoimi występami udowodnili, że 
sprostali wyzwaniu, którym była kon-
frontacj a z piękną i mądrą, aczkolwiek 
trudną twórczością Jana Pawła II.  
 Laureatami tej edycji zostali:  
w kategorii szkoła podstawowa kl. I-III  
1 miejsce-Krzysztof Wrona z Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bie-
ździedzy  
2 miejsce-Piotr Maciejowski z Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ko- 
łaczycach  
3 miejsce - Patrycj a Jarecka z Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bie-
ździedzy  

w kategorii szkoła podstawowa kl. IV -VI  
1 miejsce-Monika Żygłowicz z Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ko-
aczycach  
2 miejsce - Sylwia Urban z Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bie-
ździedzy  
 3 miejsce - Grzegorz Kaleta z Ze-
społu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Lublicy  
w kategorii gimnazja:  

1 miejsce - Kamila Lisowska z Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Bieździedzy  
2 miejsce - Ewelina Kulig z Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Lublicy 3 miejsce-Karolina Maziarz 
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Kołaczycach  
w kategorii szkoła ponadgimnazjalna:  
1 miejsce - Aleksander Chyży  
2 miejsce - Monika Czekaj  
3 miejsce - Magdalena Gomułka  
 18 listopada, w Gminnej Sali Ban-
kietowej w Kołaczycach, odbyła się 
gminna prezentacj a laureatów, na którą 
przybyli Radni Gminy, dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, rodziny laureatów, czytelni-
cy Gminnej Biblioteki Publicznej w Ko-
łaczycach oraz mieszkańcy Kołaczyc. 
Nastrojowy montaż słowno-muzyczny, 
przygotowany przez młodzież z koła-
czyckiego liceum wspólnie z laureatami 
konkursu, świadczy o wrażliwości mło-
dych ludzi, otwarciu na wartości bliskie 
Papieżowi, a aplauz i wzruszenie publicz-
ności świadczy o konieczności organizo-
wania takich imprez.  
 Rozumiejąc potrzebę promowania 
wśród młodzieży zdrowego trybu życia, 
propagowania życia bez nałogów Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczy-
cach zorganizował gminny kon-
kurs ,,NARKOTYKOM NIE”. W kon-

OŚWIATA OŚWIATA 

KOŁACZYCE,  grudzień 2007 

 

18 

BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W KOŁACZYCACH 



 

 

kursie, nad którym patronat honorowy objęła Wójt Gminy Ko-
łaczyce, wzięło udział 5 gimnazjalistów z Gminy Kołaczyce.  
 29 listopada 2007r. w Liceum w Kołaczycach miał  
miejsce finał tegoż konkursu. Jury doceniając starani a wszyst-

kich uczestników konkursu, wyłoniło laureatów:  
w konkursie literackim:  
1 miejsce - w Sieklówce  
2 miejsce - Edyta Dubiel z Zespołu Szkoły Podstawowej   
i Gimnazjum w Lublicy. 
3 miejsce - Joanna Wojdyła z Zespołu Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum w Kołaczycach  
w konkursie plastycznym:  
l miejsce - Magdalena Cyrulik z Zespołu Szkoły Podstawowej   
i Gimnazjum w Bieździedzy  
2 miejsce - Mariola Lejkowska z Zespołu Szkoły Podstawowej   
i Gimnazjum wBieździedzy  
3 miejsce - Paulina Skocz z Zespołu Szkoły Podstawowej   
i Gimnazjum w Kołaczycach  
 W trakcie uroczystego finału, który swoją obecności ą 
zaszczycili: pani Urszula Pelczar-Starszy Wizytator Kurato-
rium Oświaty w Rzeszowie, pani Małgorzata Salach - Wójt 
Gminy Kołaczyce, dyrektorzy szkół, nauczyci ele przygotowu-
jący młodzież do konkursu, prezentowany był program arty-
styczny „Świat według Pawła”, który pobudził młodych ludzi 
do refleksji nad własnym życiem. Walory wychowawcze miała 
także degustacja zdrowej żywności, w której brali udział wszy-
scy uczestnicy konkursu.  
 Szkoła rozwija także artystyczne pasje młodzieży.   

W listopadzie odbył się konkurs na najlepszą fotografi ę, ilu-
strującą okoliczną przyrodę „Fotonowy”. Nagrodzone prace 
zostaną wydane w formie kalendarza na r. 2008, który będzie 
rozprowadzany w szkole.  
 Doceniaj ąc wagę wychowania młodzieży w duchu pa-
triotyzmu, obalając stereotypy, że patriotyzm to temat prze-
brzmiały, w Liceum w Kołaczycach podejmuje się różne ini-
cjatywy, których celem jest budzenie u młodzieży szacunku dla 
dziedzictwa narodowego. Taki wydźwięk miało spotkanie mło-
dzieży ze świadkami historii -mieszkańcami Kołaczyc, panami  
Stanisławem Koczwarą i Stanisławem Maziarzem, zorganizo-
wane przez Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc w rocznicę 
Stanu Wojennego. Stało się ono interesującą lekcją historii, 
okazją do rozmów o ważnych sprawach.  

