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Fundusz sołecki
na 2016 rok
Ostatnie zebranie wiejskie, które odbyło się 24 września 2015 było jak
zawsze okazją do poznania potrzeb, problemów i pomysłów mieszkańców.
Rozmawialiśmy o bieżących sprawach i o przyszłości wsi.
Jedną z ważnych decyzji
jaką podjęliśmy było wybranie nazwy drogi łączącej ulicę
Nową i ulicę Spokojną. Zgodnie z decyzją zgromadzonych
mieszkańców będzie ona nosiła nazwę Radosna.
Kolejną ważna sprawą jaką
omawiano było przeznaczenie
funduszu sołeckiego na 2016
rok. Dla Ratowic wyliczono
kwotę funduszu w wysokości
29 018,40 zł
Nie każdy pomysł można zrealizować wykorzystując fundusz sołecki. Zadania
do realizacji w ramach funduszu sołeckiego muszą być
zgodne z zadaniami własnymi i strategią rozwoju gminy,
służyć poprawie warunków

życia mieszkańców. Dobrą
praktyką jest w Ratowicach ,
że rada sołecka, której przewodniczy sołtys przygotowuje propozycje przeznaczenia
i podziału funduszu w oparciu o obowiązujące przepisy. Przeanalizowane i skosztorysowane propozycje rady
sołeckiej przedstawia sołtys
podczas zebrania wiejskiego
i ono podejmuje ostateczną
decyzję o jego przeznaczeniu. Z ubiegłorocznej puli zakupiliśmy m.in. piękny, stylowy żyrandol do świetlicy.
Nasz tegoroczny fundusz został podzielony w następujący
sposób:
- wyposażenie świetlicy
wiejskiej 10 tys. zł

lub zeskanuj kod QR

- modernizacja wiejskiego
boiska sportowego /zainstalowanie piłko chwytów/ - 5 tys.
zł
- organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców
- 5 tys. zł
-zagospodarowanie
placu przy ul.Polnej /teren bunkrów/ - 5518.40 zł
- dofinansowanie „Kalendarza Ratowickiego” - 2 tys. zł
- zakup tuszu i papieru
do druku „Wieści Ratowickich” - 1,5 tys. zł
Decyzja
mieszkańców
w formie uchwały trafi do wójta i zostanie ujęta w budżecie
gminy na rok 2016.
Jarosław Jagielski
Sołtys wsi Ratowice

SMSowe informacje
e!

Marzenia się
spełniają
Społeczność Szkoły
Podstawowej
w Ratowicach długo
czekała na nowy obiekt
sportowy. Cierpliwość
została nagrodzona
i 21 października
odbyło się otwarcie
nowoczesnego boiska
wielofunkcyjnego,
na którym można
zagrać w piłkę nożną,
siatkową, ręczną,
koszykówkę, kometkę
oraz tenis ziemny.
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Zachęcamy do zarejestrowania się w bezpłatnym serwisie informacyjnym. Rejestrując się w serwisie
otrzymacie Państwo BEZPŁATNIE najważniejsze lokalne informacje w postaci wiadomości sms.
Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości sms dla mieszkańców naszej gminy z informacjami o:
zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych, konieczności ewakuacji mieszkańców, awariach
wody, prądu, gazu, ważnych wydarzeniach na terenie gminy - imprezach kulturalnych i sportowych
Wyślij sms o treści: tak.dwr0112 (kod tylko dla Ratowic), na numer: 661 000 112
Więcej informacji znajdziesz na http://czernica.pl/pl/769/0/powiadomienie-sms.html,
lub na www.sisms.pl
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Społeczność Szkoły Podstawowej w Ratowicach długo czekała na nowy obiekt sportowy. Cierpliwość
została nagrodzona i 21 października odbyło się otwarcie nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego,
na którym można zagrać w piłkę nożną, siatkową, ręczną, koszykówkę, kometkę oraz tenis ziemny.
Na uroczystość tę przybyło
wielu ważnych gości: m. in. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska,
Wójt Gminy Czernica Włodzimierz Chlebosz, Przewodnicząca Rady Gminy Czernica Anna
Andrusyn, Sołtys Ratowic i jednocześnie Radny Powiatu Wrocławskiego Jarosław Jagielski,
ksiądz Janusz Dołhun, przewodnicząca Rady Rodziców Ewa
Ceńkar, Radni Gminy Czernica
oraz Dyrektorzy szkół z terenu
naszej gminy.
Dyrektor szkoły pani Beata
Jagielska podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się
w starania o ten piękny i potrzebny obiekt, życzyła uczniom,
by spełniali swoje sportowe marzenia i dostarczali wszystkim
wielu dobrych emocji. Wspomniała także o tym, że po zajęciach szkolnych boisko będzie
udostępniane mieszkańcom Ratowic i sąsiednich miejscowości.
Koszt całej inwestycji to blisko
350 tys. zł, z czego 100 tys. pozyskano z Ministerstwa Sportu
i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
w ramach Programu Rozwo-

