






Najbardziej popularne i znane podania związane
z miasteczkiem Kołaczyce - dotyczą wąsów. Jedno
z nich mówi o tym, że pewnemu z jego mieszkańców
obcięto z jednej strony wąsy i żeby ten ubytek
wyrównać, doradzono mu, by brakującą część
dokupił. O tym, że wąsy i Kołaczyce są ze sobą
ściśle i nierozerwalnie związane świadczą i inne
legendy.

Jak głosi legenda w roku 1409 król Władysław
Jagiełło zamówił u szewców z Kołaczyc większą
partię butów, jako że jego armii trudno było pod
Grunwald maszerować na bosaka. Szewcy zaliczkę
wzięły i przepiły, ciżem nie robiąc. Rozeźlony król
nakazał każdemu na znak hańby uciąć po jednym
wąsie. I do dziś w Kołaczycach, za zawołanie: -
"Sprzedaj wąsy!" dostaje się w pysk.



Obok kościoła w Bieździedzy rośnie stary, bo liczący około siedmiu 
wieków dąb. W jego koronę wbite są dwa miecze, jeden wyżej, drugi 
niżej. Skąd się wzięły? Jest kilka wersji legend, które tłumaczą ich 
pochodzenie.

Jedna z nich mówi, że w 1683 r. za panowania króla Jana III 
Sobieskiego  po udanej odsieczy wiedeńskiej i zadaniu klęski potędze 
tureckiej, spod stolicy cesarstwa austriackiego powracały do ojczyzny 
oddziały polskie. Jeden z powracających oddziałów zatrzymał się w pod 
jasielskiej Bieździedzy. Dowódca oddziału wraz z kilkoma starszymi 
oficerami został zaproszony na gościnę przez miejscowego proboszcza. 
Podczas wieczerzy opowiedzieli kapłanowi o tryumfie oręża polskiego 
pod Wiedniem oraz o tym, że ich zdaniem stało się to za sprawą 
wstawiennictwa Panienki Świętej, która czuwała nad nimi. Proboszcz 
bardzo wzruszył się tą opowieścią, nic przeto dziwnego, że z radością 
zgodził się na odprawienie mszy świętej dziękczynnej jako 
podziękowanie Bogu i Maryi za wspaniałe zwycięstwo i obronę 
chrześcijaństwa w Europie. Nazajutrz o świcie w kościele w Bieździedzy 
odbyło się uroczyste nabożeństwo.

Po mszy wszyscy udali się przed kościół i tam na pamiątkę pobytu 
i wspaniałego zwycięstwa wiedeńskiego dowódca oddziału wbił dwa 
miecze. Niebawem zbrojni wyruszyli w dalszą drogę w kierunku 
Warszawy, a mieszkańcy wsi długo wspominali ich pobyt. A wbite w pień 
dębu dwa miecze do dziś są świadectwem dawnej potęgi Polski  i wiary 
jej najdzielniejszych synów.





W malowniczej wsi Bieździedza mieszka 
Inga Marczyńska – ikonopisarka, malarka , 
fotograf. Poszukiwanie wewnętrznego 
spokoju , modlitwy skupienia, radość 
z macierzyństwa i zachwyt warsztatem 
ikonograficznym jest dzisiaj drogą i pasją 
życiową artystki, Ikony pojawiły się w jej 
życiu w odpowiedzi na słowa św. Jana: 
Chrystus jest w swoim człowieczeństwie -
ikoną-Boga Ojca: ”Kto widzi mnie, widzi 
i Ojca”(J14,9).Pragnieniem artystki jest , 
aby każdy poprzez ikonę i duchowe 
przeżycia odnalazł w swoim życiu drogę 
dobroci, prawdy, spokoju i nadziei. Ikona 
jest modlitewnym spotkaniem ku 
przyszłości. Pani Inga dzieli się swoją pasją 
i prowadzi warsztaty artystyczne dla 
młodzieży i dorosłych pięknie opowiadając 
przy tym o pięknie otaczającej przyrody, 
nietkniętej ludzką stopą przestrzeni, ciszy 
i bezpieczeństwie.



