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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
składamy wszystkim mieszkańcom gminy Zębowice 
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.  

Niech te wyjątkowe dni upłyną w ciepłej  
i rodzinnej atmosferze, a Nowy Rok niech przyniesie 

Państwu to, co najcenniejsze, dobre zdrowie,  
miłość najbliższych oraz spełnienie  

wszelkich życiowych planów
  Przewodniczący Rady Gminy  Wójt Gminy
  Gabriela Buczek  Waldemar Czaja

INFORMACJA  
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Wójt gminy Zębowice informuje, że w grudniu br. 
każdy właściciel nieruchomości z terenu naszej gminy 
otrzyma następujące dokumenty:

1.  Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2.  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
w 2016 roku,

3.  Ankietę dotyczącą parametrów, które gmina jest 
obowiązana posiadać, aby opracować Plan Gospo
darki Niskoemisyjnej. Plan będzie niezbędnym do
kumentem do pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych przez przedsiębiorców, mieszkańców 
oraz gminę,

4.  Sprawozdanie z ilości zebranych odpadów BIO 
i wytworzonego kompostu za 2015 r.

Dokumenty w formie kompletu będą dostarczać soł
tysi, radni oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Wypełnione dokumenty, wymienione w pkt. 3 i 4, 
należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Zębowicach do 
pok. 33 w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 
2015 roku.

W razie pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji 
pozostają pracownicy Urzędu Gminy, pok. 33,  
nr tel. 77 42 16 076 w. 30
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Dyrekcja, rodzice, nauczyciele i uczniowie 
Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach

serdecznie zapraszają na

Jasełka Bożonarodzeniowe

„Ach! Co za noc”
w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej

13 grudnia 2015 r. o godz. 16.00 
w hali sportowej przy PSP Zębowice

Gwarantujemy dobrą zabawę przy kawie  
i świątecznych pierniczkach

Przedświąteczny wieczór pełen cudów,  
magii i dobrej zabawy

Zapraszamy



INfORMATOR GMINY ZĘBOWICE2

J ak co roku przedszkolaki z zę
bowickiego przedszkola wraz ze 

swoimi rówieśnikami z oddziału za
miejscowego w Radawiu uczestniczyli 
w obchodach dnia św. Marcina. 

Początkiem uroczystości, która od
była się na odnowionym, przedszkol
nym placu zabaw był występ przed
szkolaków, którzy ubrani w stroje na
wiązujące do epoki, w której żył św. 
Marcin przypomnieli jego legendę. 

Jak poinformowała nas dyrektor 
przedszkola Kornelia Ticman, myślą 
przewodnią tych corocznych obcho
dów jest propagowanie idei zwycięstwa 
dobra nad złem i zaszczepiania tej war
tości wśród najmłodszych. 

Występowi przedszkolaków trady
cyjnie kibicowała spora grupa rodziców 
i mieszkańców naszej gminy. Następnie 
oświetlony lampionami wielobarwny 
pochód uczestników przemaszerował 
ulicami Zębowic, udając się do stajni 
Zębowice. W namiocie usytuowanym 
na terenie gospodarstwa agrotury
stycznego państwa Wierszak odbyła 
się dalsza część uroczystości, której to
warzyszyły kolejne występy i konkursy 
z udziałem przedszkolaków. 

Końcowym akordem obchodów 
było wspólne ognisko. Niezwykle 

efektowne i barwne obchody dnia 
św. Marcina to nie jedyne atrakcje 
czekające przedszkolaków jeszcze 
w tym roku. W najbliższych dniach 
przedszkolaków czeka spotkanie 
z Mikołajem. Natomiast na dzień 21 
grudnia w Zębowicach i 22 grudnia 
w Radawiu zaplanowano uroczyste 
spotkania wigilijne z udziałem ro
dziców i opiekunów przedszkolaków.

DzIEń ŚWIętEgO MARCINA  
W pRzEDszkOLU W zębOWICACH

23 listopada br. członkowie Koła Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Zębowicach bawili się na corocznej 

zabawie andrzejkowej, w której uczestniczyło 45 osób.
Obsługę muzyczną zapewnił nam pan Wojciech Kupilas. 

Wszyscy bawili się świetnie przy wspaniałej muzyce. Były 
również zabawy oraz humor śląski w wykonaniu koleża
nek: Ani Wierszak i Magdy Dragon. W naszym spotkaniu 
uczestniczył również wójt gminy Waldemar Czaja oraz dyr. 
Domu Kultury Cyprian Tkacz.

Na tego typu spotkania (andrzejkowe, wielkanocne, opłat
kowe) we własnym zakresie przygotowujemy poczęstunek, 
a na comiesięczne zebrania panie pieką ciasta.

Spotkanie andrzejkowe przy muzyce wpisało się już na 
stałe do kalendarza imprez naszego koła. Oczywiście zapra
szamy na nie również osoby nie związane z naszym kołem, 
ale lubiące się dobrze bawić.

przew. KERiI Krystyna Karońska

ANDRzEJkOWE spOtkANIE EMERYtÓW
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24 listopada w siedzibie Państwo
wej Straży Pożarnej w Oleśnie 

z udziałem włodarzy gmin z powiatu 
oleskiego odbyła się narada Zarządu 
Powiatowego ZOSP RP w Oleśnie. 
Wśród wielu omawianych spraw były 
również i te, które mają bezpośrednie 
przełożenie na naszą gminę. 