ju Regionalnej Infrastruktury
Sportowej. Następnie głos zabrali goście. Po wygłoszeniu
przemówień i podziękowań
nastąpiło uroczyste przecięcie
wstęgi, którego wspólnie dokonali: Ewa Mańkowska, Beata
Jagielska, Zofia Roman, Anna
Andrusyn, Włodzimierz Chlebosz i Jarosław Jagielski. Nowe
boisko zostało poświęcone
przez księdza Janusza Dołhuna.

Goście przybyli na uroczystość
obdarowali uczniów kilkunastoma nowymi piłkami. Była
okazja do oddania pierwszych
strzałów na bramkę. Strzelali uczniowie, ale gościom też
udało się oddać kilka trafnych
strzałów. Najbardziej z nowego
boiska cieszyli się oczywiście
nasi wychowankowie. Dzieci
z klasy V wspólnie z nauczycielką muzyki, panią Dorotą

Pelc, skomponowały piosenkę
i w rytmie rapu wyraziły swoją radość i podziękowały za
nowy obiekt. Następnie wszyscy uczniowie chwycili za piłki
i ruszyli do wspólnej gry.
Przysłowie mówi: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Kierując się tą maksymą, cieszmy się
z naszego boiska i dbajmy o naszą kondycję fizyczną.
Izabela Sztela

Dożynki Powiatowo- Gminne w Ratowicach
6 września 2015 r. odbyły się dożynki Powiatowo- Gminne w Ratowicach.
Po mszy świętej w której
uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Wrocławskiego, gminy
Czernica, sołectwa Ratowice oraz
zaproszeni goście, w strugach
deszczu przemaszerował korowód przepięknych wieńców dożynkowych na boisko sportowe
w Ratowicach. Po rytuale Misterium Chleba głos zabrali gospodarze i organizatorzy imprezy.
Jako pierwsi przemówili: starosta
Powiatu Wrocławskiego Roman
Potocki i Wójt Gminy czernica
Włodzimierz Chlebosz dziękując wszystkim obecnym za liczne przybycie, rolnikom za zebrane plony i ich ciężką pracę, która
w tym roku z uwagi na suszę była

szczególnie trudna. Po części
oficjalnej, na którą złożyły się
m.in. przemówienia współorganizatorów dożynek oraz zaproszonych gości, uczestnicy mieli
okazję skorzystać z wielu atrakcji przewidzianych w programie imprezy. Wśród nich m.in.:
konkurs na najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy powiatu wrocławskiego, występy
artystów scen operetkowych, lokalnych zespołów Gajkowianie
i Ratowiczanki. Jednym z ciekawych punktów imprezy był niecodzienny pokaz artystyczny
pod hasłem “Przenikanie”, połączony z wyjątkowym pokazem
mody. Autorkami przygotowa-

nej kolekcji były Liliana Borowska i Aleksandra Gisges-Dalecka.
Na zakończenie wieczoru zgromadzonych gości do wspólnej zabawy porwał zespół FANATIC.

