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Zabawa Choinkowa dla dzieci w Sądkowej 19, styczeń 2014

Zgodnie z wieloletnią tradycją, tym razem 19 stycznia 2013 roku w Domu Ludowym w Sądkowej
odbyła się z inicjatywy pani sołtys Teresy Pawłowskiej Zabawa choinkowa dla dzieci. 49 dzieci

głownie z Sądkowej, ale także z Roztok, Dobrucowej, Tarnowca i Jasła integrowało się przy
muzyce, uczestniczyło w konkursach sportowych, muzyczno - poetyckich. Najmłodsi uczestnicy
zabawy jak przystało na zabawy w karnawale zaprezentowali przepiękne stroje, za które dostali

upominki. Nagrody i upominki rozdawane podczas Zabawy zostały ufundowane przez GOK
Tarnowiec. W trakcie Zabawy dzieci zostały ugoszczone poczęstunkiem przygotowanym przez

Panie z KGW Sądkowa. Zabawę prowadziła p. Edyta Koszyk, a za oprawę muzyczną
odpowiedzialny był p. Paweł Mędrek.

Zabawa była możliwa dzięki Sponsorom, którym Organizatorzy oraz dzieci wraz z Rodzicami
serdecznie dziękują.



Ferie z GOK

Sportowym akcentem rozpoczęły się ferie w sobotę 18-01-2014 r. na hali sportowej ZSP 
w Tarnowcu. W Zimowym Turnieju Badmintona, którego organizatorami byli: UKS

"MixTeam" Tarnowiec, GOK w Tarnowcu, ZSP w Tarnowcu oraz Gmina Tarnowiec
uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z Tarnowca, Umieszcza i Jasła.

Podczas zawodów rozegrano łącznie 25 meczy, które wyłoniły zwycięzców w kategorii dziewcząt 
i chłopców. W kategorii chłopców zwyciężył Eryk Głowacki, który wygrał wszystkie swoje

mecze. Drugiej miejsce zajął Jakub Borowiec z Jasła a trzecie Piotr Dubiel z Umieszcza. 
W kategorii dziewcząt wygrała Jessica Orzechowicz, drugie miejsce zajęła Natalia Jakieła 
a trzecie Ola Smalarz, która przegrała z Natalią po zaciętej i wyrównanej walce w trzech

setach (21-15, 20-22, 22-20). Zawodom towarzyszyła miła atmosfera a rodzice mieli okazje
obserwować rywalizacje swoich dzieciaków. Na zakończenie zostały wręczone dyplomy oraz

nagrody dla najlepszych zawodników i zawodniczek.

http://www.tarnowiec.eu/index.php/aktualnosci-gok/1543-ferie-z-gok




Złoto dla zespołu wokalnego TARNINA 11 stycznia 2014 

11 stycznia 2014 r. zespół wokalny Tarnina działający przy Gminnym Ośrodku Kultury
 w Tarnowcu zdobył I miejsce i Złotą Bombkę podczas Dynowskiego Młodzieżowego

Konkursu Kolęd i Pastorałek
Zespół wystąpił w składzie: Gabriel Baran, Marlena Biernacka, Marcin Kosiński Joanna

Mazur, Michał Mazur, Weronika Moszczyńska, Magdalena Paja i Kornelia Śmiech pod opieką
pani Marty Kapały.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymywali symboliczne nagrody w postaci Złotej, Srebrnej
 i Brązowej Bombki, kolędowe sakiewki z wkładem pieniężnym, nagrody rzeczowe

oraz bony uprawniające do skorzystania z regionalnych lokali gastronomicznych.

Celem konkursu było popularyzowanie i podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd oraz
przekazywania jej kolejnym pokoleniom.

W przerwie podczas obrad jury wystąpił zespół instrumentalny pod kierunkiem Tadeusza Podulki,
który wprowadził wszystkich uczestników w świąteczny nastrój i zachęcił do wspólnego śpiewania

najstarszych i najpiękniejszych polskich pieśni jakimi są kolędy. 



V Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy
Tarnowiec 26 stycznia 2014 

W dniu 26 stycznia 2014 r. po raz piąty odbył się Powiatowy Turniej Siatkówki o Puchar
Wójta Gminy Tarnowiec, którego organizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
i Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu. W turnieju wzięło udział 6 zespołów – KMS Volley
Tarnowiec pod egidą Marka Zawadowicza, drużyna SKM KOPYTOWA, BEL-GAZ Jasło,

SKOŁYSZYN, drużyna KPP/KPSP z Jasła oraz CHAMPIONI Załęże
Zespoły podzielone zostały na dwie grupy, w których mecze rozegrano w systemie każdy z każdym.

Eliminacje wyłoniły półfinalistów i finalistów. Mecze rozgrywano do dwóch wygranych setów.



Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego Zabytki Gminy
Tarnowiec 22 stycznia 2014

22 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu
Plastycznego Zabytki Gminy Tarnowiec. Głównym celem Konkursu było wzbudzenia

zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych historią własnej miejscowości, najbliższej
okolicy, gminy.

Na Konkurs wpłynęło 20 prac, Komisja oceniła je według następujących kryteriów: estetyka 
i staranność wykonania, inwencja twórcza oraz ogólny wyraz artystyczny. 

Prace zostały ocenione w dwóch kategoriach: dzieci i młodzież oraz dorośli.



Wspólne Kolędowanie w Łubnie  10, luty 2014
Na zakończenie tegorocznego okresu świątecznego Koło Gospodyń Wiejskich z Łubna wraz

 z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tarnowcu przygotowało Wspólne Kolędowanie,
które odbyło się w sobotę, pierwszego lutego w Łubnie Szlacheckim.

We wspólnym Kolędowaniu wzięli udział zaproszeni goście: Poseł na Sejm- Bogdan Rzońca,
Wójt Gminy Tarnowiec - Bogusław Wójcik, Z-ca Wójta - Piotr Sikora, Przewodniczący Rady

- Tadeusz Śmietana, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Tarnowcu Piotr Wietecha, Sołtys 
wsi - Stanisław Słupek, Prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji

Rolniczych w Krośnie z siedzibą w Jaśle - Roman Piłat, Przewodnicząca Regionalnej Rady
KGW - Irena Soboń, oraz Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy

Tarnowiec.
Uroczystość rozpoczęły Przewodniczące Koła z Łubna Szlacheckiego i Opacego, Panie Stanisława

Kobak i Danuta Głowacka, które powitały przybyłych gości. Po nich głos zabrał Pan Bogdan
Rzońca oraz Pan Bogusław Wójcik. Słowa podziękowania wygłosił również Pan Roman Piłat i Pani

Irena Soboń, którzy uroczyście wręczyli Paniom Przewodniczącym Pamiątkowe Medale z okazji
150-lecia Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich. Panie otrzymały również Podziękowania

 z rąk Pana Wójta za długoletnią działalność w Kole Gospodyń.