W miejscowości Bieździedza mieszkają dwie przemiłe kobiety- pani Janina Gniadek i jej córka 
Irena Koczaja. Obie panie są koronczarkami – cenionymi twórczyniami ludowymi. Specjalizują się 
w technice koronki klockowej wyrabiając obrusy, bieżniki, serwety, obrazki, a także bluzki i sukienki.

Są członkami twórców ludowych i ich prace pojawiają się na wielu wystawach lokalnych.   Pani Irena 
swoje umiejętności przekazała swojej córce Irenie i teraz obie  organizują pokazy wykonywania 
koronki, oraz w piękny sposób opowiadają o rękodziele koronczarskim i tradycjach Karpat.

Za swoją twórczość otrzymały certyfikat jasielskiego produktu lokalnego 2013w kategorii 
rzemiosło i rękodzieło. W 2012 roku ich prace zajęły I miejsce w kategorii „ najlepsza prezentacja 
produktów lokalnych „.w Rzeszowie.



Lokalna grupa działania „Nowa Galicja” jest odpowiedzią na procesy partycypacji. Powstała w wyniku
wspólnego działania środowisk z pięciu gmin powiatu jasielskiego gminy Kołaczyce, Tarnowiec, Dębowiec,
Osiek Jasielski oraz Jasło. Spotkanie założycielskie odbyło się w dniu 26.01.2008r. W Krajowym
Rejestrze Sądowym stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 03.04.2008r. Teren LGD Nowa
Galicja stanowi środkowy pas powiatu jasielskiego. Jest to bardzo ciekawy i atrakcyjny przyrodniczo
teren o pofałdowanej strukturze. Duże bogactwo historyczne i tradycje, w powiązaniu z zachowanymi
zabytkami kultu religijnego i ostatnimi znaleziskami archeologicznymi, stanowi szanse na przyciągnięcie
większej liczby odwiedzających te strony. Ogromnym atutem jest nieskażona przyroda przecinająca
górzysty teren. Dzięki realizacji projektów atuty wspomniane wyżej są kompleksowo wykorzystane.
Buduje się oferty zrównoważonej turystyki, a wiele miejsc otrzymało wsparcie inwestycyjne, by
odsłonić swój prawdziwy blask. Niełatwa historia tego obszaru, która przez ostatnie lata zatarła się

w niepamięci powoli powraca na swoje miejsce. Ważne ma tu znaczenie budowanie i przywracanie
tożsamości poszczególnych miejscowości i obszarów. Pomaga w tym szczególne zwracanie uwagi na
modernizację i budowę infrastruktury społecznej, jak również organizacja odpowiednich imprez.
Promowanie współpracy transgranicznej przyczynia się do rozwoju zrównoważonej turystyki, poprzez
wspólne plany zarządzania przygranicznymi obszarami chronionymi. Mieszkańcy gminy bezpłatnie
korzystają ze szkoleń i doradztwa w szukaniu nowych możliwości rozwoju i tworzenia nowych
mikroprzedsiębiorstw.



Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc powstało w 1979 roku. Inicjatorami powołania towarzystwa 
była grupa entuzjastów i działaczy społecznych z Kołaczyc i Nawsia Kołaczyckiego.

Pierwszoplanowym zadaniem, jakie wybrany zarząd postawił przed sobą, było założenie "izby 
pamięci". Władze samorządowe przekazały budynek po starym przedszkolu na siedzibę 
Stowarzyszenia.  Zgromadzono tu ginący sprzęt dawnych i obecnych gospodarstw domowych, 
narzędzia i wyroby warsztatów rzemieślniczych, stroje i ubiory mieszczan, wojska, straży, 
instrumenty muzyczne, obrazy, zdjęcia, książki i inne unikalne eksponaty.
W ciągu lat istnienia Stowarzyszenia zbiory te wzbogacane są o coraz to nowe okazy. Izba pamięci 
jest często zwiedzana przez wycieczki szkolne i pojedyncze osoby. 