Organizatorem imprezy był
Powiat Wrocławski, Gmina Czernica oraz Sołectwo Ratowice.
Bardzo dziękujemy wszystkim
za przybycie i zapraszamy za rok!
Źródło: facebook: Powiat Wrocławski –
strona oficjalna
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Rok szkolny 2015/2016 jest jubileuszowym rokiem dla naszej szkoły. Obchodzi ona bowiem swoje
siedemdziesięciolecie.
Powojenna historia Szkoły Podstawowej w Ratowicach
sięga 1945 roku, kiedy to przesiedleńcy ze wschodnich terenów Polski przybyli do Ratowic
z Puźnik w okolicach Buczacza
w woj. tarnopolskim. We wsi zastali dwie czynne szkoły: większą poewangelicką i małą szkołę
przyklasztorną.
We wrześniu w jednej z nich,
tej mniejszej (czyli w obecnym
budynku szkoły), dzieci rozpoczęły naukę pod opieką starszych dziewcząt: Marii Cytwińskiej, Marii Cycak i Katarzyny
Niżyńskiej. Tak swoje pierwsze dni nauki wspomina jedna
z ówczesnych uczennic, pani
Kazimiera Wiśniewska (Rola):
„Pierwszego września 1945
roku z wieży szkolnej odezwał się dzwon, wszystkie dzieci zbiegły się przed szkołą. Nie
było nas dużo, ale cóż, trudno
się dziwić, po tylu latach wojny i tak cieszyliśmy się, że jest
nas choć tylu. Staliśmy w dwóch
grupach, jedną tworzyły dzieci polskie, drugą niemieckie,
ale to my pozostaliśmy w szko-

le, dzieci niemieckie rozpoczęły
naukę w prywatnym domu przy
ulicy Polnej.
W tym pierwszym dniu nie
było kwiatów, powitań ani wakacyjnych wspomnień, a jednak była radość i do dziś pamięć
tego dnia. Naukę rozpoczęły
z nami trzy nastoletnie dziewczyny, które miały skończony
kurs przygotowujący je do nauczania. W szkole były tylko
dwie sale lekcyjne, w których
na zasadzie zajęć łączonych
uczyły się po dwie klasy. Nie
mieliśmy zeszytów ani książek,
pisaliśmy rysikami na specjalnych tabliczkach. Do dziś pamiętam moje pierwsze zadanie
domowe, którym wtedy byłam
przerażona i które wydawało
mi się niewykonalne, a trzeba
wiedzieć, że był to cały alfabet
na pamięć i musiałam go umieć
na drugi dzień, to było straszne. W połowie jesieni przybyła
do nas nasza pierwsza nauczycielka, której nazwisko po tylu
latach zatarło się w pamięci. Jednak to co dla nas zrobiła wszyscy pamiętamy do dziś. Organi-

zowała z nami występy, uczyła
piosenek, wierszyków, dla każdego miła i zawsze służąca pomocą. Odeszła od nas po paru
miesiącach, później dowiedziałam się, że poszukiwało ją UB.
W listopadzie ksiądz Antoni Liniewicz poświęcił szkołę
i rozpoczął z nami naukę religii, na początku w szkole, a potem już w kościele. Był z nami
przez rok, później zastąpił go ks.
Wilhelm Drożyński. Wszystkie
dzieci bardzo lubiły ks. Drożyńskiego i gdy czasami spóźniał
się całą grupą wychodziliśmy
aż do Łęgu, śpiewając. Naszym
drugim nauczycielem był pan
Pawlik, a zaraz po nim przybyła do nas pani Genowefa Draus
i pan Bernard. W 1947 roku
odbyła się u nas pierwsza konferencja nauczycieli oraz lekcja pokazowa w mojej II klasie, w tym też roku przyjechał
do nas pan Aleksander Wittek
i był on jedynym nauczycielem,
który pozostał w Ratowicach
aż do emerytury. Piastował bardzo długo stanowisko kierownika szkoły.

