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Ferie 2012
Zajęcia na terenie Gminy Tarnowiec organizowane były przez Gminny Ośrodek Kultury w

Tarnowcu, Uczniowski Klub Sportowy „Arka” w Umieszczu przy współpracy i współudziale
Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu, Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu, Niepublicznej

Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku i świetlicy, która działa w Domu Ludowym w Nowym
Gliniku. Każdy dzień był wypełniony przeróżnymi atrakcjami dla dzieci i młodzieży.





III Powiatowy Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy
Tarnowiec 7 stycznia 2012 

W dniu 7 stycznia 2012 r. już po raz trzeci 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 – „Orły
Zawadyji” pod egidą Marka Zawadowicza, drużyna Rapid Volley GT, Belfer Jasło, Tempo

Nienaszów, drużyna Komendy Powiatowej Policji z Jasła oraz drużyna z Osobnicy
reprezentująca Gminę Jasło.

Zespoły podzielone zostały na dwie grupy, w których mecze rozegrano w systemie każdy z każdym.
Eliminacje wyłoniły półfinalistów, a następnie finalistów. Mecze rozgrywano do dwóch wygranych
setów.Fundatorem nagród był współorganizator turnieju - Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu,

Komplet strojów sportowych dla najlepszych zawodników 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

Uroczystego otwarcia a także zamknięcia zawodów dokonał Wójt Gminy Tarnowiec, Pan Bogusław
Wójcik, który wręczył okazałe puchary i medale oraz zaprosił na kolejny, przyszłoroczny turniej.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim, którzy pomogli przy organizacji zawodów.

Turniej, jak co roku, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem amatorskich drużyn siatkarskich i
na trwałe wplótł się w kalendarz znaczących imprez sportowych w powiecie jasielskim.



Zabawa choinkowa w Nowym Gliniku  30, styczeń 2012

Radośnie, wesoło, kolorowo! Tak określić można zabawę choinkową, która odbyła się w
sobotę w Nowym Gliniku. Jej organizatorami byli: Rada Rodziców, Gminny Ośrodek Kultury

oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wspaniałą zabawę zapewniły Animatorki z Sekcji Animacyjnej Magjam z Rzeszowa. Ania, Justyna,
Madzia oraz Gosia zadbały o atrakcje dla blisko 80 dzieci w różnym wieku - od Rocznych po 6

klasę Szkoły Podstawowej.

Wśród uczestników zabawy były wróżki, królewny, kowboje, zorro oraz wiele innych barwnych
postaci z bajek.

Największą atrakcją dla dzieci okazała się kolorowa chusta animacyjna, przy której dzieci bawiły
się w przeróżne zabawy. Był również tradycyjny "pociąg", tańce oraz liczne zabawy i konkursy. 

W przerwie zabaw na dzieci czekała pyszna pizza.

Wszystkim tym zabawom towarzyszyła radość, uśmiech i spontaniczna aktywność dzieci, 
a cały czas zabawy przebiegł w miłej i serdecznej atmosferze.



Bal Karnawałowy dla dzieci w Sądkowej 22, styczeń 2012

Niecodzienna uroczystość miała miejsce w niedzielę 22 stycznia w Sądkowej. Odbył się bowiem
Bal Karnawałowy dla dzieci, połączony ze Świętem Babci i Dziadka.

Organizatorką tej uroczystości była Pani Teresa Pawłowska, sołtys wsi. Scenariusz części
artystycznej napisała P. Maria Tomasik, która przygotowała również najmłodszych do występu Dla

dziadków dzieci recytowały wiersze oraz śpiewały piosenki.

Po występie dzieci wręczyły swoim dziadkom kolorowe laurki. Maluchy ubrane w kolorowe stroje
tańczyły w rytm muzyki, odbyło się wiele zabaw i konkursów. Nie zabrakło także pysznego

poczęstunku zarówno dla najmłodszych jak i starszych gości.

Bal odbył się dzięki sponsorom, a byli nimi: Masarnia Dobrucowa, Firma Rolbud, Cukiernia
„U Zofii”, Firma „Unimet”, Pan Michał Dłuski, Pani Aleksandra Czekańska – Dubiel.



Dzień seniora  26, stycznia 2012 

Już tradycyjnie 26 stycznia br. w Sołectwie Tarnowiec odbył się uroczysty Bal z Okazji Dnia
Seniora,. Organizatorami spotkania byli Koło Gospodyń Wiejskich z Tarnowca Gminny Ośrodek

Kultury w Tarnowcu oraz inicjator tego wydarzenia Sołtys Tarnowca Stanisław Lawera.

Zaproszeni goście spędzili wieczór w miłej tanecznej atmosferze, racząc się smakołykami
przygotowanymi przez KGW w Tarnowcu. Były toasty lampką szampana oraz serdeczne

życzenia. Podziękowania za trud i wysiłek włożony w wychowanie kolejnych pokoleń, złożyli
Wójt Gminy Tarnowiec Bogusław Wójcik, Sołtys Stanisław Lawera oraz zaproszeni Księża:

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia - Ks Jerzy Uchman oraz ks prałat Aleksander
Radoń. 



Kostiumowa Zabawa Choinkowa dla Dzieci w Tarnowcu

 06, luty 2012

W sobotnie karnawałowe popołudnie odbyła się Kostiumowa Zabawa dla Dzieci. Mimo mroźnej
pogody do Gminnego Ośrodka Kultury przybyło blisko 50 dzieci. O godzinie 14.00 sala nabrała

niezwykle barwnych kolorów, a to za sprawą bajecznych strojów, w które ubrane były dzieci.
Zabawę poprowadziły zaprzyjaźnione Animatorki z Sekcji Animacyjnej Magjam z Rzeszowa.

Kolorowa chusta animacyjna po raz kolejny okazała się wielką atrakcją. Przyciągnęła
wszystkie dzieciaki do zabawy. Chustę można było podrzucać, schować się pod nią, a nawet na

niej usiąść. Nie zabrakło również tańców, konkursów, malowania twarzy, pysznego
poczęstunku, a na koniec wspólnego pamiątkowego zdjęcia.



Gminny Turniej Badmintona 08, luty 2012 

Podczas ferii zimowych dzięki uprzejmości pani Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu
UKS „Arka” z Umieszcza oraz GOK w Tarnowcu przeprowadzili Gminny Turniej Badmintona.

Celem zawodów była popularyzacja tego sportu wśród mieszkańców gminy i poza nią oraz
aktywne zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.

Chęć udziału w zawodach zgłosiło 32 zawodników, w tym 10 kobiet i 22 mężczyzn. Turniej
rozgrywany był na dwóch kortach w grach pojedynczych. Sportowa walka trwała do późnych

godzin popołudniowych, w czasie których przeprowadzono 56 spotkań, które pozwoliły na
wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Złote medale przypadły dla Moniki Kani, Piotra Dubiela, Damiana Betleja i Mateusz
Potockiego. Srebra zdobyli: Jessica Orzechowicz, Gabriela Faber, Magdalena Kopczak oraz

Krzysztof Bielski. Brązowe medale natomiast do swoich domów zawieźli: Albert Dubiel, Eryk
Głowacki, Karolina Piotrowska i Kamil Bonar.