Rozwojowi gospodarki pasiecznej i produkcja wyrobów pszczelarskich jest szansą na zmniejszenie 
bezrobocia lub zmianę kwalifikacji szczególnie w obszarze rolnictwa. Gminny Ośrodek Kultury w 
Kołaczycach nawiązał do tej pory kontakt z innymi obszarami, które takie doświadczenie posiadają, po 
to aby poprzez zdobyte informacje starać się wspomagać rozwój i budowanie marki produktów 
pszczelarskich na swoim terenie. Na naszym terenie prężnie działa 110 hodowców pszczół zrzeszonych 
w Pogórzańskim Związku Pszczelarzy.

Z dużym powodzeniem prowadzą indywidualne formy marketingu miodu korzystając z zaufania 
stałych konsumentów.  Zachodzi więc potrzeba zachowania od zapomnienia bogatej tradycji 
pszczelarskiej i zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie napotykają hodowcy pszczół w dzisiejszym silnie 
uprzemysłowionym świecie. Realizując nadal przedsięwzięcie jakim jest PODKARPACKIE 
MIODOBRANIE zwiększa się możliwość dotarcia do osób, instytucji, stowarzyszeń, które do tej pory 
zajmowały sie pszczelarstwem tylko hobbistycznie i włączyć ich do podejmowanych przez siebie 
inicjatyw dotyczących promocji lokalnych ekologicznych pszczelarskich.





Propagując wśród mieszkańców i turystów zalety produktów pszczelich na terenie Gminy Kołaczyce 
planowane jest utworzenie ścieżki ekologicznej związanej z ziołolecznictwem i apiterapią.



Gmina poprzez swoje działania chce zachować i promować 
dziedzictwo kulturowe, oraz wprowadzać na rynek miejscowy 
produkty lokalne,(kołacze, miody i produkty pochodzenia 
pszczelego) wyroby artystyczne (koronki klockowe, ikony, 
rzeźby) i rękodzielnicze (ręcznie szyte buty, wyroby 
garncarskie). Aby to ułatwić  swoim mieszkańcom został 
wybudowany plac targowy, gdzie można sprzedawać płody 
rolne i rękodzieło.



Historycznie Kołaczyce związane były z garncarstwem i szewstwem. Promując te tradycyjne zawody 
zostały wybudowane dwa piece garncarskie i Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach prowadzi 
warsztaty garncarskie dla młodzieży i dorosłych, Zachęcając do produkcji i sprzedaży wyrobów 
z gliny, stanowiących wizytówkę regionu.



W Izbie Muzealnej docelowo odbywać się będą warsztaty szewskie aby uczestnicy mogli 
przypomnieć sobie i nauczyć się od starych szewców  tradycyjnego wyrobu i naprawy butów. Biorąc 
pod uwagę fakt, że w takich butów pochodzimy o wiele dłużej, nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt lat
i zawsze możemy je łatwo naprawić - łatwo dojść do wniosku, że mamy tutaj do czynienia z inwestycją, 
która się po paru latach zwraca. Bonusem będzie niewątpliwie zdrowie i komfort dla stóp oraz świetny 
i profesjonalny wygląd. Stanowi to dobry początek do uzyskania dobrego zawodu i promowania 
dobrego produktu w regionie i poza granicami kraj



Dbając o ochronę zabytków władze gminy Kołaczyce poczynią  kroki w celu pozyskania 
środków na zabezpieczenie ruin Zamku Golesz.

W br. sukcesem zostały nagrodzone prace archeologiczne Joanny Pilszyk i Piotra Szmyda, 
którzy odkryli w Bieździadce pozostałości KOCIEGO ZAMKU. Władze gminy  postawiły sobie 
ambitne zadanie rekonstrukcji fortyfikacji Konfederatów Barskich.



Obszar gminy Kołaczyce  posiada duże możliwości - unikalne krajobrazy górskie, duża ilość 
terenów zielonych,  sprzyja  powrotowi i rozwojowi gospodarki pasterskiej czyli wypasu owiec 
i krów rasy Polskiej Czerwonej. Wypas, oprócz tego, że zapobiega ekspansji pospolitych, 
kosmopolitycznych chwastów i roślinności krzewiastej, powoduje zachowanie zróżnicowanej 
strukturalnie roślinności. Brak wypasu na obszarach zielonych i odłogowanie ziemi spowodowało  
niekorzystne zjawisko zarastania lasem. Aby temu zapobiec na obszarze gminy wprowadzi się 
kontrolowany wypas owiec i bydła, tzw. wypas kulturowy. Władze Gminy promują rolnictwo 
ekologiczne i zapewniają pomoc w zdobywaniu dopłat na zakładanie gospodarstw i przedsiębiorstw 
zajmujących się ekouprawą.