Po 1947 r. moimi nauczycielami byli jeszcze pani Drąg,
Szuszkiewicz i pani Dębska.
Te ciągłe zmiany nauczycieli wywoływały w nas poczucie
winy, gdyż zdawało nam się,
że to przez nas i nasze zachowanie nikt z nich nie chce pozostać
z nami dłużej. Dziś, po latach
widzę to inaczej i mimo że było
ciężko i biednie to jednak wesoło i radośnie. To wspaniała rzecz
takie wspomnienia, choć łza
kręci się w oku.”
Dalsze losy szkoły i uczniów
można prześledzić na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
w Ratowicach: www.spratowice.
edupage.org .
Przygotowując się do uroczystych obchodów jubileuszu
szkoły chcielibyśmy poprosić
wszystkich absolwentów naszej
szkoły i mieszkańców Ratowic
o pomoc w przygotowaniu tego
święta. Szczególnie zależy nam
na pamiątkach związanych z jej
funkcjonowaniem w ciągu tych
lat. Prosimy Was o dostarczenie
ich do sekretariatu szkoły. Mogą
to być zeszyty, dokumenty, zdjęcia, prace plastyczne, stroje
i wszelkie inne pamiątki, które
potem zwrócimy właścicielom.
Do absolwentów rozsianych
po Polsce i całym świecie apelujemy o zgłaszanie się drogą mailową: spratowice@op.pl
i podanie swojego miejsca zamieszkania. Stworzymy mapę
pokazującą gdzie zamieszkują
nasi uczniowie.
A może ktoś z absolwentów zechce podzielić się swoimi wspomnieniami związanymi z nauką w ratowickiej
podstawówce, wspomnieniami
związanymi z kolegami, z nauczycielami? Może z jakimś
wydarzeniem?
Czekamy też na Wasze
propozycje dotyczące wyboru patrona szkoły. Zapraszamy
do współpracy.
Beata Jagielska ( absolwentka SP
Ratowice)
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Od wielu lat spełniam marzenia chorych dzieci, ale życzenie jednego z moich podopiecznych, wymagało
nie lada starań. 8-letni chłopiec bardzo chciał się spotkać z gwiazdą piłki nożnej, Christiano Ronaldo.
Obiecałam, że jak tylko stan
jego zdrowia się poprawi, to lecimy do Madrytu.
Łatwo powiedzieć, trudniej
zrealizować. Pieniądze na wyjazd udało się zdobyć dość szybko, ale nawiązanie kontaktów
z osobami z otoczenia idola
to zadanie dość karkołomne.
Wiem jedno, nie wolno mi
zawieść zaufania Marzyciela. Skoro on obiecał, że pokona
śmiertelną chorobę, to moje zadanie jest przy tym dziecinnie
proste.
Tak się jakoś szczęśliwie poukładało, że w momencie kiedy
chłopiec wrócił w dobrej kondycji z kliniki, nadeszła wiadomość, że moje starania zakończyły się sukcesem. Dostaliśmy
zgodę na odwiedziny w ośrodku szkoleniowym Realu, który
znajduje sie niedaleko Madrytu. Teren jest mocno strzeżony
i o dostaniu się tam bez zaproszenia, nie ma mowy. Przyjeżdżamy taksówką przed czasem,
więc strażnik proponuje żebyśmy poszli do budynku na kawę.
W barze zastajemy trenera i jednego z zawodników. Atmosfera bardzo rodzinna a ceny wyjątkowo niskie. O umówionej
godzinie zostajemy poproszeni
do pomieszczeń usytuowanych