Wystawa "Gdzie Chów Tam Łów" marzec 2012

„Gdzie Chów tam Łów ” taki był tytuł wystawy Przyrodniczo Łowieckiej, którą można było
zwiedzać od 26 lutego do 10 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu. Organizatorami

wystawy byli Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie
Jarząbek Jasło Okręg Krośnieński oraz Brać Myśliwska z Gminy Tarnowiec. Wystawa spotkała się

z szerokim zainteresowaniem, zwiedziło ją około 2 tysięcy osób. Przestrzeń wystawy była
ograniczona i nie pomieściła wszystkich eksponatów, czego najbardziej żałują organizatorzy.
Wystawa przyciągnęła wielu znakomitych gości, którzy chętnie fotografowali i dyskutowali o

zbiorach kolekcjonerskich i trofeach łowieckich. Najliczniej uczestniczyli w niej uczniowie szkół
różnego typu, którzy mogli zapoznać się z ciekawą ścieżką dydaktyczną, przygotowaną przez

Stanisława Mazura, przedstawiającą ciekawostki z zakresu edukacji leśnej i ekologicznej: były to
tablice poświęcone przyrodzie polskiej, upowszechnienie wiedzy o środowisku leśnym, rozwinięcie
świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialnego korzystania z dóbr leśnych. Edukacja ta jest
czymś więcej niż nauką o przyrodzie czy o jej ochronie, jest w pewnym sensie nośnikiem wiedzy o

świecie i działalności człowieka, obejmującej teraźniejszość i przyszłość naszej planety. Na
wystawie znajdziemy fragmenty bogatej kolekcji spreparowanej drobnej zwierzyny (np. zając, lis) i
grubej (np. łoś, jeleń), chronionej (np. wilk, ryś, niedźwiedź), ptaków, zabytkową broń myśliwską,

rogi grające i sygnałówki, zbiory numizmatyczne, medalierskie, filatelistyczne, starodruki, książki o
tematyce łowieckiej i wiele innych ciekawostek myśliwskich. Różnorodność i jakość tych

eksponatów świadczy o wartości tego obszaru kultury.

Autorami aranżacji całości ekspozycji byli: Bartłomiej Smyka, Andrzej Pętlak, bracia Jakub,
Jan, Bartłomiej Wójcikowie, Piotr Urbanik - mieszkańcy Tarnowca oraz Koło Gospodyń

Wiejskich z Tarnowca, które przygotowało tradycyjny, myśliwski bigos.





Dzień kobiet 11, marzec 2012

Wyjątkowe Święto - Dzień Kobiet obchodziły Panie w niedzielę 11 marca w Gąsówce.
Organizatorami uroczystości byli: Koło Gospodyń Wiejskich z Gąsówki wraz z Gminnym

Ośrodkiem Kultury w Tarnowcu.

Spotkanie rozpoczęła sołtys wsi, a zarazem Przewodnicząca KGW, Pani Krystyna Lawera, witając
przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Senator RP Alicja Zając, Poseł Bogdan Rzońca,

przedstawiciele samorządu, na czele z Panem Wójtem Bogusławem Wójcikiem, oraz
Przewodniczącym Rady, Pan Tadeuszem Śmietaną. Wśród zaproszonych gości znalazł się również

Pan Roman Piłat, Przewodniczący Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych, jak również Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Tarnowiec.

Część artystyczną przygotowały zespoły: Tarnina z Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu,
Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy oraz Zespół Śpiewaczy Potakowianki.

Spotkanie było okazją, by podziękować wieloletnim działaczkom KGW, za ofiarną pracę 
na rzecz społeczności lokalnej. Zasłużone panie otrzymały pamiątkowe Dyplomy 

i kwiaty. Uroczystości towarzyszyła także wystawa rękodzieła artystycznego,
wykonanego przez twórców ludowych z Gąsówki oraz okolic.



 Najładniejsza palma wielkanocna 30 marca 2012 

Dnia 30 marca 2012 roku w świetlicy GOK-u w Tarnowcu 150 uczniów z terenu naszej Gminy
wzięło udział w XII konkursie „Najładniejsza palma wielkanocna” i konkursie „Symbole

wielkanocne”, których gospodarzem był Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu.
Organizatorem była p. Edyta Koszyk, a współorganizatorem Gminny Ośrodek Kultury 

w Tanowcu.

Uczniowie w zespołach do 4 osób przygotowali palmy wielkanocne o wysokości od 2 do 3 metrów,
dodatkowo chętni gimnazjaliści wykonali pisankę. Palmy i pisanki zostały ocenione przez komisję
w składzie: Ewa Żebracka, Renata Filip, Bartłomiej Smyka, Magdalena Kopczak, Alicja Grasela,
Magdalena Juszczyk i Wacław Kozdrój - w trzech grupach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI 

i gimnazjum. Wybór był bardzo trudny, gdyż poziom prac konkursowych był wyrównany.



Obchody Gminnego Dnia Matki w Brzezówce  26, maj 2012

W sobotnie popołudnie w Brzezówce odbył się Gminny Dzień Matki, zorganizowany przez Koło
Gospodyń Wiejskich oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu. Na tą szczególna uroczystość

przybyło wiele Mam.

Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Koła, Krystyna Zygmunt, witając przybyłych gości wśród,
których znaleźli się przedstawiciele samorządu, m.in. Piotr Sikora – zastępca wójta, Tadeusz

Śmietana – Przewodniczący Rady, Prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych – Roman Piłat, Maria Tomasik Przewodniczącą Powiatowej Rady KGW w Jaśle Irena

Soboń - Przewodnicząca Regionalnej Rady KGW, Radny – Stanisław Twaróg, sołtys wsi – Andrzej
Gunia oraz członkowie OSP Brzezówka.

O część artystyczną wieczoru zadbał zespół wokalny Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu
pod kierownictwem Marty Kapały oraz zespół śpiewaczy Potakowianki.



Noc Świętojańska w Dobrucowej  28, czerwiec 2012
Atmosfera magii, radości, zabawy i ludowych tradycji już po raz kolejny zagościła w Dobrucowej,

gdzie obchodzono Noc Świętojańską – magiczne święto przesilenia letniego – najkrótszą noc
 i najdłuższy dzień w roku. Organizatorami wydarzenia byli: Koło Gospodyń Wiejskich
 i Ochotnicza Straż Pożarna z Dobrucowej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.

Na tą piękną uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, m.in. Przewodniczący Rady Powiatu
Bogusław Kręcisz, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jaśielskiego Tadeusz Górczyk

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Tadeusz Śmietana, Wójt Gminy Tarnowiec Bogusław
Wójcik, Radni Powiatowi, Prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji

Rolniczych Roman Piłat, Przewodnicząca Powiatowej Rady KGW w Jaśle Maria Tomasik,
Przewodnicząca Regionalnej Rady KGW Irena Soboń.

Po przywitaniu gości przez Ewę Barańską przewodniczącą Koła, w ludowy nastrój wprowadził
zespół śpiewaczy z Wietrzna. W ramach Nocy Świętojańskiej zorganizowano Konkurs 

na Najpiękniejszy Wianek Świętojański. Komisja Konkursowa w Składzie Paweł Bukowski,
Tadeusz Górczyk, Irena Soboń, Bogusław Wójcik, Jan Czubik, przyznała I miejsce dla Koła

Gospodyń Wiejskich z Dobrucowej, II miejsce zajęło KGW Potakówka, III zaś KGW z Tarnowca.

Zespół wokalny Tarnina działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu, pod opieką
Marty Kapały przygotował część artystyczną, spektakl Noc Czerwcowa.