W tym wyjątkowym dniu uroczyste Podziękowania otrzymały także zasłużone Kobiety z Łubna
Szlacheckiego i Opacego.

Część artystyczną wieczoru zapewnili: uczniowie ze Szkoły w Łubnie, którzy przygotowali
Jasełka, występ Klaudii Łopatkiewicz, oraz zespołu śpiewaczego Potakowianki.

Niespodzianką dla zebranych gości był występ Pań z Koła Wiejskiego z Łubna, które
wykonały tradycyjne, polskie kolędy.

Wieczór zakończył się wspólną zabawą.



Warsztaty Ceramiczno – Rzeźbiarskie  19, luty 2014

We środę 19 lutego, w ramach Zajęć Plastycznych odbyły się Warsztaty Cermiczno - Rzeźbiarskie
dla dzieci i młodzieży. Warsztaty poprowadzili Państwo Samborscy z Pracowni MalGaleria z Jasła.

Bawiąc się i tworząc dzieci zapoznały się nie tylko z cechami gliny, ale także z całym procesem
wytwarzania przedmiotów ceramicznych. Efektem pracy były przeróżne przedmioty: miseczki,

figurki gliniane. Największą atrakcją dla dzieci okazało się jednak koło garncarskie, każdy chciał
wykonać samodzielnie naczynie gliniane.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w warsztatach Ceramiczno – Rzeźbiarskich



Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 
12 marca 2014 

Jak co roku w naszej miejscowości odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”, przygotowany przez Zespół Szkół Publicznych, Ochotniczą i Państwową Straż

Pożarną oraz GOK w Tarnowcu. 12 marca 2014 roku przeprowadzono eliminacje gminne, 
w których uczestniczyło 15 uczniów z 7 szkół tj. Szkoły Podstawowej z Łajsc, Łubna

Szlacheckiego, Tarnowca, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Nowego Glinika, Wrocanki,
oraz Gimnazjum z Łubna Szlacheckiego i Tarnowca.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu
popularyzację przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii,

ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci 
i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek

pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wiedzy
na temat techniki pożarniczej.

Przybyłych uczniów, ich opiekunów i organizatorów powitał brygadier Wacław Pasterczyk PSP 
w Jaśle. Uczniowie, podzieleni na dwie grupy wiekowe (szkoła podstawowa, gimnazjum)
wysłuchali objaśnień regulaminu i przebiegu turnieju przez przewodniczącego jury.

Niebawem wszyscy uczniowie zabrali się do rozwiązywania testów wiadomości dotyczących
różnych dziedzin działalności straży pożarnych. Oprócz pytań dotyczących historii straży, 

jej wyposażenia, przepisów dotyczących działalności straży, były także pytania z zasad
udzielania pierwszej pomocy, znajomości statutu OSP itp.

Po napisaniu testu uczestnicy turnieju wraz z opiekunami udali się do remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tarnowcu, gdzie czekał na nich druh Aleksander Radoń, który prezentował sprzęt

ratowniczo - gaśniczy. Przeprowadził również krótkie szkolenie na temat postępowania podczas
akcji ratowniczych i systemów powiadamiania w razie zagrożenia. Po prezentacji nastąpiło
ogłoszenie wyników części pisemnej. Uczniowie z najlepszymi wynikami z części pisemnej

przystąpili do ustnych rozgrywek finałowych.



Wycieczka do Wieliczki i Wadowic  15, marzec 2014

Wieliczka i Wadowice były miejscami, do których wybraliśmy się na wycieczkę, w sobotę 15
marca. Pierwszym punktem wycieczki była Kopalnia Soli w Wieliczce. Wykute w soli piękne

komory, niesamowite podziemne jeziora, majestatyczne konstrukcje ciesielskie i unikalne solne
rzeźby. Blisko 3 kilometry krętych korytarzy, 800 schodów do pokonania i zejście na głębokość 135

metrów pod ziemię – to niezapomniane uroki tego miejsca. Kopalnia Soli „Wieliczka” od wielu
wieków wzbudza zachwyt wśród odwiedzających ją turystów z całego świata, nas również

zachwyciła.

Po zwiedzeniu Kopalni udaliśmy się do Wadowic, ukochanego miasta Karola Wojtyły. 
Tu byliśmy Bazylice NMP, zwiedziliśmy wystawę poświęconą błogosławionemu Janowi

Pawłowi II oraz obowiązkowo byliśmy na "papieskich" kremówkach.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy Sanktuarium pasyjno-maryjne OO. Bernardynów w Kalwarii

Zebrzydowskiej. Obejrzeliśmy XVII-wieczną Bazylikę zdobioną polichromią, zabytkowymi
stallami, bogato inkrustowanym wyposażeniem oraz licznymi obrazami, z obrazem Matki Boskiej

Kalwaryjskiej w ołtarzu.

Zmęczenie, ale pełni wrażeń wieczorem dotarliśmy do domu.

Organizatorem wycieczki był Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.



Dekorowanie ozdób wielkanocnych 

w Centrum Dziedzictwa Szkła

  04, kwiecień 2014
Uczestnicy zajęć plastycznych po raz kolejny odwiedzili Centrum Dziedzictwa Szkła 

w Krośnie. Tym razem tematem warsztatów było „Dekorowanie ozdób
wielkanocnych”. Zadaniem każdego dziecka było udekorowanie pisanki według własnego

pomysłu. Instruktorzy Centrum chętnie pomagali i inspirowali małych artystów. Dzięki temu
efektem pracy były pięknie ozdobione, kolorowe pisanki.