przy boisku. W małym saloniku dla gości, oprócz nas, znajduje sie jeszcze kilka osób, w tym
4 chłopców z Hiszpanii, którzy
mieli podobne marzenie.
Każdy z nich otrzymuje prezent, oryginalną klubową piłkę. Po kolei, co kilka minut pojawiają się piłkarze. Witają się
,składaja autografy na piłce i pozują do pamiątkowej fotografii.
Jest bardzo miło i swobodnie.
Nikt się nie spieszy.
Przyszli wszyscy z pierwszego składu: Navas, Casilla, Pepe,
Ramos, Rodriquez, Arbeloa itd.
Z upływem czasu, mój Marzyciel staje się coraz bardziej
nerwowy. Ten najważniejszy się
nie pojawił. Do ostatniej chwili
nikt nam nie dawał gwarancji,
że gwiazdor przyjdzie. Nagle,
niespodziewanie, z bocznego
korytarzyka wyłonił się on...
idol milionów kibiców na całym
świecie.
Ronaldo wygląda identycznie jak na zdjęciach. Wszystko
w jego wizerunku doprowadzone jest do perfekcji. Piękne, śniade ciało, lśniące włosy, nienaganna sylwetka...Chwilami ma
się wrażenie, że to jakaś postać
z bajki. Zachowuje się bardzo
naturalnie i bez „gwiazdorzenia”. Organizatorzy przedsta-

wiają mu gościa z Polski. Chłopiec ma łzy szczęścia w oczach.
Ronaldo głaszcze go po głowie
i przytula. Podpisuje piłkę, koszulkę a na podsuniętej karteczce maluje serduszko i słoneczko.
Jeszcze oficjalne zdjęcie, chwila rozmowy, niewymuszony
uśmiech i machając na pożegnanie oddala się w stronę boiska.
Gospodarze zapraszają nas
do sali konferencyjnej, a na koniec obserwujemy trening całej
drużyny. W tym dniu, za kilka
godzin czeka ich jeszcze ważny

Narodowe czytanie

mecz ligowy. Serdecznie żegnani, po trzech godzinach pobytu,
z żalem wracamy do hotelu.
Może wydać się to nieprawdopodobne, ale wiara chłopca,
ze spotka swojego idola, wielokrotnie dodawała mu sil w walce ze śmiertelną chorobą. Był
taki moment kiedy prawie sie
poddał. Musiałam mu długo
tłumaczyć, że prawdziwy sportowiec sie nie poddaje. Udało
się. Chłopiec jest już zdrowy.
Marzenia się spełniają!
K.S.

W sobotę 5 września w świetlicy w Ratowicach odbyło się Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa.
Ta coroczna, ogólnopolska akcja czytania narodowych dzieł naszej literatury odbywa się pod patronatem
Prezydenta RP.
Nasza uroczystość została bardzo starannie przygotowana przez organizatorów
- Gminną Bibliotekę w Czernicy, Bibliotekę w Ratowicach
i Szkołę Podstawową w Ratowicach. Stylowa, piękna sala
naszej świetlicy sprzyjała oddaniu nastroju epoki, a organizatorzy zadbali o detale.
Okrągłe, kawiarniane stoliki,
lampiony, róże, stroje z epoki,
muzyka, obrazy. W takim otoczeniu słuchaliśmy fragmentów powieści.

Czytał wójt, czytali radni Rady Gminy, uczniowie
ze wszystkich gminnych szkół
i nauczyciele. Mogliśmy także
wysłuchać muzyki, którą pamiętamy z filmu, granej „na żywo”
przez Panią Joannę Tabisz. Obejrzeliśmy prezentację, dzięki której dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek na temat ekranizacji
powieści – zarówno wersji fabularnej, jak i serialowej. Pani Helena Hrynkiewicz zadbała o to,
abyśmy mogli bliżej przyjrzeć się
strojom obowiązującym w cza-