Piknik Rodzinny w Tarnowcu 24, lipiec 2012  

Dobra zabawa, uśmiechnięte buzie dzieciaków, zadowoleni rodzice – tak było na Pikniku
Rodzinnym w Tarnowcu. Impreza zorganizowana została przez Gminę Tarnowiec, Gminny

Ośrodek Kultury w Tarnowcu, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Uczniowski Klub Sportowy Arka
 z Umieszcza.

Organizatorzy zadbali o szereg atrakcji: dla aktywnych rozegrano Turniej Ringo, do którego
zgłosiło się łącznie 30 osób. 



Biesiada z poezją ludową w Umieszczu  14, lipiec 2012
Koło Gospodyń Wiejskich z Umieszcza oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu przygotowało

w dn. 14 lipca 2012r Biesiadę, której tematem przewodnim była kultura ludowa.

Na zaproszenie Organizatorów przybyli przedstawiciele samorządu: Bogusław Wójcik – Wójt
Gminy Tarnowiec, Tadeusz Śmietana – Przewodniczący Rady, Jan Czubik – Radny Gminy,

 Jan Muzyka – sołtys wsi. Wśród gości znalazły się również: Przewodnicząca Powiatowej
Rady KGW w Jaśle Maria Tomasik oraz Przewodnicząca Regionalnej Rady KGW Irena Soboń.

Biesiadę rozpoczęła Przewodnicząca KGW – Bożena Chochołek, która przywitała gości 
oraz zaprosiła poetki ludowe do zaprezentowania swojej twórczości.

Występ poetów rozpoczęła nasza lokalna poetka, Maria Tomasik, która wygłosiła wiersze ze swoich
tomików. Piękną poezję ludową zaprezentowała także Maria Opyd z Polanki.

Ludową poezję śpiewaną przedstawił zespół Potakowianki. Atrakcją wieczoru był występ
kabaretu To i Owo z Zarzecza.



Wakacyjny Piknik Rodzinny we Wrocance  30, sierpień 2012
W słoneczne niedzielne popołudnie odbył się we Wrocance Wakacyjny Piknik Rodzinny, którego

organizatorami byli: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich z Wrocanki oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Tarnowcu.

Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji. Na najmłodszych czekały kucyki, fikoland oraz wiele zabaw
i konkursów, m.in. przejazd slalomem na hulajnodze między pachołkami. Nie zapomniano 

o starszych, dla których odbył się m.in. konkurs rzucania dynią na odległość. Dużych
wrażeń dostarczył widzom przejazd dziwnych pojazdów przez przeszkody na czas. W roku tym

startowało 18 dziwnych pojazdów. Podczas Pikniku u Koła Gospodyń Wiejskich zjeść można było
tradycyjne, regionalne dania, u Strażaków zaś pyszne kiełbaski z grilla. Tuż po zachodzie słońca

rozpoczęła się wspólna zabawa taneczna z zespołem Revers.

 



Dożynki gminne 9, wrzesień 2012
W niedzielę 9 września Gmina Tarnowiec dziękowała za tegoroczne zbiory podczas Dożynek
Gminnych. Obchody tegorocznego Święta Plonów rozpoczęły się Mszą Św. w Sanktuarium

Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu, której przewodniczył Ksiądz Biskup Kazimierz Górny.
Po mszy biskup odsłonił pamiątkową tablicę przed wejściem do kościoła, która upamiętnia
zawierzenie Matce Boskiej Tarnowieckiej rolników z ziemi podkarpackiej. Po nabożeństwie

barwny korowód dożynkowy z wieńcami przejechał do Łajsc na dalsze uroczystości.



 Warsztaty carvingu  10, październik 2012

Każda potrawa wygląda bardziej elegancko i lepiej smakuje, gdy jest ładnie podana, odpowiednio
udekorowana. Wiedzą o tym dobrze uczestniczki warsztatów carvingu, które odbyły się w sobotnie

popołudnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu.

W miłej atmosferze Panie poznały tajniki fantazyjnego i dekoracyjnego wycinania w warzywach
takich jak: marchewka, rzodkiewka, por, seler, ogórek, cukinia, papryka.

Zdobyte umiejętności wykorzystane zostaną podczas dekoracji dań oraz stołów, czyniąc 
ich niepowtarzalnymi.



Warsztaty - filcowania wełny 23, październik 2012 
Niezwykle kreatywne zajęcia miały miejsce we wtorek 23 października w Gminnym Ośrodku

Kultury w Tarnowcu. Odbyły się bowiem warsztaty filcowania wełny na mokro,
poprowadzone przez Aldonę Kotecką. Na początku Panie poznały teorię, narzędzia i metody
pracy, które wykorzystały w późniejszym etapie zajęć. Do wykonania ozdób potrzebne były:
wełna czesana kolorowa, woda, mydło, folia bąbelkowa oraz sprawne ręce. Pod okiem Pani

Aldony, uczestniczki wykonały drobne elementy dekoracyjne, kolczyki oraz broszki. Technika
ta jest bardzo czasochłonna lecz, jak przyznały uczestniczki warsztatów, bardzo przyjemna.



Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

 10, listopad 2012
Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości miały miejsce w sobotę 10 listopada,

rozpoczęły się w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia uroczystą Mszą Świętą pod
przewodnictwem Księdza Proboszcza Jerzego Uchmana z udziałem ks. prałata Aleksandra
Radonia. Uroczysty charakter mszy podkreślił udział pocztów sztandarowych Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnowiec oraz Zespołu Szkół Publicznych z Tarnowca i

Umieszcza. Zespół wokalny działający przy Gminnym Ośrodku Kultury Tarnina pod
kierownictwem Pani Marty Kapały przygotował pieśni patriotyczne a dzieci z Niepublicznej
Szkoły Podstawowej we Wrocance wyrecytowały wiersz. Po mszy św. nastąpił przemarsz na
cmentarz wojenny, gdzie odbył się apel poległych. Wójt Gminy Tarnowiec Bogusław Wójcik
wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Śmietaną, przedstawiciel Ochotniczych
Straży Pożarnych druh Aleksander Radoń, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa

Podkarpackiego Stanisław Lawera, i delegacja z ZSP w Umieszczu wraz z dyrektorem
placówki Maciejem Nowakiem złożyli wiązanki na pomniku nieznanego żołnierza.

Dalsze uroczystości odbyły się w Domu Ludowym w Potakówce. Zespół śpiewaczy Potakowianki,
wraz z młodzieżą z Potakówki przedstawili montaż słowno – muzyczny o tematyce patriotycznej
który przypomniał zebranym ważne wydarzenia na drodze do odzyskania niepodległości. Zespół

wraz z gośćmi wykonał wiązankę pieśni narodowo patriotycznych.

Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest
obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123

latach niewoli.



Bal Andrzejkowy w Gliniku Polskim  27, listopad 2012

Czarownice, wróżby, zabawy, konkursy – to wszystko miało miejsce we wtorek, 27 listopada w
Gliniku Polskim, gdzie odbył się Bal Andrzejkowy dla dzieci. 

Jego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu wraz z Radą Rodziców i
lokalną społecznością Glinika Polskiego. Na bal przybyło ponad 70 dzieci z całej gminy.

 Na początek Pan Wójt powitał wszystkich uczestników i życzył im udanej zabawy. Dalszą
część balu poprowadziły animatorki z Sekcji Animacyjnej Magjam z Rzeszowa.