Warsztaty zdobienia lukrem pierników wielkanocnych  
04, kwiecień 2014

Piernikowe zające, baranki, jajka, kurczątka te wszystkie figurki zostały udekorowane
lukrem podczas „Warsztatów zdobienia lukrem pierników wielkanocnych”, które odbyły 

się we czwartek, 3 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu. Warsztaty
przyciągnęły wielu chętnych, zarówno najmłodszych jak i dorosłych. Podczas dwugodzinnego

spotkania uczestniczki poznały przepis na śnieżnobiały i kolorowy lukier. Pomysłów 
na dekorację było mnóstwo. Warsztaty przeprowadziła Pani Małgorzata Urban 

z Tarnowca. Spotkanie przebiegło w bardzo radosnej atmosferze.



Ludzie z pasją - wystawa rzeźby  01, kwiecień 2014
We wtorek, pierwszego kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu odbył się wernisaż
wystawy dwóch rzeźbiarzy z terenu naszej gminy: Jacka Kani z Tarnowca oraz Andrzeja Tarki

 z Roztok. Wystawa jest kolejnym z wydarzeń z cyklu „Ludzie z pasją” organizowana przez
GOK w Tarnowcu Wernisaż otworzył dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu,

Bartłomiej Smyka, który powitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Wójt Gminy
Tarnowiec Bogusław Wójcik, Dyrektor Banku Piotr Wietecha, znajomi i przyjaciele artystów.

Wernisaż uświetnił występ zespołu Tarnina, który przygotował krótki montaż słowno – muzyczny.
Wystawa jest kolejnym wydarzeniem, w którym promujemy lokalnych twórców ludowych z terenu

gminy Tarnowiec. Serdecznie gratulujemy twórca i życzymy dalszych sukcesów i uporu 
w realizowaniu swoich Pasji 

Ekspozycję oglądać można do 15 kwietnia w godz. 12.00 – 18.00.

Andrzej Tarka rzeźbiarz mieszkający i
tworzący w Roztokach. Jest artystą samoukiem,

lecz jak podkreśla dziedzina ta pochłania go
całkowicie. Swojej pasji poświęca nawet

dwadzieścia godzin dziennie. Jako jeden z
nielicznych rzeźbiarzy w Polsce rzeźbi w korze.
Szczególnie unikatowe rzeźby tworzy w korze
czarnej topoli. W swoich pracach wykorzystuje
naturalne cechy materiału dzięki czemu rzeźby
nabierają swoistego klimatu, duszy. Inspiracją

rzeźbiarza jest najczęściej człowiek. Ulubionym
tematem zaś są dłonie, które według niego

wyrażają wszystko. Artysta chętnie bierze udział
w licznych kiermaszach, jarmarkach na terenie

kraju oraz poza jego granicami, m.in.: na
Słowacji i w Czechach. Jego prace budzą

olbrzymie zainteresowanie, przyciągają uwagę.
Brał udział w V Podkarpackim Miodobraniu w

Kołaczycach gdzie prezentowałswój ginący
zawód jakim jest rzeźbiarz. Gościł na Polsko-

Słowackim Jarmarku Pogranicza w Jaśle.
Uzyskał wyróżnienie na IV Jasielskim Biennale
Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej. Ostatnio

prace rzeźbiarza podziwiać można było w
Szkole Ludowej w Żarnowcu.

Jacek Kania urodził się w Tarnowcu. Tutaj
mieszka i tutaj wykonuje swoje prace w
przydomowej pracowni. Pierwszą rzeźbę

wykonał 15 lat temu. Jest samoukiem rzeźby nie
mają określonego tematu wykonuje między nimi

rzeźby sakralne, maski, zegary a także takie,
które każdy może zinterpretować na swój
sposób. Tematy powstają w głowie, nie są

niczym wzorowane. Nabierają kształtu w trakcie
pracy dłutem.

Kilkakrotnie brał udział w wystawach
artystycznych, m.in.: w Spotkaniu „Piękno jest

kluczem tajemnicy” z cyklu „Twórcza
wyobraźnia”, które miało miejsce w Gminnym
Ośrodku Kultury w Tarnowcu. Pan Jacek bierze
udział w Jasielskich Biennale Sztuki Ludowej i

Nieprofesjonalnej, w których otrzymał
wyróżnienie za warsztat oraz poszukiwanie

nowych tematów i ich formalnych rozwiązań.
Ostatnio jego prace obejrzeć można było na XII

Wojewódzkich Biennale Rzeźby
Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy w

Rzeszowskim WDK.





Spotkanie kobiet z KGW  05, maj 2014
„Cześć Maryji, cześć Jej – Chwała,

Pannie święty - cześć”

Tymi słowami pieśni Maryjnej, rozpoczęło się uroczyste Spotkanie-Kobiet z KGW powiatu
jasielskiego z Matką Bożą Zawierzenia w Tarnowcu, w pierwszą niedzielę maja, czyli 04.05.2014r.

Miesiąc maj poświęcony czci Bożej Matki dlatego też Matki zgromadziły się w Tarnowcu, 
w Sanktuarium maryjnym, aby czcić Matkę Najświętszą, wypraszać łaski dla swoich rodzin,

prosić o opiekę rolników i dzieci w czasie wakacji oraz dziękować za kanonizację naszego Rodaka
Jana Pawła II.

Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem Drogi Krzyżowej, którą prowadził Ks. Proboszcz -
Kustosz Sanktuarium, Jerzy Uchman. Następnie uczestnicy przeszli do świątyni gdzie odprawiana
została „Majówka” i Msza Święta, którą celebrował W-ce Dziekan jasielski Ks. Proboszcz  

z sąsiedniej parafii - Wacław Rybka z Szebni, wspólnie z Ks. Prałatem A. Radoniem 
i naszym Proboszczem. Obecny był również Proboszcz z Łubna - Opacego Edward Wołos 

i nasz Wikary Paweł Białek

Zespół „Potakowianki” wyśpiewał standardowe pieśni Maryjne. Członkinie KGW z naszej gminy
ofiarowały Matce Bożej piękne kwiaty oraz chleb swojski i wino. Piękne niezapominajki

ofiarowała koleżanka z Jasła.

Po skończonym nabożeństwie, uczestnicy przeszli do namiotu na poczęstunek i wspólne śpiewanie.
Pogoda ustabilizowała się, świeciło słońce, ale było bardzo zimno, dlatego wszystkim smakował
gorący żurek przygotowany przez członkinie KGW z Sądkowej. Koleżanki z terenu przywiozły

wspaniałe wypieki, którymi wszyscy się częstowali, popijając gorącą kawą czy herbatą.