W trakcie posiedzenia przedsta
wiono realizację planu pracy Zarządu 
Powiatowego za 2015 r. oraz przygo
towanie jednostek OSP do kampanii 
zebrań sprawozdawczowyborczych. 
Dokonano podsumowania IX zawodów 
sportowopożarniczych rozgrywanych 
w miesiącu wrześniu w Dobrodzieniu, 
na których spore sukcesy zanotowały 
drużyny OSP z naszej gminy. Przypo
minamy, że III miejsce zajęła męska 
drużyna pożarnicza z OSP Radawie, 
a V miejsce – młodzieżowa drużyna 
pożarnicza z OSP Zębowice. Podczas 
posiedzenia przedstawiono również 
plan pracy Oddziału Powiatowego na 
2016 r. W trakcie narady Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 

w Oleśnie st. kpt. Wojciech Wiecha 
przedstawił analizę zdarzeń na terenie 
naszego powiatu za III kwartał br. 

W okresie od stycznia do września 
odnotowano 171 pożarów i 598 miej
scowych zagrożeń. Straty w wyniku 
tych zdarzeń zamknęły się kwotą 914,5 
tys. zł, jednocześnie uratowano mienie 
wartości 2723 tys. zł. Tylko w okresie 
od 24 lipca do 10 sierpnia było na tere
nie powiatu 105 zdarzeń spowodowa
nych głównie przez gwałtowne burze 
i wichury. W okresie 9 miesięcy br. na 

terenie naszej gminy odnotowano 9 po
żarów oraz 46 miejscowych zagrożeń. 

Wydaje się oczywistym, że w dobie 
ocieplania klimatu tych gwałtownych 
nieprzewidzianych zdarzeń będzie 
przybywać, a to z kolei wymaga nie 
tylko stałej gotowości powołanych do 
tego służb, ale również sprawności 
i niezawodności posiadanego sprzętu. 
I między innymi po to zabiegamy o za
kup nowego wozu pożarniczego, który 
będzie służył w potrzebie mieszkańcom 
naszej gminy.

Narada Oddziału powiatowego zOsp Rp

22 listopada br. zakoń
czyły się rozgrywki 

klasy B, grupy 3 w piłce nożnej 
w której gronie 14 zespołów 
występują 2 drużyny z naszej 
gminy; LZS Radawie i LZS 
Zębowice. 

Jak podkreślali w rozmowie 
prezesi i jednocześnie trenerzy 
obu zespołów Andrzej Bębe
nek z LZS Zębowice i Marian 
Królak z LZS Radawie sezon 
jesienny uważają za udany. W przypad
ku drużyny z Radawia, która po rundzie 
jesiennej zajmuje trzecie miejsce i traci 
do lidera tylko 4 punkty, najważniej
szym celem w rundzie rewanżowej jest 
walka o awans do A klasy. Natomiast 
dla LZS Zębowice, który dopiero w tym 
sezonie rozpoczął rywalizację, celem 
jest zajęcie miejsca w środku tabeli. 

Prezes Marian Królak podkreślał, że 
oprócz drużyny seniorów w rozgryw
kach występuje drużyna trampkarzy, 

która po rundzie jesiennej zajmuje 
pierwsze miejsce w grupie opolskiej 
II ligi. Podkreślał, że duże nadzieje 
wiąże również z młodzikami trenu
jącymi obecnie w Ligocie, którzy pra
gną w niedługim czasie zasilić drużynę 
trampkarzy. 

Prezes Królak stwierdził, że oprócz 
czysto sportowych priorytetów najważ
niejsza w sezonie wiosennym będzie 
budowa pawilonu socjalnego, który 
poza meczami służył będzie miesz

kańcom w czasie organizowa
nych imprez i festynów. Wyraził 
również szczególne podziękowa
nia dla wójta gminy za wsparcie 
finansowe LZS Radawie. Nato
miast prezes Andrzej Bębenek 
za pośrednictwem naszego in
formatora pragnie gorąco po
dziękować za wsparcie finansowe 
zespołu firmie Wodar. Podkreśla 
również, że drużyna okrzepła, 
a ostatnie trzy kolejki dobrze 

rokują na przyszłość. Liczy również 
na wsparcie w nowym roku ze strony 
gminy. Obaj prezesi podkreślali, że ich 
zawodnicy to amatorzy w czystej po
staci, którzy za mecze nie otrzymują 
żadnych gratyfikacji, a niejednokrot
nie wykładają swoje pieniądze. Mówili 
również, że spotkania derbowe, które 
rozpalają serca kibiców, wolne są od 
pozasportowej rywalizacji, a po meczu 
zawodnicy obu drużyn jak przyjaciele 
spotykają się na wspólnym grillu.

zAkOńCzENIE b-kLAsOWYCH ROzgRYWEk



INfORMATOR GMINY ZĘBOWICE4

Obchody Święta Niepodłegłości

W  wyjątkowo podniosłej atmosferze przebiegały obchody 
Święta Niepodległości w naszej gminie. W obchodach 

oprócz uczniów i nauczycieli zespołu gimnazjalnoszkolnego 
uczestniczyli również byli dowódcy jednostek w Szumiradzie 
i Sierakowie: płk Tadeusz Śmigielski i płk Leszek Rudziński, 
przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek, radni, wójt 
Waldemar Czaja, mieszkańcy oraz pensjonariusze Domu 
Pomocy Społecznej w Radawiu. 