 W ten magiczny wieczór radosnych tańców i wróżb, uczestnicy bawili się znakomicie, chętnie
brali udział w licznych konkursach, m.in.: przeciągania liny, Konkursie Młodych Talentów. 



Kiermasz Bożonarodzeniowy 

Na Tarnowieckim rynku, już po raz odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy. W świątecznej
atmosferze wszyscy odwiedzający mieli możliwość zakupu różnorodnych produktów związanych

ze Świętami. Na stoiskach spotkać można było, m.in.: lukrowane pierniczki, stroiki, bombki,
ozdoby choinkowe ręcznie robione, aniołki z masy solnej, wieńce świąteczne. Produkty te

przygotowane były przez uczniów ze Szkół z Tarnowca, Wrocanki, Umieszcza, Roztok, Glinika
Polskiego, Łajsc.

Oczywiście jak na kiermasz przystało nie mogło zabraknąć przysmaków świątecznych. Panie z Kół
Gospodyń Wiejskich z Tarnowca, Wrocanki i Łubna przygotowały pyszne pierogi, uszka, krokiety,

kapustę z grzybami oraz ciasta: pierniki, serniki, makowce.

Na scenie z kolędami pastorałkami zaprezentował się zespół Tarnina, prowadzony przez Panią

Martę Kapałę, oraz solistki Magdalena, Justyna i Monika Pilczuk.
Na Kiermasz zawitał także Święty Mikołaj, który rozdawał dzieciom cukierki.

Wspólne kolędowanie rozpoczęła o godz. 17:00 Kapela Góralska „Corny Potok”. Kapela wykonała
tradycyjne beskidzkie pastorałki, jak również znane polskie kolędy. Wieczorem wystąpił także

zespół Revers z własnymi aranżacjami kolęd.

Organizatorami tegorocznego Kiermaszu byli: Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, Koła
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Tarnowca.



Gminny konkurs "Z Aniołem w Tle" 12 grudnia 2012 

12 grudnia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu odbył się VIII Gminny
konkurs „Z Aniołem w tle”. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Publicznych w
Tarnowcu i GOK w Tarnowcu pod kierunkiem p. Edyty Koszyk. W konkursie wzięło udział

118 uczniów ze szkół publicznych i niepublicznych z terenu naszej Gminy: SP Łajsce, SP
Czeluśnica, SP Umieszcz, SP Tarnowiec, NSP Wrocanka, NSP Roztoki, Gimnazjum

Tarnowiec, Gimnazjum Umieszcz. Już po raz drugi w konkursie mogli wziąć udział także
uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, a nowością była różnorodność prac konkursowych w
poszczególnych grupach wiekowych: klasy I-III – bombka, klasy IV-VI – szopka przestrzenna

i klasy gimnazjalne - wieniec ozdobny na drzwi.



IV Powiatowy Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy
Tarnowiec 18, luty 2013 

W turnieju wzięło udział 6 zespołów – KMS Volley Tarnowiec pod egidą Marka Zawadowicza,
drużyna REST Rzeszów, BELFER 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 finalistów. Mecze rozgrywano 

do dwóch wygranych setów. Fundatorem nagród był współorganizator turnieju -
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu

Komplet strojów sportowych dla najlepszych zawodników 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.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał zastępca Wójta Gminy Tarnowiec, Pan Piotr Sikora, który
powitał wszystkich zawodników życzył im niezapomnianych sportowych wrażeń. Turniej zamknęła
Pani Dyrektor ZSP w Tarnowcu Urszula Boratyn, wręczając zwycięzcom okazałe puchary i medale.



Warsztaty „Polskie i słowackie smaki i tradycje”

 9-10, luty 2013
Podczas warsztatów wspólnie uczyliśmy się gotowania tradycyjnych potraw wigilijnych 

i przybliżaliśmy sobie nawzajem tradycje, zwyczaje związane z przeżywaniem świąt
Bożego Narodzenia w Polsce i na Słowacji. Podczas pierwszej części warsztatów obie strony

przygotowywały wspólnie tradycyjne wigilijne potrawy. Strona słowacka gotowała dania takie jak:
ryby, kapustnica-zupa z kwaśnej kapusty, sałatka ziemniaczana. Strona polska zaś gotowała: pierogi

z kapustą i ze śliwami, barszcz z grzybami, rybę z warzywami, kompot z suszek. Potrawy można
było skosztować podczas wieczoru tradycji bożonarodzeniowych: Starosta Słowacki Dušan

Demčák opowiedział o tradycyjnej słowackiej wigilii, Pani Ania Pętlak – Przewodnicząca KGW
Tarnowcu, zaprezentowała typowe dania sposób w jaki przebiega tradycyjna polska wigilia. 

Po degustacji młodzież ze Szkoły Podstawowej z Tarnowca pod kierownictwem Pani Edyty
Koszyk zaprezentowała Jasełka, a zespół wokalny GOK kierowany przez Panią Martę Kapałę

przedstawił najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. O tradycjach i zwyczajach opowiedziała Pani
Maria Tomasik. Zespól śpiewaczy Potakowianki zaśpiewał kilka tradycyjnych pastorałek oraz

okolicznościową pieśń napisaną przez panią Marię Tomasik specjalnie na tą okazję. 
Nie zabrakło również występu ludowego zespołu Słowackiego. Warsztaty przebiegły 
w atmosferze zainteresowania obu stron wzajemnymi podobieństwami i różnicami 
w obchodzeniu świat bożego narodzenia ciekawymi tradycjami tradycjami oraz wymianą

świątecznych przepisów kulinarnych.



Karnawałowe Spotkanie Seniorów 11, luty 2013 
Z udziałem licznej grupy seniorów w poniedziałek 11 lutego w Tarnowcu odbyło się

Karnawałowe Spotkanie Seniorów zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Tarnowcu, Koło Gospodyń i Ochotnicza Straż Pożarna z Tarnowca. Spotkanie

odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury. Popołudnie upłynęło w miłej, serdecznej
atmosferze, przy poczęstunku, dźwiękach akordeonu, wspólnych śpiewach i tańcach. 

W spotkaniu wzięli udział m.in. Wójt gminy P. Bogusław Wójcik, proboszcz parafii 
ks. Jerzy Uchman, ksiądz Prałat Aleksander Radoń.

Jak o roku spotkanie seniorów to czas rozmów i wspomnień, dla tych którzy znają się od lat,
lecz nie mają okazji spotkać się częściej.



 Dzień Kobiet w Łubienku  09, marzec 2013

Koło Gospodyń Wiejskich z Łubienka wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowało
uroczyste obchody Gminnego Dnia Kobiet, które miały miejsce w sobotę 9 marca w Domu

Ludowym w Łubienku.

Na wstępie Przewodnicząca Koła, Pani Zofia Buratyn powitała przybyłych gości, wśród
których znaleźli się m.in: Wójt Gminy Bogusław Wójcik, Przewodniczący Rady Tadeusz
Śmietana, Sołtys i Radny wsi Pan Kazimierz Buratyn, Przewodnicząca Regionalnej Rady
KGW, Irena Soboń oraz Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Tarnowiec.

Spotkanie umilone zostało występami artystycznymi dzieci i młodzieży z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej z Łubienka, młodzieży z zespołu Tarnina, działającego przy Gminnym Ośrodku

Kultury w Tarnowcu oraz występem zespołu Potakowianki.
W tym wyjątkowym dniu, Pan Wójt, Przewodniczący Rady oraz Pani Irena Soboń wręczyli
Podziękowania dla zasłużonych Kobiet z Łubienka. Panie dostały pamiątkowe dyplomy oraz

kwiaty.



