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UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia....................2017 r.

w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla miasta i gminy Zdzieszowice"

Na podstawie art 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2016r. poz. 446, 
1579, 1948; z 2017r. poz. 730) oraz § 3 Regulaminu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony dla miasta i gminy 
Zdzieszowice" stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/209/96 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
z dnia 14 listopada 1996r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta i gminy 
Zdzieszowice" (zmiany: Uchwała Nr XLV/328/97 z dnia 15 listopada 1997r., Uchwała Nr XLVI/347/02 z dnia 
5 lutego 2002r. oraz Uchwała Nr XLIV/338/09 z dnia 29 grudnia 2009r.), uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się odznakę honorową "Zasłużony dla miasta i gminy Zdzieszowice" Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krępnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach
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Gmina Atrakcyjna 
Dla Inwestora

Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

Gmina Przyjazna 
Środowisku

Grunt Na Medal

Zgodnie z § 4 ust. 1 lit. a Regulaminu nadawania odznaki 

honorowej „Zasłużony dla miasta i gminy Zdzieszowice” nadanego Uchwałą 

Nr XXXI/209/96 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 1996r., 

wnoszę o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta i gminy 

Zdzieszowice” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępnej, siedziba: Krępna, 

ul. Jasiońska lla . Szczegółowe uzasadnienie wraz z określeniem zasług na rzecz 

Gminy Zdzieszowice w załączniku do niniejszego pisma.
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UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY 
W SPRAWIE NADANIA ODZNAKI HONOROWE 

„ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY ZDZIESZOWI
DLA OSP KRĘPNA

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/209/96 r., z późniejszymi zmianami, występuje
0 nadanie odznaki honorowej odznaki „Zasłużony dla miasta i gminy Zdzieszowice” 
dla OSP Krępna, za działalność mającą na celu zapobiegania pożarom, udział

w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, wypadków, klęsk 
żywiołowych, a w szczególności za działalność przy OSP Krępna Ludowego 
Zespołu Satyrycznego „ Krampskie Bery” kultywującego starą, śląską tradycję 
związaną z wodzeniem niedźwiedzia.
Na terenie Krępnej obrzęd ten na stałe wpisany jest w kalendarz wydarzeń mieszkańców. 
Bez odwiedzin niedźwiedzia każdy kolejny rok byłby pozbawiony ważnego i stałego 
elementu.
Już od ponad stu lat, z przerwami w okresach wojen, niedźwiedzia wodzą kolejne 
pokolenia, aby przynieść szczęście i dobrobyt odwiedzanym zagrodom.
Na zobrazowanie trwałości oraz przywiązania do rodzinnej tradycji, można podać 
przykład rodziny Gołąbków, z której czwarty już przedstawiciel „z ojca na syna” 

wodzi obecnie niedźwiedzia.
Skład i założenia programowe dzisiejszego zespołu zostały przyjęte przeszło 30 lat temu
1 od tego czasu wodzenie niedźwiedzia propaguje się mieszkańcom innych miejscowości 
Opolszczyzny.
W ostatnich latach, dzięki kontaktom nawiązanym w trakcie prowadzonej działalności, 
wodzenie niedźwiedzia pokazywane było na terenie Czech oraz Niemiec.
W radiu Opole zespół nagrał 6 audycji prezentowanych na antenie regionalnej.
Obok prowadzonej działalności obrzędowej od 10 lat zespół przygotowywał występy 
sceniczne na potrzeby przeglądów grup wodzących niedźwiedzia powiatu krapkowickiego. 
Każdego roku zespół prezentował nowy okolicznościowy program, zdobywając liczne 
nagrody i wyróżnienia.
W 2015 roku zespół brał udział w eliminacjach Przeglądu Zespołów Artystycznych OSP 
w Wiśle. Przegląd organizowany jest przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Warszawie. W wyniku eliminacji „ Krampskie Bery” zakwalifikowały się do grona 
10 najlepszych grup artystycznych w Polsce.
W terminie 17-19 czerwca 2016 roku zespół brał udział w koncercie laureatów zespołów 
artystycznych OSP w Krynicy Zdroju.



Podsumowując pragnę zwrócić uwagę na aktywność i poświęcenie wielu pokoleń ludzi 
zaangażowanych w ochronę regionalnego dziedzictwa kulturowego.
Nadając Zespołowi „Krampskie Bery” odznakę honorową „Zasłużony dla miasta i gminy 
Zdzieszowice” podziękujemy wszystkim tym, którzy przez lata pomagali przechowywać 
i przekazać to wszystko, co zawarte jest w tym pięknym obrzędzie.
Podziękujemy także jednemu z liderów „Kramspkich Berów” współautorowi tekstów, 
sandarze -  żandarmowi Józefowi Kaletta, który niespodziewanie od nas odszedł.

Do wniosku załączam krótką informację autorstwa Józefa Kalleta, co to jest
„WODZENIE NIEDŹWIEDZIA”



Co to jest „Wodzenie niedźwiedzia „ w Krępnej autor : Józef Kaletta

Krępna-wieś opolska leżąca na prawym brzegu Odry w gminie Zdzieszowice.

Wodzenie niedźwiedzia to obrzęd, który odbywa się pod koniec karnawału.
Polega na odwiedzaniu gospodarstw domowych przez grupę wodzącą, której główną postacią 
jest niedźwiedź.
Celem tych odwiedzin jest zapewnienie wszystkim domownikom dostatku 
i dobrobytu. Po odwiedzeniu wszystkich gospodarstw ma miejsce zabijanie niedźwiedzia, 
symbolizujące ostateczne rozliczenie się ze starym rokiem oraz pozbycie się wszystkich 
starych, złych doświadczeń.
Wodzenie Niedźwiedzia na naszym terenie jest znane i kultywowane od dawna. W sposób 
ciągły wodzi się niedźwiedzia od początku XX wieku.

W skład grupy obrzędowej wchodzą tylko mężczyźni, którzy wcielają się w następujące 
postaci:
niedźwiedź -  w stroju wyplecionym ze słomy, trajber -wodzący niedźwiedzia, szandara 

-  żandarm, kominiarz, b ab a , diabeł, śmierć.

Postaciom zawsze musi towarzyszyć orkiestra, która przygrywa do tańca.

Do odwiedzanego gospodarstwa domowego pierwszy wchodzi- szandara, wita gospodarzy, 
składa życzenia na Nowy Rok. Za nim wchodzi niedźwiedź prowadzony przez trajbra, 
następnie pozostałe postaci i orkiestra.
Do obowiązków gospodyni należy zatańczenie z niedźwiedziem.
Gospodarz w tym czasie częstuje przybyłych napojami i jedzeniem.
Na koniec dobrze jest „dać coś niedźwiedziom na drogę” do koszyka noszonego przez babę. 
Zapobiegliwa gospodyni wyrywa ukradkiem z ogona niedźwiedzia trochę słomy na 
szczęście.