Biorąc pod uwagę Ramową Konwencję o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat ,  Gmina 
Kołaczyce prowadzi politykę mającą na celu wprowadzanie przyjaznych dla środowiska metod 
produkcji i wykorzystania energii, minimalizujących negatywne wpływy na różnorodność biologiczną 
i krajobraz , oraz szersze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i rozwiązań 
energooszczędnych poprzez budowę systemu oświetlenia lampami hybrydowymi. W przyszłości 
planuję się budowę większej  ich ilości. W chwili obecnej jest opracowywany gminny plan gospodarki 
niskoemisyjnej



Winnica Kołacz”



W ostatnich latach na terenie gminy powstała lokalna 
winnica „Kołacz”, której właścicielami są państwo Śniegowscy, 
produkujący białe i czerwone wina. Z winnicy roztacza się 
piękny widok na miasteczko Kołaczyce, rzekę Wisłokę, stawy 
rybne w Kłodawie i górę Liwocz.

Profesjonalna półhektarowa winnica została założona 
w 2009 r. Nazwa winnicy ma promować miasteczko Kołaczyce: 
Jest ona widoczna w logo i na etykietach butelek z winem.

Winnica Kołacz to przykład zadbanej i cieszącej oko 
inwestycji. Między równiutkimi szpalerami rośnie trawa, 
regularnie koszona, do tego ręcznie odchwaszczana i 
spulchniana gleba wokół krzewów, bez użycia herbicydów –
wszystko to przekłada się nie tylko na uczucia estetyczne, 
ale także na jakość wina. 

Właściciele swoją pasją chętnie dzielą się z innymi, dlatego 
enoturyści są tutaj mile widziani. Oprócz degustacji 
lokalnego wina, można liczyć także na spróbowanie innych 
przysmaków: swojskiego chleba z tradycyjnym smalcem, 
wiejską kiełbasą i domowymi przetworami. 



Karpackie Podkowy to jeden najdłuższych 
konnych szlaków europejskich, i najlepiej 
zorganizowanych produktów turystyki konnej. 
W dniu dzisiejszym łączy 20 ośrodków 
turystyki jeździeckiej. Biegnie na odcinku od 
Tylicza po Ryglice przez Beskid Niski, Ziemię 
Jasielską i Pogórze Ciężkowickie. Szlak 
niebieski – to szlak główny, łączący stajnie 
i stadniny, szlaki zielone tworzą pętle wokół 
ośrodków jazdy konnej. Dla Pasma Liwocza, 
Brzanki i Gminy Kołaczyce to szansa na 
zwiększenie dostępności, pokazanie wielu 
ciekawych miejsc i rozwoju turystyki konnej 
i pieszej, łamiąc granice gmin. Samorząd Gminy, 
poprzez mieszkańców regionu, skorzystał 
z ożywienia gospodarczego, poprzez powstanie 
nowych miejsc pracy związanych z obsługą 
turystów, korzystających ze wzbogaconej 
oferty turystycznej.



Dbając o zrównoważony rozwój 
turystyki władze Gminy Kołaczyce 
podejmują środki mające na celu 
promowanie turystyki w Karpatach. 
Ciekawe walory historyczne, 
urozmaicone ukształtowanie terenu 
oraz bogactwo przyrody zachęca do 
uprawiania rekreacji i turystyki, 
rowerowej i pieszej (nordic walking). 
Ta ostatnia jest możliwa dzięki 
wytyczeniu profesjonalnych tras 
Nordic Walking Park „Gmina 
Kołaczyce”. To jeden z pięciu tego typu 
parków wytyczonych na obszarze 
działania Stowarzyszenia LGD Nowa 
Galicja. W skład Parku wchodzą 3 
trasy: zielona – pętla o długości 6,3 km; 
czerwona – pętla o długości 10,8 km 
i czarna – pętla o długości 17,3 km. 
Oferta skierowana jest zarówno do 
entuzjastów nordic walking, jak i do 
biegaczy, rowerzystów czy narciarzy 
biegowych. 