W obchodach uczestniczy
ła również kompania hono
rowa z Jednostki Wojskowej 
2286 w Szumiradzie, która 
zabezpieczała wojskową 
część uroczystości. Uczest
ników uroczystości zgro
madzonych na placu przed 
pomnikiem Powstańców Ślą
skich powitała dyrektor ze
społu Małgorzata Stelmach. 
Po powitaniu odbył się Apel 
Pamięci oraz została oddana 
salwa honorowa. 

Na zakończenie tej części 
uroczystości delegacje złoży
ły kwiaty oraz zapaliły znicze 
pod pomnikiem Powstańców 
Śląskich. Następnie na tere
nie hali sportowej uczestnicy 
obchodów mogli wysłuchać 

i obejrzeć wyjątkowy spektakl w wykonaniu uczniów ze
społu. To niezwykłe w swojej wymowie słownomuzyczne 
przedstawienie nawiązywało do historii święta. Przypo
minało trudne lata zaborów, zsyłki i więzienia oraz walkę 
rodaków o narodową tożsamość. Przedstawiało również 
wyjątkowych ludzi, bez których uporu i zaangażowania, 
nie byłoby niepodległej Polski. 

Należy podkreślić, że na uznanie zasługuje nie tylko wy
konanie przedstawienia przez naszych aktorów – uczniów 
zespołu – ale też jakże trafna jego tematyka, będąca wyjąt
kową lekcją historii dla uczestników uroczystości. Wszyscy 
byli pod wrażeniem oprawy muzycznej przedstawienia i jej 
niezwykle sugestywnej scenografii, która przeniosła nas 
wyobraźnią w lata, kiedy rodziła się wolna i niepodległa 
Polska. 

Do historii święta w swoim wystąpieniu nawiązał również 
wójt gminy Waldemar Czaja, który podziękował za przybycie 
wszystkim uczestnikom obchodów. Słowa szczególnego po
dziękowania skierował do zabezpieczających uroczystość żoł
nierzy z JW 2286 w Szumiradzie. Zwracając się do młodzieży 
szkolnej życzył, jej aby żyjąc w niepodległej Ojczyźnie, czując 
się europejczykami, nie zapominali o Polsce. Podziękował 
również młodzieży i nauczycielom za wyjątkowy spektakl 
i tę wymowną lekcję historii. 
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26 listopada br. w Domu Spotkań 
odbyły się IX andrzejki osób 

niepełnosprawnych, które w tym roku 
zorganizowała gmina Zębowice wraz ze 
Stowarzyszeniem Osób Sprawnych Inaczej, 
działającym przy Domu Pomocy Społecz
nej w Radawiu. 

W andrzejkach udział wzięli podopiecz
ni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zębowicach, uczestnicy warsztatów te
rapii zajęciowej w Oleśnie, pensjonariuszki 
Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie 
oraz pensjonariusze Domu Pomocy Spo
łecznej w Radawiu. 

Imprezę zabezpieczały wolontariuszki 
seniorki z Zębowic i Radawia. Zabawę an
drzejkową wsparło liczne grono darczyń
ców. Gmina Zębowice wyasygnowała na 
te cel kwotę 5 tys. zł. Pozostali darczyńcy 
to: Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej 
w Radawiu, piekarnia w Zębowicach – Ge
rard Kotarski; zakład usług leśnych w Ra
dawiu – Karina Kowolik; sklep w Radawiu 

– Anna Pyka; kwiaciarnia w Zębowicach 
– Anita Kurda; firma Fejs z Rudnik – Ewa 
Bączek. 

Dzięki środkom przekazanym przez 
sponsorów zorganizowano loterię fantową, 
w której każdy uczestnik zabawy otrzy
mał upominek. Imprezie, którą prowadził 
Prezes Stowarzyszenia Osób Sprawnych 
Inaczej Zdzisław Bajdak, towarzyszyła 
bogata oferta gastronomiczna. Oprawę 
muzyczną zabezpieczał znany didżej An
drzej Dragon. 

Życzenia uczestnikom andrzejek 
w imieniu swoim i przewodniczącej rady 
gminy przekazał wójt Waldemar Czaja. 
Trwająca do późnych godzin wieczornych 
zabawa była nie tylko sukcesem organi
zacyjnym, ale była przede wszystkim dla 
prawie 200osobowej grupy uczestników 
spotkaniem, gdzie wspólnie mogli się ba
wić, otoczeni empatią ludzi, dla których 
najważniejszy jest człowiek bez względu 
na jego ograniczenia.