Renata Makara  
 

OŚWIATA OŚWIATA 

KOŁACZYCE,  grudzień 2007 

TROCHĘ HISTORII 

HISTORIA SZKOŁY W SOWINIE 

  Szkoła w Sowinie powstała w 1860 roku. Drewniany 
budynek szkolny został wybudowany koszt em gminy  
i ówczesnego właściciela wioski Jana Oberlandera. Mieścił się 
on w centrum wsi. Była to szkoła 2-odziałowa. Szkołę prowa-
dził  jeden nauczyciel. W późniejszych latach szkolnictwo   
zostało zreformowane. Powstała szkoła  4 - klasowa. Pracowa-
ło dwóch nauczycieli.  
 W 1902 roku ostatni właściciel Sowiny, Wojtynkiewicz 
Wincenty sprzedał swój majątek w Sowinie. Ze składek miesz-
kańców zakupiony został budynek dworski wraz z ogrodem 
z przeznaczeniem na szkołę. W 1904 roku pokoje dworskie 
zostały zamienione na izby lekcyjne. W tym budynku mieściło 
się również mieszkanie kierownika szkoły. Ów budynek dwor-
ski służył za szkołę do 1978 roku. Młodzież po ukończeniu 
miejscowej szkoły w większości zajmowała się uprawą roli lub 
rzemiosłem.  
Rok szklony 1939/40, pomimo wojny, rozpoczął się w listopa-
dzie  
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Rok szklony 1939/40, pomimo wojny, rozpoczął się w listopa-
dzie i trwał do końca czerwca. Nauczano również w następ-
nych latach, aż do 1944r. Dzieci uczęszczały do szkoły niesys-
tematycznie. 
We wrześniu 1944r. uczniowie nie rozpoczęli nauki szkolnej.  
Mieszkańcy wsi zostali wysiedleni w dniu dwudziestego wrze-
śnia. Podczas tego okresu kwaterował w szkole główny szt ab 
niemiecki, który dokonał wielu szkód  w budynku, sprzętach 

jak i aktach szkolnych. Kroniki szkolne, biblioteka oraz więk-
szość akt sięgających czasów sprzed I wojny światowej zostały 
całkowicie zniszczone.  W ogrodzie szkolnym budowano bun-
kry.  
 Nauka została wznowiona po wyzwoleniu dnia 12 mar-
ca 1945r. Pierwszy rok szkolny po wyzwoleniu zakończył się  
31 lipca 1945r. W czasach powojennych młodzież po ukończe-
niu szkoły podstawowej naj częściej podejmowała naukę  
w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach Niektórzy uczyli  
się w szkołach zawodowych, ale byli i tacy absolwenci, którzy 
po ukończeniu „podstawówki” pozostawali w domu nie podej -
mując dalszej nauki w żadnej szkole tylko zajmując się gospo-
darstwem rolnym wspólnie z rodzicami. 
Od roku szkolnego 1966/67 uczniowie uczęszczali do ośmio-
klasowej szkoły podstawowej. 
W celu podniesienia poziomu wykształcenia wśród mieszkań-
ców w szkole były organizowane kursy wieczorowe dla doro-
słych umożliwiające ukończenie klasy szóstej i siódmej. Kurs 
kończył się egzaminem. 
 W 1971r. został oddany do użytku Dom Nauczyci ela,  
w którym zamieszkali nauczyciele pracujący w szkole.  
Podczas wakacji 1978r. stary budynek szkolny został rozebrany 
a na jego miejscu rozpoczęto budowę nowego obiektu szkolne-
go. W trakcie budowy szkoły, która trwała do 1985 roku ,dzieci 
uczyły się w trzech budynkach znacznie od siebie oddalonych .  
W szkole było wtedy 269 uczniów uczących się 
 w 10 oddziałach (była podwójna klasa Ii podwójna klasa VIII).  
Pracowało 11 nauczycieli.  
 Nowy budynek szkolny, powstały dzięki uporowi  
i wytrwałości mieszkańców, kierownika szkoły oraz lokalnych  
władz został oddany do użytku w lipcu 1985r.  Warunki nauki 
i pracy w nowej szkole docenili uczniowie, rodzi ce, nauczycie-
le. Do 21 czerwca 1999r. uczniowie uczęszczali do ośmiokla-
sowej szkoły podstawowej. 
Od pierwszego września 1999r. istnieje sześcioklasowa szkoła 
podstawowa i trzyletnie gimnazjum. Od 2002 r. utworzony 
został w naszej szkole Zespół Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum 

W roku 2003 został przeprowadzony remont szkoły, wykonano 
nowy dach, elewację oraz wymieniono okna. 
 Aktualnie w szkole kształci się 174 uczniów, kadra na-
uczyci elska liczy 19 osób. Corocznie absolwenci kontynuują 
naukę w różnych   typach szkół ponadgimnazjalnych. 

 
 
 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
im. Jana Pawła II 
w Sowinie 

 
Kierowali szkołą w Sowinie: 
Wojciech Rozpara – 1909 – 1936 
Irena Styculanka – 1936- 1939 
Józef Słowakiewicz – 1939 – 1947 
Edward Zimny – 1947 – 1959 
Władysław Skibiński 1965 – 1991 
Stanisław Rogaczewski 1991- do chwili obecnej 
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