Stajnia "Galicja" istnieje od 1996 roku, znajduje się we wsi Bieździedza, w gminie Kołaczyce. 
Położona jest na terenie województwa podkarpackiego, w otoczeniu pięknych lasów i łąk. 

Jest partnerem projektu "Karpackie Podkowy", dzięki czemu ma możliwość organizowania 
wieloetapowych rajdów konnych, miedzy ośrodkami jeździeckimi - po specjalnie wytyczonych 
szlakach. Stado liczy 21 koni głównie rasy huculskiej, ale hoduje się również konie rasy małopolskiej, 
fryzyjskiej i śląskiej.

W 2011 roku wybudowano nową stajnię, która zapewnia koniom komfortowe warunki. 



Kierując się troską o ochronę środowiska naturalnego samorząd Gminy Kołaczyce od lat 
stawia sobie ambitne cele jego ochrony.

Już w 1996 roku został wprowadzony na terenie gminy obowiązek segregacji odpadów 
komunalnych. Spowodowało to wyeliminowanie dzikich wysypisk śmieci oraz zmniejszenie 
ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów.



Lasy liściaste i iglaste, łąki, uprawy rolne, przydomowe sady, ogrody, pozostałości po dworskich 
alejach lipowych, akacjowych, prastare lipy na ruinach zamku Golesz i coraz liczniejsze nasiewy roślin 
miododajnych, tworzą naturalną, czystą ekologicznie bazę  dla hodowli pszczół na terenie gminy
Kołaczyce. Bezcenne dla pszczół są enklawy jodły, sosny, modrzewi i świerków. Drzewa te w 
sprzyjających warunkach klimatycznych żywią mszyce, czerwce miodówki- bezcennych dla pszczół 
i pszczelarzy- producentów „słodkiej rosy” czyli spadzi. Podobnie dęby, lipy, buki, brzozy i inne drzewa 
liściaste wzbogacają pożytki pszczele.

Owocami pszczelego roju są: miód, pyłek kwiatowy, propolis, mleczko pszczele, jad pszczeli i wosk. 
W 2008 r. zrodziła się myśl zorganizowania i lokalizacji w Kołaczycach – środowisku słynącym min.
z bartnictwa- corocznej  międzynarodowej imprezy pod nazwą” Podkarpackie Miodobranie”. Dzięki 
konferencjom i spotkaniom pszczelarze mogą dotrzeć ze swoją wiedzą do szerszej populacji naszego 
społeczeństwa, a także wymieniać między sobą bezcenne, praktyczne rady. 



Od kilku lat na terenie Kołaczyc organizowana jest impreza o charakterze ogólnopolskim-
„Galicyjskie Lato z Koniem”- mająca na celu integrację pasjonatów koni, którzy chcą także pokazać 
mieszkańcom jak dużo przyjemności można czerpać z turystyki konnej. Ważna jest tu wzajemna 
wymiana doświadczeń a przede wszystkim zachęcenie rolników do hodowli tych zwierząt. 

Imprezie towarzyszą zawody jeździeckie i parady zaprzęgów. 



Przez gminę przepływa Wisłoka, będąca dopływem 
Wisły. Źródło posiada w wododziałowym paśmie Beskidu 
Niskiego, powyżej wioski Radocyna. Od Kołaczyc, wody 
Wisłoki płyną w kierunku północnym, w stronę Pilzna, 
Mielca, a następnie poniżej Gawłuszowic wpływają do 
Wisły. 

Władze Gminy Kołaczyce  prowadzą politykę mająca 
na celu ochronę naturalnych cieków wodnych, źródeł 
i zasobów wód podziemnych , oraz zachowanie i 
ochronę obszarów wodno - błotnych i ich ekosystemów 
wybudowały pierwszą w powiecie jasielskim 
oczyszczalnię ścieków. 