Andrzejki niepełnosprawnych Św. Mikołaj

P ostać św. Mikołaja jest znana chyba 
każdemu od dzieciństwa, jednakże 

obecnie wizerunek jego osoby uległ pew
nym wypaczeniom, na skutek trendów po
chodzących głównie z północnych krajów 
protestanckich, które przecież odrzuciły 
kult świętych w całości. W rzeczywistości 
św. Mikołaj nigdy nie miał nic wspólnego 
z Laponią (krainą na północy Finlandii 
i Norwegii), a wręcz przeciwnie – był bi
skupem miasta Myra, na terenie dzisiejszej 
Turcji, i używał stroju przysługującego jego 
godności z takimi atrybutami jak mitra 
i pastorał, a nie takiego jak dyktuje teraź
niejsza moda, przypominającego „przero
śniętego krasnoludka”. Żył około 350 roku, 
czyli w pierwszych wiekach chrześcijań
stwa, i czczony jest jako orędownik sprzed 
wielkiej schizmy przez Kościół zachodni 
– katolicki oraz wschodni – prawosławny. 
W okresie średniowiecza poświęcono mu 
wiele kaplic i kościołów, a czczono go jako 
patrona żeglarzy, krawców, tkaczy, rzeź
ników, notariuszy, adwokatów i uczniów. 
Ponadto przedstawia się go jako dobrego 
biskupa, dbającego o swoich wiernych, ob
darowującego ich prezentami. Jego wspo
mnienie w kalendarzu rzymskim obcho
dzone jest 6 grudnia, a jego doczesne szcząt
ki spoczywają we włoskim mieście Bari. 

Na naszym terenie, w dzień św. Miko
łaja, osoby przebrane za niego obdarowują 
dzieci prezentami, praktycznie wszędzie: 
w domu, szkole i kościele. 

Jak widać również i u nas św. Miko
łaj jest godnie czczony i my pamiętajmy 
zawsze o nim jako o świętym biskupie 
z wysokiego nieba i tak przedstawiajmy 
go dzieciom. Nie dajmy sobie narzucić wi
zerunku tego komercyjnego „Weihnachts
manna”, który zewsząd nas bombarduje 
i zachowajmy naszą prawdziwą tożsamość. 
 Cyprian Tkacz

pierwsze miejsce
W  tegorocznym konkursie zorganizowanym przez Wo

jewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 
w dziesiątej edycji najpiękniejszych i najlepiej funkcjonujących 
gospodarstw agroturystycznych, pierwsze miejsce spośród 
wszystkich uczestników województwa opolskiego zdobyła 
Teresa Warzecha z Radawia. Jest to niesamowite wyróżnienie. 
Tyle wspaniałych miejsc, rozbudowanych gospodarstw, a tu 
skromna kobieta, która ma w sobie niesamowitą radość, miłość 
i zaangażowanie, podbiła serca wszystkich oceniających. Pani 
Tereso, jeszcze raz z całego serca dziękujemy za wysiłek, za 
troskę o gości, za promocję naszej gminy i życzymy dalszych 
sukcesów w trudnej, ale bardzo potrzebnej pracy, jaką Pani z całą rodziną oferuje swoim 
gościom. Z najlepszymi życzeniami: Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady Gminy 
w Zębowicach i Waldemar Czaja – Wójt Gminy Zębowice.
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S obotnim wieczorem 28 listopada, 
rozpoczęliśmy tegoroczny adwent 
a tym samym nowy rok kościelny. 

Wydaje się jednak, że to stwierdzenie ma 
charakter mylno – prowokacyjny, bo prze
cież wiadomo, że adwent rozpoczyna się 
pierwszą niedzielą adwentu, przypadającą 
w bieżącym roku 29 listopada. Tymcza
sem jest ono faktem, ponieważ zgodnie 
z ogólnymi normami roku liturgicznego 
i kalendarza obchód niedziel oraz uro
czystości rozpoczyna się wieczorem dnia 
poprzedniego, zatem od soboty wieczora 
mamy już adwent. 

Okres adwentu rozpoczyna nowy rok 
kościelny i ma on podwójny charakter, 
przygotowując nas do obchodu uroczysto
ści Narodzenia Pańskiego, poprzez którą 
wspominamy pierwsze przyjście Chrystu
sa, a zatem jego wcielenie, ale także poprzez 
wspomnienie tego pierwszego przyjścia 
kieruje dusze ku oczekiwaniu Jego powtór
nego przyjścia u kresu czasów. Ten okres 
liturgiczny obchodzony był pierwotnie 
na obszarze dzisiejszej Hiszpanii, a nieco 
później dzisiejszej Francji, nazywanej ów
cześnie Galią. Świadectwa dokumentalne 
z VI wieku przekazują, że adwent trwał 
tam wtedy 40 dni, podobnie jak okres 
Wielkiego Postu, i rozpoczynał się od 
wspomnienia św. Marcina, przypadającego 
11 listopada. Był to czas pokuty, podczas 
którego obowiązywał zakaz zabaw, a nawet 
prowadzenia wojen. W Kościele rzymskim, 
aż do czasów papieża Leona Wielkiego 
(440–461), adwent nie był w ogóle znany. 
Teksty liturgiczne z VI wieku przekazują 
natomiast, że w Rzymie celebrowany jest 
czas sześciu niedziel przygotowania do 
obchodu uroczystości Narodzenia Pań
skiego. Papież Grzegorz Wielki (590–604) 
zredukował obchód adwentu do czterech 
niedziel i w zależności od tego, w jaki 
dzień tygodnia przypadnie 25 grudnia, 
adwent może rozpoczynać się w dniach 
od 27 listopada do 3 grudnia, pamiętając 
o rozpoczęciu niedzieli w sobotni wieczór, 
będą to kolejno sobotnie wieczory od 26 
listopada do 2 grudnia. W Rzymie również, 
w przeciwieństwie do obszarów hiszpań
skogalijskich, adwent miał od samego 
początku oprawę radosnego oczekiwania 
na przyjście Pana.