Filcowanie wełny na sucho  25, marzec 2013

Filcowanie wełny na sucho to ciekawy i oryginalny sposób na wykonanie ozdoby
wielkanocnej,przekonali się uczestnicy warsztatów które odbyły się 25 marca w Gminnym
Ośrodku Kultury w Tarnowcu. Pod czujnym okiem, prowadzącej warsztaty Pani Aldony

Koteckiej, powstały internujące formy z wełny czesankowej.

Filcowanie - jest jedną z najstarszych znanych człowiekowi metod uzyskiwania tkanin.
Najstarsze wiadomości na temat tej techniki pochodzą już z neolitu. Filcu używano 

w Skandynawii na Syberii jak również starożytnym Rzymie i Grecji. Technika
 ta polega na formowaniu włókien wełny w jednolity, zbity materiał. Metody filcowania

są dwie: na sucho oraz na mokro. Technika ręcznego filcowania to świetna forma rozwoju
artystycznego. Praca z wełną doskonale rozwija wyobraźnię i zdolności manualne. Stworzenie

niepowtarzalnej ozdoby nie jest trudne, choć wymaga sporo czasu i cierpliwości o czym
przekonali się uczestnicy warsztatów.



Tradycyjne malowanie pisanek woskiem  26, marzec 2013
Tradycyjne pisanki powstawały podczas warsztatów, które odbyły się 26 marca w Gminnym
Ośrodku Kultury w Tarnowcu. Tajniki technik zdobienia pisanek wykorzystywanych przez
nasze babcię, zaprezentowała Pani Krystyna Petrycka. Warsztaty prowadzone przez Panią
Krystynę stają się już tradycją, w których uczestniczy z roku na rok coraz więcej chętnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom.



Konkursy wielkanocne rozstrzygnięte 29, marzec 2013 

Uczniowie w zespołach do 4 osób przygotowali palmy wielkanocne o wysokości od 2 do 3
metrów, dodatkowo chętni uczniowie klas IV-VI i gimnazjum wykonali pisankę. Palmy 

i pisanki zostały ocenione przez komisję w składzie: Urszula Boratyn, Ewa Żebracka,
Magdalena Kopczak, Alicja Grasela, Ewangelina Olbrot, S. Gromek i ks. Paweł Białek - 

w czterech grupach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazjum i KGW. Wybór
był bardzo trudny, gdyż poziom prac konkursowych był wyrównany. 



Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej 9 kwietnia 2013 
W dniu 9 kwietnia 2013r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu
zostały przeprowadzone eliminacje gminne XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy

Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizowany od kilku lat turniej ma na celu
popularyzację wśród dzieci i młodzieży szkolnej zagadnień związanych nie tylko

 z pożarnictwem, ale także ekologią i ratownictwem. W turnieju uczestniczyły
reprezentacje szkół podstawowych z Glinika Polskiego, Łajsc, Łubna Szlacheckiego, Nowego

Glinika, Wrocanki, Tarnowca oraz gimnazjum z Łubna Szlacheckiego i Tarnowca.

Do rywalizacji w turnieju przystąpiło 15 uczniów ze szkół podstawowych i 7 uczniów 
z gimnazjum.auguracji turnieju dokonał zastępca wójta Pan Piotr Sikora. Powitał

uczestników konkursu, opiekunów oraz jurorów w imieniu własnym, Wójta Gminy Tarnowiec,
dyrektora GOK, pani dyrektor ZSP w Tarnowcu oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Na ręce Pani Urszuli Boratyn, dyrektora ZSP 
w Tarnowcu, pan Piotr Sikora złożył podziękowania za wieloletnią koordynację Turnieju

Wiedzy Pożarniczej, czym od lat zajmuje się mgr Stanisław Cichoń. Następnie przewodniczący
zapoznał uczniów z regulaminem i sposobem punktacji części pisemnej i części ustnej. 

Po rozdaniu pytań testowych uczniowie przystąpili do pracy.

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. 



Turniej Piłki Siatkowej 18, maj 2013 

W Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu odbył się w sobotę 18 maja
turniej piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Klubu Miłośników Siatkówki "Volley" Tarnowiec. 



Warsztaty tworzenia biżuterii  13, maj 2013

Piękne, barwne kolczyki powstały na warsztatach tworzenia biżuterii
techniką koralikową. Warsztaty odbyły się 13 maja w świetlicy Gminnego
Ośrodka Kultury w Tarnowcu. Technika ta jest bardzo trudna, wymaga

wiele cierpliwości, precyzji oraz kreatywności. Polega na nawlekaniu
drobnych koralików na specjalną nitkę jubilerską, według określonego
schematu. Dzięki prowadzącej, Pani Aldonie Koteckiej, uczestniczkom

udało się stworzyć nie tylko piękne kolczyki, ale również zarazić pasją 
do nowo poznanej techniki.



I Bieg Uliczny w Tarnowcu  9, czerwiec 2013
118 zawodników wzięło udział w I Biegu Ulicznym, który odbył się 9 czerwca w Tarnowcu. Celem

imprezy była popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym
powietrzu, promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców gminy i okolic.

Pomysłodawcą biegu była Katarzyna Piskorz, Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS”
Arka” z Umieszcza, który był również jednym z organizatorów, we współpracy z Gminą Tarnowiec,

Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomani, oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy

Tarnowiec.

Najpierw odbyły się biegi grup młodszych, na dystansach 100,200, 400, 600 i 1000m. Każdy 
z finalistów otrzymał statuetkę, medal, dyplom oraz nagrodę rzeczową. 

W grupie młodszej udział wzięło 60 zawodników.





100 - lat OSP w Umieszczu  20-21, lipiec 2013

Umieszczu w dniach 20 – 21 lipca odbyły się uroczystości 100 – lecia istnienia Ochotniczej Straży
Pożarnej. Ochotnicza z Straż Pożarna w Umieszczu założona została w 1913 r. Od tamtej pory, nie

licząc czasów wojny, działa nieprzerwanie do dziś. Obecnie zrzesza 40 członków.

W sobotę Poczty Sztandarowe oraz mieszkańcy i goście wraz z Orkiestrą Dętą z Beska w
barwnym pochodzie przeszli spod Domu Ludowego w Umieszczu na Plac 900 lecia, gdzie odbyły

się uroczystości jubileuszowe. Po złożeniu meldunku, przez dowódce uroczystości druha
Jarosława Lulę, Prezesowi Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie druhowi Januszowi
Koniecznemu rozpoczęła się oficjalna część uroczystości, podczas której dokonano odznaczenia
Złotym Znakiem Związku - najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Związek Ochotniczych

Straży Pożarnych odznaczeniem tym wyróżniono Ochotniczą Straż Pożarną w Umieszczu za
długoletnią działalność. Cześć oficjalną zakończyły przemówienia zaproszonych gości oraz

uroczysta polowa Msza Święta którą odprawił ksiądz kustosz Sanktuarium Matki Bożej
Zawierzenia w Tarnowcu Jerzy Uchman w koncelebrze księdza Mariana Płonki, proboszcza parafii

p.w. Św. Józefa Robotnika w Gliniku Polskim. Pierwszy dzień obchodów zakończył się wspólną
biesiada strażacką w Domu Ludowym. 