Gmina Kołaczyce – położona jest w północnej części powiatu jasielskiego i zajmuje obszar ponad 60 
km2. Na zachód od miasta wznosi się góra Liwocz (562 m n.p.m. – najwyższy szczyt Pogórza 
Ciężkowickiego).

Pierwsza wzmianka o Kołaczycach pojawiła się już w XI wieku, chociaż osada powstała dużo później. 
Nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska „Kiele” lub „Kołacz” Pierwsze prawa miejskie Kołaczyce 
otrzymały przed rokiem 1354 od króla Kazimierza Wielkiego i wtedy prawdopodobnie otrzymały herb. 
W roku 1933 utraciły prawa miejskie, które odzyskały 1 stycznia 2010 roku.

Ciekawe walory historyczne, urozmaicone ukształtowanie terenu oraz bogactwo przyrody zachęca 
do uprawiania rekreacji i turystyki, rowerowej i pieszej (nordic walking). Od kilku lat prężnie rozwija 
się stajnia „Galicja”, gdzie oprócz jazdy konnej prowadzone są zajęcia z hipoterapii i zawody 
jeździeckie po specjalnie wyznaczonych trasach – szlak „Karpackie Podkowy”. Przepływająca przez 
gminę rzeka Wisłoka oraz zarybione stawy stwarzają dobre warunki do uprawiania wędkarstwa. 



Około 60% powierzchni Gminy Kołaczyce zajmują użytki rolne, a pozostała część to lasy, grunty oraz 
pozostałe grunty i nieużytki. Ukształtowanie powierzchni gminy jest bardzo zróżnicowane: 60% 
powierzchni zajmują tereny o rzeźbie wąsko - falistej i równej wysokości względnej, natomiast 40% 
stanowią płasko - równiny.
W ostatnich latach na terenie gminy powstała lokalna winnica „Kołacz”, produkująca białe i czerwone 
wina. Rozwinęły się gospodarstwa pasieczne. Produkty lokalne promowane są podczas międzynarodowej, 
cyklicznej imprezy „Podkarpackie miodobranie” oraz „Galicyjskie lato z koniem.



Przez teren gminy przebiega kilka bardzo ciekawych szlaków turystycznych, na trasie 
których można zwiedzać i podziwiać zabytki przyrody i kultury (rezerwat „Golesz”, pomniki 
przyrody ożywionej).





Figura Matki Bożej Niepokalanej 
w typie Assunty na rynku 
w Kołaczycach, postawiona 
w 1803 roku. Kapliczkę tę ufundował  
pewien mieszczanin,  któremu ścięto 
syna jedynaka. Głowa jego potoczyła 
się na  miejsce, w którym obecnie stoi 
kapliczka. Tak głosi podanie ludowe.



Klasycystyczny XIX - wieczny dwór rodziny Romerów 
z czterokolumnowym portykiem. Wokół dworu położony 
jest piękny park



Gotycki murowany kościół z XV wieku z dobudowaną wieżą 
dzwonnicy. We wnętrzu wyposażenie z XVII i XVIII wieku.



Zabytkowy dom drewniany, parterowy, szczytowy z podcieniami
na czterech murowanych kolumnach znajdujący się w rynku. 
Zbudowany w 1792 roku.





Odział Kosynierów powstał około 1816 roku w Bieździedzy i jest ewenementem na Podkarpaciu.
Powołany został „przez chłopów żołnierzy-powstańców kościuszkowskich”, do podtrzymania tradycji: 
insurekcji kościuszkowskiej .Legenda głosi, że uczestnicy Powstania Kościuszkowskiego pochodzili ze stron 
Bieździedzy i Bieździadki.

A historia mówi, że Powstańcy Kościuszkowcy uciekając przed wojskami carskimi stanęli przy 
Grobie Jezusa i dlatego ocaleli. W ten sposób została zainicjowana straż przy Grobie Pańskim podczas 
Wielkanocy na wzór Kosynierów Kościuszkowskich. Do dnia dzisiejszego ta tradycja jest kontynuowana. 



Zespół ludowy „Pogórzanie” powstał w 2004 r. i działa przy Kole Gospodyń Wiejskich w Bieździedzy.
Od czerwca 2006 r. należy do stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bieździedzkiej pod nazwą zespół śpiewaczo-
obrzędowy „Pogórzanie z Bieździedzy”.