Współczesna oprawa liturgiczna adwen
tu zawiera elementy pochodzące zarówno 
z pierwotnej liturgii rzymskiej, jak też z li
turgii mozarabskiej (Hiszpania) i galijskiej. 
Tym ostatnim zawdzięczamy nieco asce
tyczny wydźwięk, a więc fioletowe szaty 
celebransa oraz, podobnie jak w Wielkim 

Poście, brak śpiewu Chwała na wysoko-
ści Bogu w niedzielnej liturgii mszy św., 
z pewnymi oczywiście wyjątkami, takimi 
jak np. msze św. o Najświętszej Maryi Pan
nie, czy też w Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP w dniu 8 grudnia. Kościół 
podkreśla współcześnie, że adwent jest 
czasem radosnego oczekiwania, który ma 
pomóc człowiekowi przygotować się na 
przyjście Pana, dlatego też wskazuje, iż 
powinien być to czas wyciszenia i chociaż 
w świetle obowiązujących przepisów udział 
w imprezie tanecznej nie jest grzechem, to 

jednak rezygnację z takich rozrywek uważa 
za dobrą postawę.

Adwent podzielony jest liturgicznie na 
dwie części. Pierwsza obejmuje okres do 
dnia 16 grudnia i skupia się na myśli skiero
wanej ku powtórnemu przyjściu Pana i Jego 
eschatologicznego królestwa, co wyraża 
się zarówno w tekstach mszalnych, czyta
niach, jak również w liturgii godzin. Czas 
ten stanowi niejako kontynuację ostatnich 
tygodni okresu zwykłego poprzedniego 
roku liturgicznego, wyrażaną poprzez takie 
obchody, jak uroczystość Wszystkich Świę
tych, wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych, rocznica poświęcenia kościoła 
oraz uroczystość Jezusa Chrystusa Kró
la Wszechświata, a w szczególności dni 
ostatniego – 34. tygodnia okresu zwykłego, 
które to wraz z pierwszą częścią adwentu 
treściowo stanowią jedną całość. Druga 
część adwentu trwa od 17 do 24 grudnia 
i stanowi bezpośrednie już przygotowanie 
do świętowania Narodzenia Pańskiego.

W liturgii adwentu szczególne miejsce 
zajmuje Najświętsza Maryja Panna, która 
stanowi przykład radosnego i pełnego za
ufania wobec Boga i Jego planów, dlatego 
szczególną formą adwentowych celebracji 

pozostają roraty – msze św. ku czci NMP. 
Podczas sprawowania rorat ważną rolę 
odgrywa światło – symbol Chrystusa, 
przychodzącego do ludzi, który przynosi 
jej światło swojej nauki, sam będąc świa
tłością świata. Dlatego też często przed 
mszą św. w kościele palą się jedynie świece 
i lampiony, by dopiero na słowa hymnu 
Chwała na wysokości Bogu rozjaśnić świą
tynię oświetleniem ogólnym. Do tej sym
boliki nawiązuje też wieniec adwentowy, 
czy to znajdujący się w domu rodzinnym, 
czy też w kościele, bowiem cztery świece 

umieszczone w wieńcu – a zapalane pod
czas każdej następnej niedzieli – wskazują 
na stopniowe zbliżanie się do prawdziwej 
światłości – Jezusa Chrystusa.

Podczas adwentu obowiązują te same 
przepisy dotyczące postu i abstynencji od 
pokarmów mięsnych jak w każdym innym 
okresie liturgicznym, a więc zakaz spoży
wania pokarmów mięsnych dotyczy każ
dego piątku. Jedynie uroczystość znosi ten 
zakaz, więc w przypadku adwentu będzie 
to miało miejsce tylko wówczas, gdy w pią
tek przypadnie uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP lub w przypadku uroczy
stości obchodzonej lokalnie, aczkolwiek 
w okolicy raczej takiej okazji nie będzie.