Niedzielna impreza miała za zadanie nie tylko uczcić jubileusz, ale także pokazać, że strażacy-
ochotnicy są gotowi w każdej chwili na wezwanie w sytuacji zagrożenia, pochwalić się

nowoczesnymi sprzętem i własną sprawnością fizyczną. Były testy z wiedzy o ratownictwie, w
którym wzięła udział młodzież szkolna oraz zawody sprawnościowe jednostek OSP z gminy

Tarnowiec. Wystartowało 8 trzyosobowych drużyn. Mieli do pokonania tor przeszkód, liczył się
czas i precyzyjne wykonanie zadań. Zwyciężyła drużyna z Nowego Glinika , drugie miejsce zajęli

strażacy z OSP w Umieszczu, trzecie Łubno Szlacheckie. Był też okaz cięcia samochodu, w
którym po wypadku uwięziony był ranny mężczyzna. Ekipa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

jasielskiego szpitala uczyła zebranych, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytacją pacjenta.
Każdy chętny mógł spróbować swoich sił na fantomie.

Nie brakowało też dobrej muzyki i zabawy. Wystąpiły zespoły Tarnina i Potakowianki działające
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu. Po nich przyszedł czas na mocniejsze brzmiennie

zespołów Humanoid i God Deed. Na stadionie w Umieszczu pojawiły się tłumy widzów. Gwiazdą
wieczoru był zespół Top One. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem Viva.





 Wycieczka w Bieszczady lipiec 2013
Miłośnicy górskich wędrówek i ciekawi przygody wybrali się z Gminnym Ośrodkiem Kultury 

na wycieczkę w Bieszczady.

Pierwszym punktem wyprawy była przejażdżka „bieszczadzką ciuchcią” czyli Bieszczadzką
Kolejką Leśną. Na klimatycznej, zabytkowej stacji Majdan wsiedliśmy do wagoników, 

aby w pięknej scenerii dojechać do Przysłupia, skąd przejechaliśmy pod szlak wiodący
 na Połoninę Wetlińską, jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w Bieszczadach. 

Na szczycie znajduje się „Chatka Puchatka”, czyli niewielkie schronisko, gdzie można było
się napić gorącej herbaty. 

Na zakończenie, dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Cisna, odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem
kiełbasy. Zmęczeni, ale zadowoleni późnym popołudniem wróciliśmy do domu.

Serdeczne podziękowania dla kierownictwa Nadleśnictwa Cisna za pomoc w organizacji
wyjazdu.



Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tarnowcu

200 uczestników, 5 wycieczek, 7 zwiedzonych, nowych miejsc,
setki kilometrów – oto liczbowy bilans wakacji z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w lipcu 2013r.Ilości wrażeń i emocji nie
sposób było policzyć.

Na samym początku wakacji wybraliśmy się do Parku Linowego
w Jaśle. Park jest nowym obiektem, utworzonym przy Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji , posiada cztery trasy o różnej skali
trudności, jednak pierwszą trasą, od której zaczęliśmy przygodę,
była trasa zielona, która zdaniem instruktora przygotowuje do tras
trudniejszych. Przed wejściem, każdy uczestnik został
przeszkolony przez instruktora odnośnie sprzętu i bezpieczeństwa.
Szkolenie nie sprawiało dzieciom i młodzieży trudności, dlatego
szybko mogli wejść na oczekiwana trasę.

Nie mogło zbraknąć wyjazdu do Kina Helios w Rzeszowie. Tym
razem wybraliśmy się na animację w 3D - „Tedi i poszukiwacze
zaginionego miasta”. Z zaciekawieniem śledziliśmy losy bohatera
szukającego zaginionego skarbu.

W programie wakacji znalazł się również wyjazd do wioski
Indiańskiej w Zalasowej k. Tarnowa. Uczestnicy poznali kulturę
Tubylczych Narodów Ameryki Północnej.

Dzieci miały również okazję spróbować swoich sił w indiańskich
konkurencjach, które w dawnych czasach przygotowywały dzieci
i młodzież do polowań i rozwijały ich sprawność i celność.

Do konkurencji tych należały, m.in.: strzelanie z łuku, dmuchawki, rzuty włócznią, indiański tor przeszkód, 
rzut na bizonie rogi, wyścigi węży. Na zakończenie, wraz z instruktorką, odbył się wspólny indiański taniec.
Ostatnim wyjazdem był wyjazd do Stepiny, gdzie zwiedzaliśmy Zespół Schronów Kolejowych z czasów 
wojny, miejsce gdzie 68 lat temu Hitler spotkał się z przywódcą Włoch Benitto Mussolinim.

Tego samego dnia zwiedzaliśmy również Podziemną Trasę Turystyczną w Rzeszowie – sieć podziemnych 
korytarzy, w których spotkać można relikty średniowiecznych murów, ślady pożarów, pozostałości żelaznych
krat i zawiasów, kilkusetletnie cegły „palcówki”, ukryte przejścia.

Atrakcyjność piwnic dopełniła ekspozycja historyczno-edukacyjna, na którą składały się m.in. repliki zbroi 
rycerskich, broni białej i palnej, wystawa ceramiki użytkowej i ceramicznych zabawek, obrazująca, z jakich 
naczyń i przedmiotów codziennego użytku korzystali dawni mieszkańcy Rzeszowa.

Podczas letniego wypoczynku nie zabrakło sportowej rywalizacji, dzięki Piknikowi Sportowemu w Gliniku 
Polskim. Podczas Pikniku odbyły się turnieje ringo, piłki nożnej, oraz konkurencje sprawnościowe. Każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkową nagrodę rzeczową.

W świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbył się także Turniej Bilarda.

http://www.tarnowiec.eu/index.php/aktualnosci-gok/1464-wakacje-z-gminnym-osrodkiem-kultury-w-tarnowcu




IV Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi 2013

Rzesze miłośników tradycyjnych, regionalnych smaków przybyły 25-26 sierpnia br. do Tarnowca,
na IV Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi. Pierwszy dzień Festiwalu miał charakter rockowy.

Na scenie zaprezentowały się zespoły: Humanoid, New Gephard oraz gwiazda wieczoru zespół
Closterkeller. Sobotni wieczór zakończył się dyskoteka pod gwiazdami, którą poprowadził DJ

Błażej.

Drugiego dnia Festiwalu królowały pierogi. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały w tym
roku 48 tyś. pierogów o rożnych smakach. Na pięknie przygotowanych stoiskach spotkać można
było pierogi: ruskie, z kapustą, z bobem, owocowe, z mięsem i grzybami, z serem i tymiankiem.
Smakosze pierogów zachwycali się każdym ich rodzajem. Oprócz pierogów skosztować można

było ciasta, kołacze, chleb ze smalcem i wiele innych regionalnych potraw. Ich degustacji
towarzyszyły występy zespołów. Swoją całoroczną prace zaprezentowały zespoły z Gminnego

Ośrodka Kultury w Tarnowcu: zespół taneczny pod kierownictwem Pani Doroty Dudys-Stasik oraz
zespół wokalny Tarnina, prowadzony przez Panią Martę Kapałę. Na tegorocznym Festiwalu

rozdano wiele nagród w licznych konkursach. Najważniejszym był Konkurs na Najlepsze Pierogi
2012. Konkurs wygrało KGW z Roztok, drugie miejsce KGW Umieszcz, trzecie zaś KGW

Potakówka.