sach, w których toczy się akcja
powieści.
Miło nam było gościć z tej
okazji w Ratowicach pana Senatora Jarosława Dudę, panią Poseł
Ewę Wolak i panią Wicewojewodę Dolnośląską Joannę Bronowicką. Dziękujemy za przybycie
także panu Wójtowi Włodzimierzowi Chleboszowi, panu Radnemu Rady Powiatu Jarosławowi Jagielskiemu, oraz Radnym:
pani Annie Andrusyn, pani Katarzynie Moroz i panu Ryszardowi Wychudzkiemu, dyrektorom

szkół, bibliotekarzom z bibliotek
w gminie, sołtysom, mieszkańcom Ratowic. Mimo, że nie jest
to łatwa lektura wszyscy słuchali z wielką uwagą fragmentów
powieści pięknie połączonych
w jeden wątek przez prowadzącą narrację pania Izabelę Sztelę,
polonistkę z naszej szkoły.
Na koniec tego miłego spotkania na naszych gości czekał słodki poczęstunek. To sobotnie przedpołudnie z „Lalką”
na pewno zapisze się w pamięci
uczestników.
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Ratowice – Mała Ojczyzna (cz.8)

Rodzina Treske z Ratowic
Budynkiem, który wyróżnia się w naszej miejscowości jest usytuowany w sercu Ratowic kompleks
ze świetlicą, biblioteką i sklepem. Obecnie zabytek stanowiący centrum wsi, zamiast być wizytówką
sprawia dość przygnębiające wrażenie. Nie zawsze tak było.
Obiekt powstał w 1905 r. Niestety, nie wiemy kto go wybudował, natomiast późniejszym właścicielem był
Hermann Treske.
W Ratowicach mieszkały
dwie rodziny o tym nazwisku.
Dom, który obecnie zamieszkują państwo Włodarscy i Haczkowscy także należał do Treske. Wcześniej znajdowała się
tam najstarsza gospoda. Zapewne gastronomiczne doświadczenia i finansowy dostatek skłoniły do zainwestowania w nowe
przedsięwzięcie, które stało sie
przykładem rodzinnego biznesu. Hermann, jego żona Berta
i trójka dzieci Hilde, Elsa i Georg
musieli ciężko od świtu do nocy
pracować, żeby całość dobrze
prosperowała…
Przyjrzyjmy sie funkcjom
i wyglądowi budynku.
Od strony frontowej były
trzy wejścia. Pierwsze od lewej
prowadziło do świetlicy. Drugie,
środkowe, do małego korytarzyka z okienkiem na frontowej
ścianie. Z korytarzyka na lewo
drzwi prowadziły do restauracji,
a po prawej, do pomieszczenia
z kilkoma prostymi stołami, gdzie
przychodzono napić się piwa.
Z tego pomieszczenia wchodziło
sie także do kuchni i sklepu mięsnego. W kuchni znajdowały się
wewnętrzne schody, prowadzące na górę, do sypialni włascicieli. Restauracja i gospoda były
całością, która łączyła lada barowa znajdująca się za ścianką
z okienkiem. Wewnątrz restauracji był mały, przeszklony pokoik, który wykorzystywano m.in.
do spotkań różnych organizacji.
Z sali restauracyjnej także wiodły
drzwi do świetlicy.
Trzecie, frontowe, prawe wejście prowadziło do sklepu mięsnego. Z boku sklepu, po prawej stronie mieściła się chłodnia
do przechowywania towarów.
Całe piętro budynku stanowiły
prywatne pomieszczenia rodziny
Treske.
Do parku za budynkiem
wchodziło się przez potężną,
drewnianą bramę, która połączo-