Okresem liturgicznym następującym 
bezpośrednio po okresie adwentu jest okres 
Narodzenia Pańskiego. Rozpoczyna się on 
obchodem uroczystości Narodzenia Pań
skiego (25 grudnia), a więc wieczorem dnia 
poprzedzającego (24 grudnia), czyli – mó
wiąc językiem liturgicznym – od I nieszpo
rów uroczystości Narodzenia Pańskiego. 
Sama uroczystość Narodzenia Pańskiego 
jest punktem centralnym całego okresu 
i ma ona na celu uczczenie tajemnicy Boga 
Wcielonego – Jezusa Chrystusa. Z treści 
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kalendarza sporządzonego przez greckiego 
kronikarza Filokalusa dowiadujemy się, że 
w dniu 25 grudnia obchodzono już uro
czystość Narodzenia Pańskiego w roku 330 
w Rzymie. Charakterystyczną i niezwykłą 
zarazem cechą tej uroczystości jest wywo
dzący się z liturgii rzymskiej zwyczaj, iż 
każdy kapłan może tego dnia sprawować 
trzy msze św.: 1. mszę św. w nocy, 2. mszę 
św. o świcie, 3. mszę św. w dzień, który ma 
swoją długą genezę w liturgii sprawowanej 
pierwotnie jedynie przez papieża, a roz
powszechniony poza Rzymem już pod 
koniec VIII wieku i powszechnie przyjęty 
w całym Kościele. Od VII wieku obchód 
uroczystości Narodzenia Pańskiego prze
dłużono do ośmiu dni, a więc powstała 
oktawa Narodzenia Pańskiego, na którą 
składają się dni od 25 grudnia do 1 stycz
nia. W pierwszą niedzielę następującą po 
Narodzeniu Pańskim obchodzi się święto 
Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 
a oktawę zamyka uroczystość Bożej Ro
dzicielki Maryi. Poza pierwszym i ostat
nim dniem oktawy wszystkie pozostałe 
dni nie mają jednak rangi uroczystości 
– w przeciwieństwie do oktawy Zmar
twychwstania Pańskiego – podczas której 
wszystkie dni obchodzi się jak uroczystość, 
wobec tego piątek przypadający w oktawie 
Narodzenia Pańskiego pozostaje dniem 
postu, od zachowania którego konieczna 
jest dyspensa. Przedmiotem teologicznym 
całej uroczystości Narodzenia Pańskiego 
jest tajemnica odkupienia, a zasadniczo 
świętowanie początków tegoż odkupie
nia, również poprzez ukazanie w celebracji 
chwały Bożej w Chrystusie.

Okres Narodzenia Pańskiego rozciąga 
się na kolejne dni poza oktawą. W tym 
czasie obchodzona jest uroczystość Ob
jawienia Pańskiego, nazywana potocznie 
również świętem Trzech Króli, której teo
logiczną treścią jest objawienie się miste
rium zbawczego w Jezusie Chrystusie. Wolą 
bowiem Boga jest dotarcie zbawienia do 
wszystkich ludów. Podkreślenia wymaga 
więc fakt, że Objawienie Pańskie nie jest 
jedynie jakimś aspektem tego okresu li
turgicznego, ponieważ otwiera się już na 
skuteczność publicznej działalności Jezu
sa. Ponadto ciekawy pozostaje kontekst 
historyczny powstania i rozwoju obydwu 
uroczystości, albowiem uroczystość Naro
dzenia Pańskiego powstała na Zachodzie 
i została przyjęta na Wschodzie w IV w., 
natomiast uroczystość Objawienia Pań
skiego odwrotnie, z tym że na Wschodzie 
w jej ramach również celebrowano przed 
IV w. tajemnicę wcielenia.

Obchód okresu Narodzenia Pańskiego 
kończy niedziela Chrztu Pańskiego przy
padająca zawsze na niedzielę po uroczy
stości Objawienia Pańskiego. Jej tematem 
centralnym jest Chrzest Jezusa w Jordanie, 
w którym Ojcowie Kościoła upatrywali 
wielkie znaczenie teologicznozbawcze, 
zawarte w objawieniu synostwa Bożego Je
zusa Chrystusa przez głos z nieba mówiący: 
„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie” (Mt 3,17). Od ponie
działku po Niedzieli Chrztu Pańskiego 
rozpoczyna się okres zwykły.

Okres Narodzenia Pańskiego jest bogaty 
w symbolikę. W Kościołach oraz domach 
umieszczamy szopki, zwane też stajen
kami, oraz przyozdabiamy je choinkami. 
Pierwszą szopkę zaaranżował w Greccio 
w roku 1223 św. Franciszek z Asyżu i miała 

ona przypominać narodzenie Chrystusa 
w Betlejem, natomiast choinka oraz pa
lące się na niej oświetlenie symbolizuje 
światłość świata – Chrystusa i nadzieję 
nieba, a więc jest kontynuacją symboliki 
adwentowej w tym zakresie. Nieodłączny 
okresowi Narodzenia Pańskiego jest też 
śpiew stosownych pieśni nawiązujących 
do tej tematyki, zwanych potocznie ko
lędami.

W naszych realiach i tradycji stosow
nie do zwyczaju zawartego w depozycie 
pobożności ludowej świąteczny wystrój 
kościołów oraz domostw, jak również 
śpiew kolęd pozostawia się aż do święta 
Ofiarowania Pańskiego, a więc do dnia 
2 lutego.