„Pogórzanie z Bieździedzy” starają się kultywować, pielęgnować i promować rodzimą tradycję, dziedzictwo
kulturowe i wiedzę ludową poprzez organizowanie corocznych Przeglądów Zespołów Ludowych, jak również wielu
imprez kulturalnych i regionalnych.

Podczas występów zespół wykonuje pogórzańskie pieśni regionalne, ludowe, religijne i przyśpiewki. Zespół
w swoim dorobku artystycznym ma do tej pory 3 płyty: „Pobożnie i wesoło”, „Kolędy i pastorałki” cz. I i II .



Zwyczaje kolędnicze z Polski południowo - wschodniej przybliżą nam maski Drobów
Noworocznych. Zwyczaj „chodzenia po drobsku" należy do niewielu oryginalnych 
zwyczajów karpackich niespotykanych, gdzie indziej. Swoimi korzeniami sięga XVII wieku, 
kiedy na naszej ziemi masowo grasowali zbójnicy zwani beskidnikami. Począwszy od 
pierwszej niedzieli po Bożym Narodzeniu do święta Matki Boskiej Gromnicznej chodzili po 
wsiach przebierańcy, którzy w Sylwestra oraz w Nowy Rok wędrując po gospodarstwach 
karpackich wsi zamieszkałych przez Pogórzan i Lachów Sądeckich i wygłaszając orędzia do 
mieszkańców.  „Droby” to kawalerowie poprzebierani w kożuchy odwrócone futrem na 
wierzch, pookręcani słomianymi powrósłami w wysokich czapach ze słomy, które były 
ozdobione kolorowymi wstążkami, i twarzach zasłoniętych maską lub uczernionych sadzą. 
Chodzili oni od domu do domu i składali życzenia: „Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy 
Rok. Żeby się wam urodziła kapusta i groch, żyto jak koryto, pszenica jak rękawica. Żeby 
na drugi rok była jeszcze większa kukielnica”.

Jeśli w domu były panny, droby niesamowicie figlowali i przygadywali dziewczynom:
„Tu szczęście będzie, gdzie drób przybędzie. Krowa się ocieli, dziewka za mąż wyjdzie”.

Ten ludowy zwyczaj ma według długiej tradycji zapewnić wszystkim pomyślność 
i szczęście w całym nadchodzącym roku. Obrzęd DROBOW corocznie pielęgnowany jest 
przez Stowarzyszenie Pogórzan z Bieździedzy.



Kołaczyce, jak i miejscowości gminy położone 
są na terenie tzw. Dołów Jasielsko - Sanockich, 
stanowiących śródgórską, rozległą kotlinę, 
rozdzielającą piętrzące się na południu 
Karpaty, na tym odcinku Beskid Niski, od 
ciągnącego się na północy Pogórza Ciężkowicko 
- Strzyżowskiego.

Przez gminę przepływa Wisłoka, będąca 
dopływem Wisły. Gmina Kołaczyce jest 
członkiem Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 
zrzeszającej 20 gmin z terenu woj. 
podkarpackiego i małopolskiego. Celem Związku 
jest poprawa stanu środowiska naturalnego 
oraz promowanie zrównoważonego rozwoju 
społeczno gospodarczego tego obszaru. 

Służą temu liczne projekty realizowane przez 
Związek, dotyczące poprawy czystości wód 
poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej, 
gospodarki odpadami, rozwoju turystyki 
i edukacji ekologicznej.



Rezerwat Przyrody Golesz zlokalizowany 
jest w miejscowości Krajowice przy drodze 
z Jasła do Kołaczyc. Chroni on wychodnie 
skalne piaskowca ciężkowickiego,  wraz z 
otaczającym je lasem grądowym i ruiny 
średniowiecznego zamczyska. Wzgórze 
Golesz to także obszar cenny przyrodniczo. 
Wśród wielu rzadkich gatunków spotkać 
można sałatnicę leśną, kokoryczkę okółkową, 
rozchodnika karpackiego i czyściec górski. 
Szczególnie licznie występuje tu bardzo 
cenne i ciekawe rośliny – obrazki alpejskie