Wiele emocji i zainteresowania wzbudził Konkurs Jedzenia Pierogów na czas. W konkursie udział
wzięło 7 Panów. Tytuł Mistrza obronił Artur Michalski z Umieszcza, który w ciągu 2 minut i 30
sekund zjadł 30 pierogów Gospodynie zmierzyły się w Konkursie Lepienia Pierogów na czas.

Najlepszą okazała się Pani Ewa Styś z Umieszcza, która ulepiła najwięcej pierogów w podanym
czasie.

Gwiazdą drugiego dnia Festiwalu był zespół Papa D, powstały w latach 80 a
cieszący się nadal ogromną popularnością. Na zakończenie odbyła się zabawa

ogrodowa z zespołem Orion.



Przedstawiciele Gminy Tarnowiec na obchodach Dni Miasta
Sambora na Ukrainie 8 września 2013 

W dniu 8 września 2013 r. przedstawiciele Gminy Tarnowiec wraz z zespołem dziecięcym
Tarnina, działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu, odwiedzili miasto

Sambor na Ukrainie.

W trakcie wizyty, która odbyła się na zaproszenie władz miasta, przedstawiciele Gminy Tarnowiec
odbyli oficjalne spotkanie z merem Sambora Panem Tarasem Kopyliakiem, a zespół Tarnina
występował na Samborskim rynku w trakcie jarmarku regionalnego oraz na wielkiej scenie 

przed kilkutysięczną grupą mieszkańców i zaproszonych gości. Obydwa występy dzieci
przyjęte zostały wielkim aplauzem.

Sambor to 35 tysięczne miasto na Ukrainie nad rzeka Dniestr z ponad 700 letnią historią. 
W mieście tym żyje ok. 1,5 tys. Polaków. W Samborze działa oddział Towarzystwa Kultury

Polskiej Ziemi Lwowskiej, Dom Polski oraz Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II.



Dzień Seniora w Sądkowej  19, październik 2013 

19 października odbył się w Sądkowej Dzień Seniora którego organizatorkami byli Koło Gospodyń
Wiejskich z Sądkowej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego przemówienia, jakie do zebranych wygłosiła Pani Teresa
Pawłowska, która powitał przybyłych gości oraz uroczyście złożyła Seniorom najlepsze życzenia 

z okazji ich święta.
Ta uroczystość była również okazją do poświecenia samochodu ratowniczo - gaśniczego, nowego

nabytku OSP Sądkowa.

Wśród gości znaleźli się m.in.: Pan Wójt Bogusław Wójcik, Przewodniczący Rady, Pan Tadeusz
Śmietana, Proboszcz Parafii, ks. Jerzy Uchman, Dyrektor Banku w Tarnowcu, Pan Piotr Wietecha,

Przewodnicząca Regionalnej Rady KGW, Pani Irena Soboń.

Spotkanie umiliły występy artystyczne, które wykonały: Pani Maria Tomasik, poetka
 z Sądkowej, Młodzież z Sądkowej, Koło Gospodyń Wiejskich z Sądkowej Zespół

Śpiewaczy Potakowianki oraz Kapela Tarnowcoki.
Wszyscy obejrzeli i wysłuchali występy z wielką przyjemnością.



Otwarcie wystawy „Motyle”  28, październik 2013
28 Października w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu, miało miejsce uroczyste otwarcie
wystawy „Motyle” ze zbiorów Pana Krzysztofa Mazura z Umieszcza, który gromadzi swoja
imponująca kolekcje już od lat siedemdziesiątych. Wystawa to zaledwie część zbiorów Pana

Krzysztofa. W 40 gablotach znajdujących się na wystawie można zobaczyć ok 3000 tys. motyli
prawie 700 gatunków, występujących w naszym kraju dziennych, nocnych oraz egzotycznych.
Na otwarciu pojawiło się wielu gości między innymi Wójt Gminy Tarnowiec Bogusław Wojcik
który pogratulował Panu Krzysztofowi cierpliwości i konsekwencji z jaką realizuje swoja pasje

Autor kolekcji zwrócił uwagę gości jak różnorodny i zmienny jest świat motyli, wiele
gatunków znika z naszego terenu a na ich miejsce pojawiają się inne, wcześniej nie spotykane.

Pan Krzysztof opowiedział o technikach preparacji oraz o metodach łowczych. Wieczór
urozmaicił krótki występ zespołu TARNINA działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury 

w Tarnowcu pod kierownictwem Pani Marty Kapały.



Wycieczka Przemyśl – Krasiczyn  26, październik 2013

W sobotę, 26 października odbyła się jednodniowa wycieczka Krasiczyna i Przemyśla.
Organizatorem wyjazdu był Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.

Pierwszym punktem wycieczki był Krasiczyn – jeden z najpiękniejszych skarbów architektury
renesansowo-manierystycznej w Polsce.

Z Krasiczyna udaliśmy się na Kopiec Tatarski, z którego można podziwiać panoramę Przemyśla.
Według legendy, w pierwszej połowie XVI wieku, w miejscu tym, zostali pokonani Tatarzy.

Przemyśl słynie z licznych fortyfikacji, dlatego w planie wycieczki nie mogło zabraknąć wizyty
 w Forcie XII Werner. Werner to jednowałowy fort artyleryjski Twierdzy Przemyśl 

o konstrukcji betonowo-murowano-ziemnej, znajdujący się obok miejscowości Żurawica. 
Jest jednym z najciekawszych, najstarszych i najlepiej zachowanych dzieł Twierdzy

Przemyśl, Jego stopień zniszczenia określa się na 10%
Miasto Przemyśl było w swoistym tyglu kulturowym, czego wynikiem jest ciekawa architektura
sakralna, o czym mogli się przekonać uczestnicy wycieczki. Słoneczna jesienna aura pozwoliła 

w pełni podziwiać malownicze walory tego wyjątkowego miasta.
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych wycieczkach organizowanych przez Gminny

Ośrodek Kultury w Tarnowcu.



Warsztaty zdobienia pierników lukrem 05, listopad 2013

Zapachniało Świętami Bożego Narodzenia, a to za sprawą warsztatów zdobienia pierników lukrem,
które odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu, we wtorkowe popołudnie 5 listopada.

Warsztaty przeprowadziła Pani Małgorzata Urban, która od kilku lat zajmuje się
lukrowaniem pierników. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się jak przygotować prawidłowe ciasto,

jak zrobić śnieżnobiały lukier i wreszcie, jak udekorować pierniczki. Kolorowym i białym
lukrem uczestnicy dekorowali gwiazdki, serca, choinki, bałwanki z pierników, które staną się

piękną ozdobą świątecznych choinek.



Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
 14, listopad 2013

Uroczystą Mszą Świętą w intencji ojczyzny, pod przewodnictwem Księdza Jerzego Uchmana,
rozpoczęły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Do Tarnowieckiego Sanktuarium
przybyło wielu wiernych, w tym przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnowiec, Zespołu Szkół Publicznych

 z Tarnowca i Umieszcza. Oprawę muzyczną Mszy przygotował zespół Tarnina, 
pod kierunkiem Pani Marty Kapały oraz Zespół Potakowianki.