Oprócz śpiewania maryjnych pieśni, słuchaliśmy wierszy autorek, członkiń klubu
”Michalina”: Marii Bielamowicz z Siepietnicy, Marii Chomiak z Brzezowej, Basi Rodak 

z Zarzecza i Marii Tomasik z Sądkowej. Temat wierszy związany był z naszym
Świętym Janem Pawłem II.

To majowe, niedzielne popołudnie upłynęło w miłej, koleżeńskiej atmosferze i zapewne było miłe
Panu Bogu i Jego Matce. Mamy nadzieje, że jeszcze nie raz, zgromadzimy się w tarnowieckim
Sanktuarium, aby polecać się opiece Naszej Pani.

Spotkanie to organizowane było przez Powiatową Radę KGW w Jaśle, Ks. Kustosza, KGW 
z terenu Gminy Tarnowiec przy pomocy GOK w Tarnowcu - Dyrektora Bartłomieja

Smykę i OSP Tarnowiec.



Gminny Dzień Matki 22, czerwiec 2014 
Koła Gospodyń Wiejskich z Łubna Szlacheckiego i Opacego wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury

w Tarnowcu przygotowało uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki, które odbyło się w Domu
Ludowym w Łubnie, w czwartek 22 maja.

Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca KGW z Łubna Szlacheckiego, która przywitała przybyłych
gości. Głos zabrał także Wójt Gminy, który złożył wszystkim Mamom najlepsze życzenia z okazji

ich Dnia. Szczególne Podziękowania za matczyny trud złożył Pan Wójt Pani Elżbiecie
Gierlasińskiej z Łubna. Spotkanie było również okazją, do wręczenia wyjątkowego Orderu Serca

Matki Wsi dla Barbary Michny – zasłużonej członkini KGW w Dobrucowej. Odznaczenia dokonała
Pani Irena Soboń.

Część artystyczną przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych z Łubna.

Wieczór umilił również występ zespołu śpiewaczego Potakowianki oraz nowo utworzony
zespół śpiewaczy z Łubna.



II Bieg Uliczny 03, czerwiec 2014
Dzień Dziecka w Tarnowcu zorganizowany był na sportowo przez Gminny Ośrodek Kultury

w Tarnowcu przy współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „Arka” w Umieszczu,
jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, Gminą Tarnowiec oraz Komisją

do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych!!!

Impreza sportowa „II Bieg Uliczny” zgromadziła wielu fanatyków biegania. Kapryśna pogoda 
w ostatnich dniach dla organizatorów i uczestników w niedzielę okazała się bardzo łaskawa

co sprzyjało licznemu uczestnictwu w zawodach.

Dzieci i młodzież do lat 15 swoje siły sprawdzali na różnych dystansach, w zależności od kategorii
wiekowej, na stadionie sportowym w Tarnowcu. Radości ze zwycięstw było co nie miara.





 Obchody Nocy Świętojańskiej w Dobrucowej 

28, czerwiec 2014

Aby ożywić staropolską tradycję, Koło Gospodyń Wiejskich z Dobrucowej, Gminny Ośrodek
Kultury w Tarnowcu, Gmina Tarnowiec oraz OSP Dobrucowa, zorganizowały obchody Nocy

Świętojańskiej, które odbyły się w sobotę 28 czerwca br. w Dobrucowej.

Na tę wyjątkową uroczystość przybyło wielu gości: m.in.: Starosta Jasielski Adam Kmiecik, Wójt
Gminy Tarnowiec Bogusław Wójcik, Radny Powiatowy Stanisław Lawera, Przewodniczący Rady

Tadeusz Śmietana, Radny Jan Czubik, Dyrektor Banku Piotr Wietecha, Prezes Regionalnego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krośnie z siedzibą w Jaśle, Roman Piłat,

Przewodnicząca Regionalnej Rady KG, Irena Soboń, oraz Przedstawicielki Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu Gminy Tarnowiec. Dostojnych gości przywitała Pani Ewa Barańska,
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrucowej, życząc im udanej zabawy.

O część artystyczną wieczoru zadbały lokalne zespoły: Zespół Tarnina, który przygotował montaż –
słowno muzyczny, nawiązujący do obrzędów i tradycji Nocy Świętojańskiej,

Zespół śpiewaczy Potakowianki oraz Kapela Tarnowcoki. Podczas wieczoru odbył 
się Konkurs na Najładniejszy Wianek Świętojański, w którym udział wzięły Koła

Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Komisja w składzie: Pan Adam Kmiecik, Pani Jolanta
Czubik oraz Pan Piotr Wietecha ocenili wianki i wyłonili zwycięzców: I miejsce ex aequo –

KGW Sądkowa i KGW Umieszcz, II miejsce - KGW Potakówka. Zwycięzcy otrzymali
nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Najważniejszym punktem wieczoru był uroczysty pochód nad rzekę oraz puszczanie wianków
do wody. Barwny korowód poprowadziła Kapela Tarnowcoki.



Wakacje z GOK

Wakacyjna przerwa w nauce dobiega końca. Jak
co roku dla wszystkich dzieci, które tegoroczne
wakacje spędziły w domu, GOK przygotował
szeroką ofertę kulturalno - rozrywkową. 

W świetlicy GOK odbywały się zajęcia
plastyczne, wycieczki, turnieje, gry i zabawy
sportowe na świeżym powietrzu. Z pewnością
każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Lipiec w
Gminnym Ośrodku Kultury był gorący, pierwszy
tydzień zaczęliśmy od fascynującej opowieści o
przyjaźni, odwadze i poczuciu własnej wartości.
O dorastaniu w świecie walecznych Wikingów i
groźnych smoków, oglądając bajkę „Jak
Wytresować Smoka II” w kinie Helios Rzeszów.
Miłośnicy sportu aktywnie uczestniczyli i
rywalizowali o pierwsze miejsca w turniejach:
badmintona, ringo, piłkarzyków i bilarda,
zwycięscy zostali nagrodzeni upominkami.
Ponadto dzieci aktywnie spędziły swój czas
wyjeżdżając z GOK - iem na Ściankę
Wspinaczkową i Park Linowy, wycieczka nie
odbyła się bez pozytywnego zmęczenia i kropli
potu. Nie zabrakło również atrakcji dla małych
archeologów, zabierając dzieci na wycieczkę 

do Karpackiej Troi odwiedziliśmy jedną 
z najstarszych w Polsce osad obronnych 

z początków epoki brązu,
wycieczkę upiększyła Wieża Widokowa z której
dzieci mogły podziwiać walory krajobrazowe regionu.