na była po prawej stronie ze stajnią. Z tyłu stajni znajdowała się
rzeźnia i masarnia. Kompleks
od strony budynku państwa Snopek zamykała kręgielnia.
W parku po przeciwnej stronie bramy znajdowała się letnia
scena, a po lewej budynki gospodarcze, gdzie m. in. garażowano
samochód i bryczkę.
Jak na początek XX w. kompleks był bardzo nowocześnie
wyposażony. Ciepło zapewniało centralne ogrzewanie, woda
płynęła z kranów, a ubikacje
wewnętrzne
(pomieszczenie
po prawej stronie sceny w świetlicy) niczym nie różniły się
od obecnych.
Latem w środku budynku niewiele się działo, mimo, że obiekt
był otwarty przez cały tydzień.
Goście, głównie z Wrocławia,
pojawiali się dopiero w sobotę i niedzielę .Wówczas bawiono się, spożywano posiłki, grano
w kręgle w części parkowej, pod
kasztanami.
Zima była czasem szczególnie pracowitym dla rodziny Treske. Mieszkańcy mieli więcej
wolnego czasu, barkarze wracali
do domów i chętnie spędzali czas
przy kuflu piwa i ciepłych kiełbaskach. Następował okres to-

warzyskich spotkań, tanecznych
wieczorków i różnych wiejskich
uroczystości.
W świetlicy regularnie spotykali sie członkowie Stowarzyszenia Barkarzy, którzy swoją
obecność zaakcentowali dwoma
podwieszonymi pod sufitem Sali
statkami. Modele statków zdejmowano raz do roku, kiedy
to marynarze wraz z całymi rodzinami ze śpiewem i lampionami szli w pochodzie naokoło wsi
i nieśli je na swoich barkach.
“Gasthaus Treske” stał się także siedzibą Towarzystwa Śpiewaczego, Stowarzyszenia Weteranów I Wojny Światowej, a przez
pewien okres miejscem gdzie
także opłacało się podatki.
Złoty okres rodzinnego
przedsiębiorstwa przerwała niespodziewana śmierć seniora
rodu Hermana. Wkrótce zmarła także jego żona Berta. Dorosłe już dzieci opuściły Ratowice,
a obiekt wydzierżawiły znającemu język polski byłemu pracownikowi i jego żonie. Nowy gospodarz radził sobie znakomicie,
ale wkrótce wybuchła II wojna
i około1943 roku obiekt stał się
własnością IG Farben, a później
firmy Krupp. Restauracja działała do końca wojny, świetlicę za-

mieniono na magazyn, a masarnię i sklep mięsny przejął były
dzierżawca.
Syn Hermana Treske, Georg,
zginął na początku wojny, a siostry wyjechały do zachodnich części Niemiec. Z racji wieku zapewne
już nie żyją.
Wszystko wskazuje na to,
że ród Treske miał korzenie
polskie.
W Jelczu – Laskowicach boczna
uliczka niedaleko pałacu nosi imię
Jerzego Treske. Pochodził on z Nowego Dworu i był szanowanym,
światłym obywatelem, właścicielem tłoczni oleju. Wsławił się aktywnością na rzecz przywrócenia odprawiania mszy w języku
polskim w tutejszych kościołach.
Był autorem anonimowej petycji
w której wykazywał m.in. przewagę ludności polskiej nad niemiecką
na naszych terenach. Według niego, ok 1830 r. w Ratowicach było
58 gospodarstw polskich i tylko 7
niemieckich. Podczas przesłuchania przed władzami niemieckimi
powiedział: “Moim językiem ojczystym jest język polski i choć
znam język niemiecki, jak większość tutejszych Polaków, polskie
Słowo Boże jest dla nas bardziej
zrozumiałe i bliskie. Nowy porządek nabożeństw krzywdzi ludność
polską, stawiając ją w gorszym położeniu od Niemców, a petycję złożyłem po naradzie ze wszystkimi
parafianami, w ich imieniu”.
Jerzy Treske pomagał także
mieszkańcom Ratowic w napisaniu petycji, a następnie w jej dostarczeniu do władz kościelnych
we Wrocławiu.
Nie ulega wątpliwości, że Jerzy był spokrewniony z Hermanem Treske z Ratowic. Jak bliskie
było to powinowactwo nie wiemy. Syn właściciela świetlicy miał
na imię Georg (po polsku Jerzy).
Może nadano mu to imię na cześć
przodka?
Na podstawie wspomnień Joanny Walczak
opracowała Krystyna Skowera.
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Pocztówka z Dolnego Śląska
Dolny Śląsk – nie do opowiedzenia - do zobaczenia! Znajdziemy tu prawie wszystko; najciekawsze
zabytki, perełki architektury, zapierające dech w piersiach górskie krajobrazy, niezwykłe tajemnice,
ukryte skarby z przeszłości, imponujące zamki i pałace, jaskinie, tajemnicze lochy, podziemia i sztolnie,
opuszczone i wymarłe miasteczka, dzikie i niezagospodarowane góry. Dolny Śląsk zachęca, kusi
i czaruje,
Jednak my Dolnoślązacy często nie znamy i nie doceniamy
walorów naszego regionu. Nasz
piękny Wrocław, do którego każdego roku przyjeżdżają rzesze turystów z całego świata, my znamy tak naprawdę tylko z okien
auta, zwiedzamy ale raczej galerie i chodzimy tylko szlakiem
kawiarni. A czy wiecie, że aż jedna czwarta wszystkich zamków
i pałaców w Polsce znajduje się
na Dolnym Śląsku? Szczególne
miejsce zajmuje Dolina Pałaców
i Ogrodów, jak nazwano 100 km
kw. w pobliżu Jeleniej Góry. Blisko siebie leży tu 30 gotyckich
zamków, wież obronnych, renesansowych dworów, barokowych pałaców i XIX-wiecznych
rezydencji otoczonych imponującymi parkami krajobrazowymi. A czy wiecie, że na Dolnym
Śląsku działa najnowocześniejszy i najdłuższy wyciąg w Polsce? Czy zdajecie sobie sprawę,
że mieszkacie w regionie, w którym istnieje bajkowy świat stworzony ze skał? Czy słyszeliście,