Po Eucharystii na Cmentarzu Wojskowym złożono kwiaty i wysłuchano apelu poległych. 
Kwiaty złożyli: Przedstawiciele Władz Samorządowych, Przedstawiciele OSP z Gminy

Tarnowiec, delegacja ZSP z Umieszcza, Przedstawiciele PSL oraz pracownicy GOK

Dalsza część obchodów Święta Niepodległości mała miejsce w Domu Ludowym w Roztokach,
gdzie uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej przygotowali montaż słowno – muzyczny 

o tematyce patriotycznej. Wspólnie odśpiewano znane pieśni patriotyczne. Koło Gospodyń
Wiejskich zadbało o pyszny poczęstunek.

Organizatorami tegorocznych Obchodów Święta byli: Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Parafia Tarnowiec, Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Roztokach.



Spotkanie z Podróżnikiem  22, listopad 2013

W piątek 22 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu, odbyło się niezwykle ciekawe
spotkanie z Podróżnikiem Grzegorzem Chachurą, członkiem grupy trzask.pl. Tematem spotkania

był Meksyk.

Prowadzący spotkanie w ciekawy sposób przybliżył słuchaczom ten niezwykły kraj znajdujący
 się na kontynencie Ameryki Północnej. Pan Grzegorz opowiedział o zwyczajach

mieszkańców, ich codziennym życiu, kulturze i pradawnej, wysoko rozwiniętej cywilizacji Majów.

Pokaz urozmaicil pokaz slajdów z wyprawy okazujących meksykańską florę i faunę oraz
atrakcje turystyczne Słuchacze zobaczyli sombrero oraz ziarna kakaowca, które dawniej

zastępowały pieniądze. Ta niezwykła lekcja geografii spotkała się z dużym zainteresowanie
wśród słuchaczy.



Andrzejki w GOK  30, listopad 2013

Zabawa Andrzejkowa pełna niespodzianek i wesołej zabawy odbyła się w Gminnym Ośrodku
Kultury w Tarnowcu 30 listopada br. GOK gościł ponad 80 dzieci dla których atrakcje

zapewnił prowadzący zabawę Adam Berkowicz. Nie zabrakło wspólnych tańców konkursów 
z nagrodami i łakoci dla uczestników.

Serdecznie dziękujemy za udział w zabawie oraz zapraszamy na kolejne imprezy organizowane
przez GOK w Tarnowcu.



Warsztaty w Centrum Szkła w Krośnie 12, grudzień 2013

Uczestnicy zajęć plastycznych, które odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu
udali się we środę do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, aby uczestniczyć w Warsztatach
malowania ozdób świątecznych. Zanim młodzi twórcy przystąpili do malowania, zapoznali 

się tradycyjnymi metodami wytopu i formowania szkła, z wielką ciekawością
obserwowali ciężką prace hutnika. Po warsztatach pracownicy Centrum przygotowali

 dla najmłodszych niespodziankę: każdy mógł wybić pamiątkową szklaną monetę.



Gminny Konkurs - „Z Aniołem w tle” 17, grudnia 2013 

17 grudnia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu odbył się IX Gminny
konkurs „Z Aniołem w tle”. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Publicznych

 w Tarnowcu i GOK w Tarnowcu pod kierunkiem p. Edyty Koszyk. W konkursie
wzięło udział 127 uczniów ze szkół publicznych i niepublicznych z terenu naszej Gminy: SP

Łajsce, SP Czeluśnica, SP Umieszcz, SP Tarnowiec, NSP Wrocanka, NSP Roztoki, NSP
Łubienko, NSP Glinik Polski, Gimnazjum Tarnowiec, Gimnazjum Umieszcz. W tym roku
była także różnorodność prac konkursowych w poszczególnych grupach wiekowych:

klasy I-III – bombka, klasy IV-VI – choinka i klasy gimnazjalne -szopka przestrzenna. 



Wystawa fotografii 30, grudzień 2013 

Do 17 stycznia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu można oglądać wystawę
fotografii jasielskiego fotografa Mieczysława Wieteski (1914-2004). Zdjęcia pochodzą ze zbiorów

wdowy po fotografie Aleksandry Wieteski oraz Felicji Jałosińskiej, wiceprezes Stowarzyszenia
Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Głównym tematem prezentowanych prac są archiwalne

zdjęcia reportażowe, przedstawiające Jasło i okolicew latach 1952 -1985.

Mieczysław Wieteska (1914 - 2004 r.) po raz pierwszy zetknął się z fotografią jako uczeń drukarski
w Lublinie. Podstaw fotografii profesjonalnej uczył się w zakładzie znanego w Lublinie fotografa

Hartwiga. Fotografia stała się jego pasją, z której nie zrezygnował nawet w czasie służby
wojskowej. W 1937 r. na w wystawie fotograficznej w Łodzi zdobył I miejsce za reportaż 

o tematyce sportowej. Pracując w redakcji dziennika „Echo Łódzkie" zajmował się głównie
fotografią prasową. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku służył w lotnictwie. Ranny wrócił 

do Lublina, gdzie otworzył duży zakład fotograficzny, w którym robił zdjęcia legitymacyjne
do tzw. kenkart, a jednocześnie działał w konspiracji. Aresztowany w 1942 r. zbiegł i ukrywał 

się na terenie powiatu krośnieńskiego. Po wojnie wrócił do Lublina i nadal prowadził zakład
fotograficzny.

W 1952 r. przeniósł się do Jasła, gdzie przy ul. Tkaczowa 2 założył zakład fotograficzny
„Karpaty". W prowadzonym przez 42 lata atelier zajmował się fotografią portretową;

dokumentował także wydarzenia w mieście i brał udział w wielu wystawach fotograficznych, 
a JDK prowadził społecznie kółko fotograficzne. Ponadto był m.in. radnym Izby

Rzemieślniczej w Rzeszowie, członkiem Krajowej Komisji Fotografów, wiceprzewodniczącym
Rzemieślniczej „Solidarności" Okręgu Południowego. Pracował społecznie w Jasielskim

Domu Kultury jako instruktor sekcji fotograficznej, działał w Stowarzyszeniu Miłośników
Jasła i Regionu Jasielskiego. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką

Zasłużony Działacz Kultury i wieloma innymi.



Spotkanie przy Wigilijnym Stole  21, grudzień 2013

Okres przedświąteczny to czas przygotowań, ale także wspólnych spotkań. Jednym z nich było
wyjątkowe Spotkanie przy Wigilijnym Stole, które odbyło się 21 grudnia w Gminnym Ośrodku

Kultury w Tarnowcu.

Do wspólnego stołu pełnego tradycyjnych potraw wigilijnych, przygotowanych przez Koła
Gospodyń Wiejskich zasiedli zaproszeni goście, m.in.: Wójt Gminy Tarnowiec Bogusław Wójcik,

Z-ca Wójta Piotr Sikora, Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Tadeusz Śmietana, Dyrektor
Banku Spółdzielczego w Tarnowcu Piotr Wietecha, oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich

z Terenu Gminy Tarnowiec.

Spotkanie przedświąteczne rozpoczęło się Jasełkami w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół
Publicznych z Umieszcza, pod opieką Pani Teresy Wyderka. Jasełkom towarzyszył koncert kolęd 

w wykonaniu zespołu Tarnina kierowanego przez Panią Martę Kapały. Przedświąteczny
wieczór umiliły również występy Kapeli Tarnowcoki oraz zespołu śpiewaczego Potakowianki.

Wspólna wieczerza minęła w miłej, świątecznej atmosferze przy blasku świec i dźwiękach
kolęd i pastorałek.
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