W ostatnim tygodniu lipca odwiedziliśmy ruiny Zamku w Odrzykoniu, poznaliśmy historię
tego miejsca i zwiedziliśmy rezerwat skalny Prządki.

Wakacje zakończyła zabawa dla najmłodszych „Bal przebierańców”, podczas zabawy 
nie ważna była różnica wieku, mali i duzi tańczyli razem i bawili się świetnie. 





Szlakiem kapliczek i figur przydrożnych Gminy Tarnowiec 

14, lipiec 2014 
W sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu 27 czerwca 2014 r odbył 

się wernisaż wystawy fotografii Łukasza Raka "Szlakiem kapliczek i figur przydrożnych
Gminy Tarnowiec".

Gmina Tarnowiec od listopada 2013 r. realizuje kolejny projekt pn. „Polsko-Słowacki rozwój
turystyki na obszarze transgranicznym” z naszymi sąsiadami Słowakami ze Zlatej Bani.

Głównym celem projektu jest polepszenie, zacieśnienie więzi (wcześniej nawiązanych)
 i poszerzenie stosunków sąsiedzkich, intensyfikacja współpracy między społecznością

polską i słowacką, promocja dużych walorów turystycznych obu krajów oraz propagowania
aktywnego, wspólnego spędzania czasu na transgranicznym obszarze, za pośrednictwem lokalnych

instytucji kultury obu gmin partnerskich oraz inwestycja w jakość współpracy w przyszłości.

Jednym z działań projektu było wytyczenie trasy rowerowo-pieszej na terenie Gminy Tarnowiec
„Szklakiem kapliczek, krzyży i figur przydrożnych” ,stworzenie wypożyczalni rowerów 

oraz organizacja wystawy promującej szlak.

Na wystawie prezentowano60 fotografii na których autor w ciekawym ujęciu pokazuje
kapliczki figury i krzyże przydrożne znajdujące się na szlaku. Wystawę będzie można

obejrzeć w Kościołach z terenu Gminy Tarnowiec do końca sierpnia 2014 roku.



VI Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi 
Za nami VI Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi, Koła

Gospodyń Wiejskich miały po raz kolejny okazję
zaprezentować swoje umiejętności w lepieniu wyśmienitych
pierogów a uczestnicy Festiwalu z przyjemnością

ich smakowali. Panie przygotowały tego roku ponad 65
tysięcy różnego rodzaju pierogów, m.in.:ruskich, z bobem,

ruskich z miętą, z kaszą gryczaną, z owocami.

Nowością dla smakoszy dobrej kuchni były kozie i owcze
sery, chleb na zakwasie, soki, miody z którymi przybyli

wystawcy aż z Bieszczad.

Na scenie w tym roku zaprezentowało się 9 Kapel ludowych
i zespołów śpiewaczych, a byli nimi: Potakowianki, Tarnina,
Dworzanie, Łopienka, Kapela 50 plus, Kapela Tarnowcoki,

Kamfinioki, Zespół Pieśni i Tańca Jaślanie.

Ciekawym punktem Festiwalu był pokaz lepienia pierogów,
które przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 

z Łubna.

Nie zabrakło tradycyjnych i bardzo popularnych konkursów
dla publiczności: Jedzenia i Lepienia Pierogów na czas. W pierwszej konkurencji mistrzem okazał
się Pan Artur Bożek, w Lepieniu zaś Najlepsza była Pani Kamila Kozubal. Zwycięzcy otrzymali

atrakcyjne nagrody.

Publiczność w tym roku wybrała najlepsze Pierogi, spośród Kół Gospodyń Wiejskich. Wygrały
pierogi ze szpinakiem przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Łubna Szlacheckiego 

i Opacego. To samo Koło otrzymało również pierwszą nagrodę za Najładniejsze Stoisko VI
Festiwalu Smaków Regionalnych, które oceniała Komisja w składzie: Pani Elwira Musiałowicz
Czech - doradca Wojewody, Pan Dariusz Pomprowicz- Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –

Epidemiologicznej w Jaśle,Pan Piotr Wietecha- Dyrektor Banku Spółdzielczego w Tarnowcu, Pani
Halina Rachwalska – Stowarzyszenie Galicya. Nagrodę wręczyli Pan Bogdan Rzońca oraz Wójt

Gminy Pan Bogusław Wójcik.

Gwiazdą wieczoru był zespół Czarno Czarni, a imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem
Groovinscy.



Wycieczka do Sandomierza  13, wrzesień 2014
Sandomierz statkiem po Wiśle – taki tytuł miała wycieczka zorganizowana przez Gminny Ośrodek
w Tarnowcu, w sobotę 13 września. Ziemia sandomierska przywitała nas piękną słoneczną pogodą
sprzyjającą zwiedzaniu i poznawaniu historii tego pięknego regionu naszego kraju. W Sandomierzu

przywitała nas pani przewodnik, która w ciekawy i przystępny sposób opowiadała o historii
zwiedzanych miejsc. A były nimi: Podziemna Trasa Turystyczna, Brama Opatowska, Bazylika
Katedralna z XIV wieku, Furta Dominikańska, Zespół klasztorny dominikański z kościołem
św. Jakuba. Po zwiedzeniu wszystkich zabytków, wzbogaceni wiedzą, pełni wrażeń 

i w dobrych humorach wróciliśmy do domu.



I Rajd Rowerowy Szlakiem Kapliczek, Krzyży i Figur
przydrożnych 21, wrzesień 2014

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zaprosił miłośników rekreacji rowerowej na I Rajd
Rowerowy Szlakiem Kapliczek, Krzyży i Figur przydrożnych, który miał miejsce 21 września.
Na starcie w Tarnowcu stawiło się 20 wytrwałych, którzy pomimo wiszących nisko nad nimi

chmur, dziarsko pedałowali wyznaczoną trasą. Rajd był nie tylko formą aktywności fizycznej 
ale również możliwością pogłębienia wiedzy na temat Kapliczek.