Cyprian Tkacz

W 2015 roku pierwszy śnieg spadł u nas w ponie-
działek, 23 listopada, co jest zjawiskiem normalnym, 
pomimo tego, że astronomiczna (kalendarzowa) 
zima jeszcze się nie zaczęła, to jednak w pojęciu 
klimatologicznym, dotyczącym obszaru Polski, już 
od połowy listopada wszystkie zwiastuny zimy 
nie są traktowane jako anomalia. Chyba jednak 
prawie każdy chciałby, aby zimową porą, szczególnie 
w okresie świątecznym ziemię pokryła choć cienka 
warstewka „białego puchu”. Aby do tego doszło, 
muszą zostać spełnione pewne warunki. Otóż śnieg 
jest zjawiskiem zaliczanym do opadów atmosfe-
rycznych, powstającym w wyniku sublimacji pary 
wodnej, polegającej na bezpośrednim jej przejściu 
ze stanu gazowego w stan stały, z pominięciem 
stanu ciekłego. Także śnieżynki nie są zamarznię-
tymi kropelkami i żeby mogły powstać temperatura 
powietrza na poziomie podstawy chmur musi mieć 
wartość ujemną. Wtedy na skutek działania pro-
cesów chmurotwórczych powstają obłoki złożone 
z kryształków śniegu, które w zależności od panują-
cych warunków temperaturowych przybierają różne 
formy. Gdy temperatura jest bliska 0°C, wówczas 
kryształki miękną i łatwo się ze sobą zespajają, 
tworząc duże płaty, które spadają na powierzch-
nię ziemi nawet gdy przy niej panuje temperatura 
o wartości dodatniej. Kiedy temperatura jest dosta-
tecznie niska, najczęściej poniżej –10°C, a powietrze 
osiągnie stan nasycenia parą wodną, w narożach 
kryształków śniegu przebiega intensywna sub-
limacja, prowadząca do powstawania pięknych 
gwiazdek o urozmaiconej ornamentacji. Co jest 
istotne – nie ma dwóch identycznych śnieżynek, 
aczkolwiek wszystkie są sześciokątne, ponieważ 
woda krystalizuje się w układzie sześciokątnym. 
Śnieg na powierzchni ziemi może utrzymać się tylko 

wtedy, gdy jej temperatura jest ujemna. Ponadto 
jako opad atmosferyczny jest zjawiskiem charakte-
rystycznym dla układów niskiego ciśnienia, ale tylko 
takich, które złożone są z mas powietrza chłodnego 
pochodzenia arktycznego bądź polarnego i z reguły 
kontynentalnego.

Typowo zimowymi zjawiskami są także niektóre 
osady atmosferyczne, do których zalicza się szron, 
szreń, szadź miękką i twardą oraz gołoledź, powsta-
jące wskutek działania różnych czynników i przyjmu-
jące różne formy. Osady powstają na powierzchni zie-
mi lub przedmiotach (np. samochód), także poprzez 
proces sublimacji w warstwie powietrza zalegającej 
przy powierzchni ziemi. Często mylimy się, wstając 
rano i mówiąc: „dzisiaj nie było silnego mrozu, bo 
nie ma szronu”, bowiem wystąpienie osadu nie jest 
zależne tylko od wysokości temperatury ujemnej, ale 
głównie od stanu nasycenia powietrza parą wod-
ną. Jak powszechnie wiadomo zimą w ośrodkach 
wyżowych, zawierających powietrze pochodzenia 
arktycznego lub polarnego, panują silne mrozy, ale 
zwykle i też takowe powietrze nie jest zbyt wilgotne, 
przez co nienasycone parą wodną. Wtedy właśnie 
mróz jest silny, a nie występują żadne osady. Dlatego 
pamiętajmy, aby zima była „biała”, musi najpierw 
przyjść arktyczny lub polarny niż, a następnie wyż 
tego samego pochodzenia.

Cyprian Tkacz, Jan Seewald
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W listopadzie 2015 r. Jubilaci obchodzili 
swoje jubileusze:

80 lat –  Gertruda Woitzik, Martha Maushagen, 
Cecylia Niesłona, Adelajda Jośko

85 lat – Gertruda Weigel, Alfred Panicz
92 lata – Maria Brzytwa

Życzymy wszystkim Jubilatom wszystkiego 
najlepszego, zdrowia i pogody ducha.

Dziecko urodzone w listopadzie:  
Hanna Pradela.

Życzymy narodzonej dziewczynce i rodzicom,  
by radość z narodzenia Waszej pociechy była zawsze 

z Wami. Życzymy zdrowia, radości i wszystkiego  
co pozwoli rozwijać jej umiejętności.

†
Na zawsze odeszli od nas, ale pozostaną w naszej 
pamięci: Stanisław Maciejewski, Stanisława 
Pułanecka, Marta Bondza, Aniela Nantka.

Wyrazy współczucia najbliższej rodzinie i krewnym 
z powodu utraty najbliższych.

KoNKurS „WyBierAMy MiStrzA GłośNeGo CzytANiA”
W ramach realizacji programu „Książki naszych marzeń” 16 listopada odbył się 

w naszej szkole konkurs czytelniczy pod hasłem „Wybieramy mistrza głośnego 
czytania”. Przygotowywała się do niego cała społeczność uczniowska, ćwicząc 
piękne czytanie fragmentu wybranej przez siebie książki. W eliminacjach kla-
sowych wyłoniono uczestników do finału szkolnego, który przebiegał w dwóch 
etapach. Najpierw czytano 
wcześniej wyuczony tekst, 
a następnie nieznany tekst 
przez minutę. 

Uczestnicy z klas młod-
szych do I etapu wybrali 
fragmenty znanych baśni: 
książek o Martynce, o Fran-
klinie; lektur: „Kubuś Pu-
chatek”, „Plastusiowy 
pamiętnik” i „Kajtkowe 
przygody”. Młodzież z klas IV–VI wybrała: „Opowieści z Narnii”, „Pinokio”, „Bracia 
Lwie Serce”, „Przygody Tomka Sawyera” i „Ten obcy”. W II etapie jako nieznany 
sobie tekst czytali: klasa I – „Nie płacz, Koziołku”, klasa II – „Przygody Filonka 
Bezogonka”, klasa III – „Karolcia”, klasa IV – „Legendy warszawskie”, klasa V – „Ten 
obcy”, klasa VI – „Dolina światła”. W konkursie udział wzięło 23 uczniów, w tym 
15 z klas I–III i 8 z klas IV–VI.

