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Ulubiony Ś więty  
w Miedzianej 

 
11 grudnia - bezśnieżna 

niedziela, ale dla Mikołaja to 
żaden problem. Prawdziwy 
Święty Mikołaj odwiedził 
dzieci z Miedzianej i obda-
rował prezentami. Na spot-
kanie z Nim przyszło 65 dzieci 
w wieku od roku do 12 lat. 
Jedni odważnie po prezenty 
szli sami, inni - mniej odważni 
- w towarzystwie rodziców. 
Były piosenki i wiersze dla 
Świętego. Miłą i rodzinną 

atmosferę umilały ko lędy, któ-
re towarzyszyły całej imprezie. 
Organizatorami imprezy były: 
DFK koło Miedziana i Rada 
Sołecka. Wielkie podziękowa-
nia dla sponsorów: Pana Wójta 
Krzysztofa Mutza, Państwa 
Oszajców, Pana Piotra Glinki 
oraz Państwa Strycharzów. 
Korzystając z okazji życzymy 
wszystkim mies zkańcom Mie-
dzianej i przyjaciołom zdro-
wych, spokojnych i wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku  
                   Joanna Pietruszka 

IX S potkanie z Mikołajem 
 

d 2003 roku filia GBP w 
Nakle wraz z filią GOK-u  

organizują wspólnie mikołaj-
kową uroczystość. Kolejne 
Spotkania z Mikołajem to im-
prezy gromadzące całe rodzi-
ny. Podczas nich – oczywiście 
momentem kulminacyjnym 
uroczystości są indywidualne 
spotkania ze współczesnym 
wcieleniem sympatycznego 
Świętego, podczas których 
dzieci (od 0 do 18 lat) 
otrzymują skromne, ale miłe 
upominki. Każdego też roku  
oprawę muzyczną zapewnia 
zaproszony zespół – w tym 
roku swój czas i energię 
zabawianiu dzieci poświęciło  
„Bravo”. Zapracowany Miko-
łaj wręczył 100 paczek – naj-
młodszy obdarowany miał…  
1 miesiąc. 
 Miko łajki co roku  
mają temat wiodący. W tym 
roku był to LAS. Zabawy ru-
chowe, piosenki, zagadki, a  
nawet towarzyszący Miko ła-

jowi goście – wszystko podpo-
rządkowano temu tematowi. 
Stoły – pięknie przystrojone 
rozmaitymi wyrobami zręcz-
nych, dużych i małych rąk – 
uginały się od pierniczków, 
ciasteczek, soczków, owoców. 
Dzieci duże i małe bawiły się 
wspaniale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O sfinansowanie upo-
minków i poczęstunku zadbali: 
Wójt Gminy Krzysztof Mutz, 
Rada So łecka Wsi Nakło, 
państwo Karina i Henryk 
Małyska. Pani Lidia Niesłony 
(biblioteka) i Małgorzata Ci-
choń (świetlica) wspierane 
przez grono aktywnych doros-
łych i młodzieży zorganizo-
wały całość. Dzieci bardzo  
wszystkim dzięku ją! Inf. własna  
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am oczywiście na myśli 
okres świąt Bożego Na-

rodzenia. Czwartego grudnia, 
na placu przy OSP w Tarno-
wie Opolskim mieliś my okazję 
poczuć magię świąt i wprawić 
się w bożonarodzeniowe na-
stroje. Tego dnia odbył się 
wspaniały jarmark bożonaro-
dzeniowy. Dzięki strażakom - 
którzy jak zawsze - włożyli 
wiele pracy w organizację im-
prezy, plac przy kościele zmie-
nił się w bajeczne miejsce peł-
ne kolorowych światełek, zie-
lonych gałązek i świątecznych 
ozdób. Występy dzieci z prze-
dszkola, szkoły podstawowej i 
gimnazjum oraz Marianek bu-
dziły podziw i zachwyt. A o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
godzinie  18.00 zrobiło się na-
prawdę gorąco! A to dlatego 
że swój występ miała pro-
fesjonalna grupa tańca i ruchu 
z ogniem „Mantikora” z Opo-
la. Ich pokaz zapierał dech w 
piersiach. Wszystkim bardzo  
się podobał. Oprócz podziwia-
nia występów artystycznych, 
mogliś my kupić różnorodne 
ozdoby świąteczne, piern iki 
bożonarodzeniowe, ciasta, rę-
cznie robioną biżuterię oraz 
piękne poduszki. Spragnien i, 
głodni i zziębnięci, albo po 
prostu łasuchy, rozkoszowali 
się przepyszną gorącą czeko-
ladą, bananami i jabłkami z 
grilla  oraz herbatą o bardzo  
świątecznym aromacie. Ale 

największym zainteresowa-
niem dorosłych cieszyło się 
bardzo rozgrzewające i cudnie 
smakujące grzane wino, które 
idealnie wpasowuje się w 
zimowy klimat. Swoje stoiska 
miały tu obie tarnowskie szko-
ły – podstawowa i gimnazjum, 
przedszko le, ko ło mniejs zości 
niemieckiej, strażacy i indywi-
dualni sprzedawcy. W ielką 
atrakcją był także Święty 
Miko łaj, który obdarowywał 
dzieci słodyczami i sprawił, że 
na twarzy wszystkich malu-
chów obecnych na jarmarku, 
pojawiły się uś miechy. Wspa-
niałym pomysłem było świą-
teczne karaoke. 

Mimo, że pogoda nas 
nie rozpieszczała, uważam że 
jarmark w 2011roku jest jed-
nym z najlepszych, które 
odbyły się do tej pory. Z każ-
dym rokiem, udaje się uroz-
maicać program i kiermasz 
cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Wielu ludzi 
wkłada w organizację jarmar-
ku ogrom pracy i wysiłku, za 
co bardzo dziękujemy. Dzię-
kujemy także wszystkim spon-
sorom. Żywię nadzieję, że 
kiermasz świąteczny, na stałe 
wpisze się w kalendarz imprez 
odbywających się w naszej 
gminie…         Katarzyna Zyła 
 

Sponsorzy: 
- Rada So łecka Wsi Tarnów 
Opolski 
- GOK Tarnów Opolski 
- Firma Budowlana „Mutz” – 
Piotr Muc i Klaudia Mutz 
- Ewald i Dorota Dziemba – 
„Metarol” 
- Firma „MM” Wykończenia 
Wnętrz – Mateusz Kozo łup  
i Marek Wrzeciono 
- Usługi Transportowe – Józef 
Mateja 
- Pizzeria Kosorowice –   
J. Schneider 
- „Bruk Termm Bis” – 
materiały budowlane – 
Krasiejów 
- Transport ciężarowy –  
Helmut Szcześniok 
- Stacja Paliw „SESTAM” 
- Sklep „KiK” – Krystyna  
i Zdzisław Kaliciak 
- Spółdzieln ia „Tarnovia” 
- Kwiaciarnia „Storczyk” –  
Zygmunt Pietruszka 
- Pielęgnacja terenów zielo-
nych – Michał Kozołup 
- Skład opału „WANDA” – 
Nakło  
- „PM.Trans” – Patrycja 
Soworka 
- Roland Wocław 
- Tartak Tarnów Op. – Józef 
Chowanek 
- Tartak Pruszków – Edward  
Odelga 
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Każdy z utęsknieniem czeka na ten czas...