Jazdę urozmaicała nam Pani Renata Garbarz, która krótką charakterystyką i opowieścią o historii
spotkanych na trasie 12 Kapliczek, Figur i Krzyży zainteresowała każdego uczestnika.

Na mecie rajdu czekał na Nas grill z pyszną kiełbasą, podczas którego odbył się quiz z nagrodami
dotyczący zdobytych informacji na temat kapliczek, jak się okazało poziom wiedzy uczestników

był bardzo wysoki.

Bardzo dziękujemy za udział w Rajdzie wszystkim Uczestnikom oraz zapraszamy na Kolejny
Rajd Rowerowy Szlakiem Kapliczek, Krzyży i Figur przydrożnych.



Święto Pieczonego Ziemniaka w Umieszczu 27, wrzesień 2014
Koło Gospodyń Wiejskich z Umieszcza chcąc radośnie zakończyć tegoroczne zbiory zorganizowało

Święto Pieczonego Ziemniaka, które odbyło się w sobotę 27 września.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m. in.: Senator RP Alicja
Zając, Wójt Gminy Pan Bogusław Wójcik, Z-ca Wójta, Pan Piotr Sikora, Przewodniczący Rady Pan

Tadeusz Śmietana, Kustosz Sanktuarium, ks. Jerzy Uchman, Dyrektor Banku w Tarnowcu, 
Pan Piotr Wietecha, Radny Powiatowy Pan Jan Czubik, Sołtys wsi Pan Jan Muzyka, 

oraz Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnowiec.

Wieczór rozpoczęła Przewodnicząca Koła, Pani Bożena Chochołek, która uroczyście powitała
przybyłych gości. Historię ziemniaka przytoczyła Pani Stanisława Okulska z Koła Gospodyń.
O część artystyczną wieczoru zadbał zespół Tarnina, pod kierownictwem Pani Marty Kapały,

oraz Kapela Tarnowcoki. Poezję recytowała również Pani Maria Tomasik z Sądkowej.
Wieczór upłynął w pogodnej atmosferze wspólnych rozmów i wspomnień.



Rajd Nordic Walking Gmina Tarnowiec  04, październik 2014
W dniu 4 października 2014 r. w Tarnowcu odbył się Rajd Nordic Walking, którego organizatorem
było Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Uroczystego otwarcia dokonała

Pani Małgorzata Salacha - Prezes LGD Nowa Galicja

Impreza ta oprócz propagowania zdrowego stylu życia, była również okazją do otwarcia Nordic
Walking Parku „Gmina Tarnowiec”, jednego z pięciu tego typu parków wytyczonych na obszarze

działania LGD Nowa Galicja w ramach projektu współpracy o nazwie Nordic Walking Park
Południe Podkarpacia. Partnerami tego projektu są LGD Nowa Galicja, LGD „Ziemia Brzozowska”

oraz LGD „Zielone Bieszczady”, a realizowany jest on w ramach programu LEADER, PROW
2007-2013. Celem projektu współpracy jest wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów

partnerskich LGD poprzez utworzenie 16 certyfikowanych parków Nordic Walking oraz wspólna
promocja walorów turystycznych i przyrodniczo – kulturowych.

Na terenie gminy Tarnowiec w skład Parku wchodzą 3 trasy: zielona- pętla o długości 5,6 km;
czerwona- pętla o długości 10,1 km i czarna- pętla o długości 16,6 km. Wejście na trasy

zlokalizowane jest na terenach zielonych w Centrum Tarnowca. Trasy poprowadzone 
są chodnikami, drogami asfaltowymi i gruntowymi oraz leśnymi ścieżkami. Na trasach

zamontowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania, oraz
punkty pomiaru tętna. Trasy posiadają punkty wspólne i pokrywają się na pewnym odcinku.

Umożliwia to dowolne wydłużanie lub skracanie przejść albo zmianę kierunku marszu.
Oferta skierowana jest zarówno do entuzjastów nordic walkingu, jak i do biegaczy,

rowerzystów czy narciarzy biegowych. Cztery pozostałe Nordic Walking Parki na obszarze
działania LGD Nowa Galicja znajdują się na terenie gmin: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce i Osiek

Jasielski. Łącznie długość pięciu Nordic Walking Parków wynosi ponad 160 km.





Uroczyste Poświęcenie Odnowionego Cmentarza

  10, październik 2014
10 października w Tarnowcu odbyło się uroczyste otwarcie zabytkowego cmentarza wojennego 

nr 19, miejsca spoczynku 48 żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich.

Gośćmi specjalnymi uroczystości byli Konsul honorowy RP w Grazu dr Gerold Ortner 
oraz prezydent Austriackiego Czarnego Krzyża Peter Rieser, nie zabrakło również

przedstawicieli władz miejscowych i okolicznych samorządów oraz liczne poczty sztandarowe
m.in. jasielskiego oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 

oraz lokalnych placówek oświatowych i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Część główną uroczystości przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Publicznych 
w Tarnowcu, następnie kustosz Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu 
ks. Jerzy Uchman odprawił mszę świętą, wygłosił kazanie oraz dokonał uroczystego

poświęcenia odrestaurowanego cmentarza. Idea przeprowadzenia gruntownej renowacji
wydzielonej w południowo-zachodniej części tarnowieckiego cmentarza parafialnego, kwatery

wojennej z czasów I wojny światowej narodziła się dopiero w listopadzie 2011 roku.

Kilkanaście miesięcy później na zlecenie miejscowego samorządu Jerzy J. P. Drogomir –
specjalizujący się w nadawaniu nowego blasku tego typu obiektom–sporządził dokumentację
przedsięwzięcia. We wrześniu obecnego roku zostały zakończone prace stanowiące realizację

zawartego w niej projektu odtworzenia architektonicznego wystroju cmentarza według stanu 
z około 1917 roku – z zachowaniem w jego granic, ale w miejscu wolnym od mogił 
z I wojny światowej postawionego w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku pomnika,

upamiętniającego członków ruchu oporu i ofiary faszyzmu z lat 1939-1945. W zakresie tych prac
była m.in. rozbiórka dotychczasowego ogrodzenia i odtworzenie jego pierwotnej formy,

odtworzenie pomnika głównego wraz z drewnianym krzyżem, rozbiórkę i przemieszczenie
pomnika z lat 70. ubiegłego wieku w miejsce wolne od grobów z I wojny światowej, odtworzenie 

i utrwalenie zarysów mogił, odtworzenie brakujących nagrobków i krzyżów nagrobnych,
tablic nagrobnych oraz ustawienie nagrobków.