Komisja oceniała wyrazistość, intonację, płynność i bezbłędność czytania 
poszczególnych uczestników.

Laureatami konkursu zostali:
W kategorii klas I–III
I miejsce w szkole i w klasie – Marcin Sikora – klasa III
II miejsce w szkole i I miejsce w klasie – Julia Michalczyk – klasa II a
III miejsce w szkole i II miejsce w klasie – Martyna Jonczyk -klasa III
W kategorii klas IV–VI
I miejsce w szkole i klasie – Marlena Zyzik – klasa VI
II miejsce w szkole i I miejsce w klasie – Julianna Jendrzej – klasa IV
III miejsce w szkole i II miejsce w klasie – Emilia Lempa – klasa VI
Pozostałym uczestnikom przyznano miejsca w kategorii klas:

Klasy I
I miejsce – Emilia Zacha, klasa I b
II miejsce – Paulina Pokorska, 
klasa I a (6-latek)
III miejsce – Wojciech Beneda klasa 
I b (6-latek)
IV miejsce – Julia Dylka,
klasa I a (6-latek)
V miejsce – Emilia Jendrzej, klasa I b
VI miejsce – Emilia Kowalczyk, klasa I b

Klasy II
II miejsce – Anna Bronder klasa II a
III miejsce – Jakub Koch klasa II a

IV miejsce – Dominika Respondek klasa 
II b 
V miejsce – Patryk Pieprzyca klasa II b
VI miejsce – Tomasz Kusiak klasa II b
Klasa III
III miejsce – Dawid Pieprzyca
Klasa IV
II miejsce – Kamila Kubiciel
klasa V
I miejsce – Szymon Kusiak
II miejsce – Aleksandra Nowak
III miejsce Paweł Plottnik
klasa VI
III miejsce – Wiktoria Nita

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez 
Radę Rodziców. Komisja konkursowa była pod wrażeniem pierwszoklasistów, 
a szczególnie 6-latków, którzy wykazali się dobrą umiejętnością czytania i poradzili 
sobie z zadaniami konkursowymi. Wszystkim uczestnikom, wychowawcom klas, 
rodzicom dziękujemy za trud, wsparcie i zaangażowanie, a laureatom – gratulujemy. 
 Gabriela Zając i Katarzyna Przybyszewska –  
 organizatorki

WyJAzDoWe PoSieDzeNie KoMiSJi ośWiAty rADy 
GMiNy zĘBoWiCe

16 listopada br. w Radawiu odbyło się wyjazdowe posiedzenie 
komisji oświaty Rady Gminy Zębowice, w której oprócz 

członków komisji uczestniczyli również: przewodnicząca rady 
gminy Gabriela Buczek, radni z Radawia, wójt gminy Waldemar 
Czaja, dyrektor przedszkola w Zębowicach Kornelia Ticman oraz 
dwoje rodziców dzieci uczęszczających do oddziału zamiejscowego 
przedszkola w Radawiu. 

To wyjazdowe posiedzenie było realizacją zapowiedzi jakie 
podczas VIII sesji Rady Gminy Zębowice złożyła przewodnicząca 
komisji oświaty Dorota Wons, a wiązało się to z pytaniami jakie 
podczas tego posiedzenia zgłosił mieszkaniec Radawia i jedno
cześnie rodzic dzieci uczęszczających do oddziału zamiejscowego 
przedszkola pan Daniel Możwiłło. 

Posiedzenie rozpoczęło się od wizji lokalnej placu zabaw znaj
dującego się obok przedszkola. Ustalono, że zostanie wyrównana 
nawierzchnia placu zabaw oraz zostaną zamontowane tabliczki 
certyfikujące na znajdujących się na nim urządzeniach. Wychodząc 
naprzeciw propozycjom rodziców, podjęto decyzję, że oddział 
zamiejscowy od 18.11 br. będzie otwarty w godz. 7.30–14.30. 

Uczestnicząca w posiedzeniu dyrektor przedszkola stwierdziła, 
że środki na doposażenie przedszkoli rozdzielane są równomier
nie. Poinformowała również zainteresowanych, że w przyszłym 
roku będą prowadzone w oddziale zamiejscowym bezpłatne, o ile 
znajdą się środki zewnętrzne, zajęcia z rytmiki. Zapowiedziała, 
że jeśli znajdą się środki finansowe zostaną zakupione meble do 
kącika wypoczynkowego. Podczas posiedzenia poinformowano 
przedstawicieli rodziców, że hala sportowa w Zębowicach jest 
dostępna dla mieszkańców w każdy piątek. 

W dalszej części posiedzenia omawiano również kwestię bu
dowy kontenera socjalnego dla LZS Radawie. To przedsięwzięcie 
otrzyma wsparcie z budżetu sołeckiego w kwocie 21 tys. zł. Wspar
cie w kwocie 1 tys. złotych zadeklarowało również sołectwo Knieja.