Odbudowa cmentarza wojennego nr 19 w Tarnowcu sfinansowana została z funduszy
Województwa Podkarpackiego, Austriackiego Czarnego Krzyża oraz Gminy Tarnowiec.



Święto Kiszenia Kapusty w Łubnie Szlacheckim  

09, listopad 2014
Wspólna praca bardzo zbliżała ludzi w dawnych czasach. Była też okazją do towarzyskiego

spotkania. Taką czynnością było, bezsprzecznie, kiszenie kapusty. Obrzęd ten przypomniały nam
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łubna, w niedzielę 9 listopada podczas „Tradycyjnego

Kiszenia kapusty”.

Na uroczystość tą przybyło wielu gości, m.in.: Wójt Gminy Pan Bogusław Wójcik, Przewodniczący
Rady Pan Tadeusz Śmietana, Dyrektor Banku w Tarnowcu, Pan Piotr Wietecha, Prezes

Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – Roman Piłat, Maria Tomasik
Przewodnicząca Powiatowej Rady KGW w Jaśle, Irena Soboń - Przewodnicząca Regionalnej Rady

KGW oraz Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnowiec.

Po powitaniu gości przez Przewodniczącą Koła, Panią Stanisławę Kobak, nastąpił obrzęd kiszenia
kapusty. Pokazany ceremoniał kiszenia kapusty nie tylko przypomniał dawny obrzęd, ale rozbawił
gości do łez. Pikantny żart, frywolne dowcipy i przyśpiewki nadały całości wyjątkowego kolorytu.

Panie z Koła zaskoczyły nie tylko pokazem kiszenia kapusty ale również żartobliwym skeczem
oraz występem wokalnym.

Kapela Tarnowcoki bawiła gości do późnych godzin wieczornych.



96 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości  

11, listopad 2014

W dniu 11 listopada 2014r. o godz. 14:30 Sanktuarium Matki Bożej zawierzenia w Tarnowcu
rozpoczęły się obchody 96 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, których

organizatorami byli: Parafia Tarnowiec, Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu Gminny Ośrodek
Kultury w Tarnowcu.

Montaż poetycko muzyczny w wykonaniu uczniów ZSP w Tarnowcu oraz zespołu Tarnina
działającego Przy GOK w Tarnowcu rozpoczął uroczystości. Opiekunowie i pedagodzy

przygotowując uczniów zadbali aby atmosfera i klimat występu był wzniosły a treść wierszy 
i pieśni patriotycznych rozbrzmiewających w we wnętrzu kościoła, nabrała symbolicznego

znaczeni i uświadomiła widzą ciężką i długą drogę Narodu Polskiego do Wolności. Następnie
odbyła się Uroczysta Msza św. z udziałem pocztów sztandarowych (OSP Brzezówka, OSP

Umieszcz, OSP Roztoki, OSP Łubno Szlacheckie, OSP Tarnowiec, OSP Wrocanka, OSP Sądkowa,
ZSP w Tarnowcu i ZSP w Umieszczu) celebrowana przez Proboszcza Parafii Ks. Jerzego Uchmana,

który w homilii podkreślił jakie znaczenie, w obecnych czasach, ma Narodowe Święto
Niepodległości oraz pamięć o trudnych losach naszego kraju.

Po Mszy Świętej w procesji uczestnicy udali się na Cmentarz Wojskowy nr 19, gdzie odbył 
się apel Poległych oraz złożenie kwiatów przez delegacje (Wójta Gminy Tarnowiec

wraz z zastępcą,przedstawicieli Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego,
przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w Tarnowcu).

Wójt Gminy Tarnowiec Podziękował organizatorom oraz uczestnikom obchodów 
oraz przypomniał o zrywach niepodległościowych jakie miały miejsce w burzliwej

historii Polski.



Bal Andrzejkowy w Tarnowcu 26, listopad 2014 
Księżniczki, wróżki, czarownice, Indianie, oraz wiele innych przebrań miały na sobie dzieci

podczas Balu Andrzejkowego, który odbył się 26 Listopada w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tarnowcu.

Bal rozpoczął się od rozdania dzieciom odblasków, które wręczyli Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury oraz Policjanci z Posterunku Policji w Tarnowcu. Policjanci zwrócili dzieciom uwagę 

jak ważne jest noszenie odblasków po zmroku.

Kiedy już każde dziecko otrzymało odblask, rozpoczęła się zabawa z wróżką Gosią. Tańców 
i zabawy nie było końca. W trakcie balu przeprowadzono różne wróżby oraz konkursy 

dla dzieci. Na wszystkich czekał również słodki poczęstunek.

Dziękujemy Policjantom z Posterunku Policji w Tarnowcu za udział w Balu oraz Rodzicom
 za przyniesienie pysznych słodkości.



Wystawa z cyklu Ludzie z Pasją 

- Teresa Macek i Małgorzata Urban 

 05, grudzień 2014
W piątkowe popołudnie, 5 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu odbyła się kolejna

odsłona wyjątkowych spotkań z cyklu „Ludzie z pasją”, tym razem swą twórczość prezentują
Teresa Macek oraz Małgorzata Urban.

Zapach prac Pani Małgorzaty wypełnił całą salę Gminnego Ośrodka Kultury, jej twórczość
 to słodkie bogato zdobione pierniki, przybierające najróżniejsze kształty i formy. Podczas

wystawy można było podziwiać bożonarodzeniowe szopki, choinki, bombki, sanie z reniferami,
mikołaje, serca i wiele innych cudownych słodkości.

Kolejną bohaterką piątkowego wieczoru była Pani Teresa która rękodziełem zajmuje się od 10 lat 
i jak twierdzi, „była to początkowo chęć znalezienia zajęcia w czasie wolnym” po pewnym

czasie jednak przerodziła się w wielką pasję. Jej prace to obrazy tworzone technikami: haftem
krzyżykowym i pergamano.

Wernisaż uświetnił występ Zespołu Śpiewaczego Potakowianki, oraz poezja Pani Marii
Tomasik. Wystawa jest kolejnym wydarzeniem, w którym promujemy lokalnych twórców
ludowych z terenu gminy Tarnowiec. Serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów.



Zimowy Rajd Nordic Walking 18, styczeń 2015 

W niedzielne popołudnie odbył się Zimowy Rajd Nordic Walking zorganizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.

Ponura pogoda nie zniechęciła uczestników do wyjścia z domu, bowiem w rajdzie uczestniczyło
ponad 60 osób.

Rajd poprowadziły instruktorki Nordic walking, Dorota Witusik oraz Małgorzata Kachlik.

Jak każdy marsz z kijkami, uczestnicy rozpoczęli od wspólnej rozgrzewki. Następnie cała grupa
wyruszyła w drogę Zieloną Trasą Nordic Walking. Nowi uczestnicy, dla których był to pierwszy

marsz z kijkami mogli liczyć na pomoc instruktora w zakresie techniki marszu i doboru
odpowiednich kijków.

Po przejściu ponad 5 km trasy na uczestników czekał ciepły posiłek . Serdecznie zapraszamy na
kolejny Rajd Nordic Walking, który odbędzie się już niebawem.



Ferie zimowe 2015 

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do wspólnego
spędzenia ferii zimowych. Mając na uwadze potrzeby najmłodszych, przygotowaliśmy

ciekawą ofertę na Ferie zimowe 2015r., które rozpoczną się już 2 lutego.

Zajęcia będą odbywały się nie tylko w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu, ale również w
świetlicach środowiskowych na terenie gminy, oraz na hali sportowej w ZSP w Tarnowcu oraz

Łubnie.

W programie ferii znalazły się m. in.: warsztaty filcowania, kulinarne, wyjazdy na lodowisko i do
kina. Nie zabraknie również sportowej rywalizacji podczas m. in.: turnieju piłki halowej oraz

bilarda.





Warsztaty Kulinarne 12, luty 2015 

W świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu 9 lutego miały miejsce niecodzienne
zajęcia, Warsztaty Kulinarne. Pod czujnym okiem Pani Ewy Styś uczestnicy mieli okazje

zrobić własnoręcznie pizzę oraz wykroić i upiec kruche ciasteczka. Serdecznie dziękujemy
sponsorowi tych warsztatów sieci KAUFLAND. Dziękujemy Pani Ewie i młodym kucharzom

za udział, mamy nadzieje że dobrze wykorzystają nabyte umiejętności.



VI Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Tarnowiec 

8, luty 2015 
W dniu 8 lutego 2014 r. po raz szósty odbył się Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy

Tarnowiec, którego organizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu i Zespół Szkół
Publicznych w Tarnowcu. W turnieju wzięło udział 5 zespołów – KMS Volley Tarnowiec, Orły

Zawadyji pod egidą Marka Zawadowicza, drużyna Państwowej Straży Pożarnej z Jasła,
Nowy Glinik, Komenda Powiatowa Policji z Jasła. Docelowo miało uczestniczyć sześć

zespołów, ale w ostatniej chwili wycofała się jedna drużyna.

Najlepszy zawodnik – Piotr Wojdyła (PSP Jasło)
Specjalne wyróżnienie – Marek Zawadowicz (Orły)

Sędziowie - Mariusz Gadzina (sędzia Plus ligi ze Strzyżowa)
Grzegorz Janusz (sędzia Orlen ligi z Jasła)
Sędzia techniczny – Łukasz Książkiewicz

Spiker turnieju – Tomasz Janusz
Opieka medyczna – lek. med. Adrian Młotek

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy Tarnowiec - Pan Jan Czubik oraz dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu - Pani Urszula Boratyn.

Fundatorem nagród był współorganizator turnieju - Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu oraz
Bank Spółdzielczy Biecz oddział w Tarnowcu Komplet strojów sportowych dla najlepszego

siatkarza ufundował Jerzy Chomiszczak, właściciel firmy Mayor.

Osobami odpowiedzialnymi za organizacje turnieju byli pan Jacek Barzyk, nauczyciel wychowania
fizycznego w ZSP w Tarnowcu oraz Bartłomiej Smyka, dyrektor GOK w Tarnowcu



Nagroda publiczności dla zespołu Tarnowcoki

W niedzielę, 25 stycznia 2015 w kościele św. Stanisława Biskupa w Cisnej odbył się IV
Międzynarodowy i Ekumeniczny Festiwal Kolęd i Pastorałek "Gloria in excelsis Deo". Wzięły

w nim udział zespoły z kraju i zagranicy, wśród których był zespół z gminy Tarnowiec
TARNOWCOKI który zdobył 3 nagrodę publiczności, serdecznie gratulujemy i życzymy

dalszych sukcesów. 

http://www.tarnowiec.eu/index.php/aktualnosci-gok/1709-nagroda-publicznosci-dla-zespolu-tarnowcoki


III miejsce w Dynowie dla zespołu TARNINA

17 stycznia w Dynowie odbył się XVIII Dynowski Młodzieżowy Konkurs Kolęd i Pastorałek,
w którym uczestniczył zespół wokalny Tarnina działający przy Gminnym Ośrodku Kultury 

w Tarnowcu.

Za wykonanie kolędy "Dzisiaj w Betlejem" i pastorałki "Koncert na święta" młodzi artyści,
występujący w kategorii szkół średnich otrzymali III miejsce, Brązową Bombkę i kolędową

sakiewkę. Nie lada wyróżnieniem były osobiste gratulacje od znajdujących się wśród publiczności
aktorów – panów Lecha Dyblika i Marka Pysia.

Organizatorzy zadbali zarówno o serdeczną atmosferę jak i wspaniały poczęstunek. Podczas obrad
jury gości zabawiała młodzieżowa kapela ludowa Pogórzanie.

W konkursie wzięli udział: Gabriel Baran, Marlena Biernacka, Sandra Bożek, Joanna Mazur,
Weronika Moszczyńska, Magdalena Paja, Kornelia Śmiech oraz Sylwia Wójtowicz pod opieką pani

Marty Kapały.

http://www.tarnowiec.eu/index.php/aktualnosci-gok/1710-iii-miejsce-w-dynowie-dla-zespolu-tarnina
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