że współautor japońskiego hymnu urodził się w Nowej Rudzie?
Towarzystwo Przyjaciół Ratowic, zaprasza cyklicznie wszystkich mieszkańców naszej gminy
na wycieczki po regionie. Najwytrwalsi turyści zwiedzili już
z nami wiele ciekawych miejsc .
Byliśmy już w podziemnym mieście Osówka i w zamku Książ.
Odwiedziliśmy „Samych Swoich”
w Dobromierzu i zamek Czocha,
podziwialiśmy stary Kalisz, pałac
w Gołuchowie, Kotlinę Kamien-

nogórską, monumentalny Krzeszów, niezwykły kościół Pokoju
w Świdnicy. Ostatnio zwiedzaliśmy mało znany, zamek Grodziec i kopalnię złota w Złotoryi.
We wrześniu poznaliśmy potężną Twierdzę Kłodzką i urokliwą
Polanicę. Zamierzamy kontynuować nasz projekt, dający szansę na poznanie cudownych skarbów naszego terenu Zapraszamy
wszystkich do śledzenia naszych
ogłoszeń i korzystania z oferty.
Projekt POCZTÓWKA Z DOL-

NEGO ŚLĄSKA jest współfinansowany przez gminę Czernica. Dzięki temu niewielkim
nakładem kosztów mieszkańcy
naszej gminy mogą cieszyć się
rekreacyjnymi, rodzinnymi wyjazdami i poznawać najciekawsze skarby naszego regionu. Ale
ostrzegamy – Dolny Śląsk rzuca
urok – kto raz zakosztuje jego
piekna, będzie chciał zawsze
wracać. Zapraszamy więc na kolejne wyprawy.
Beata Jagielska

Apel policji
DOTACJA DLA
Jak wynika z naszych kryminalnych statystyk, od początku 2015
RATOWICZANEK roku na terenie Gminy Czernica doszło do kilkunastu podpaleń.
We wrześniu Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał
Gminie Czernica dotację w ramach konkursu Odnowa Wsi
Dolnośląskiej na projekt pn. „Wspieranie aktywności mieszkańców
Gminy Czernica poprzez zakup
instrumentów muzycznych i strojów ludowych dla zespołów w Nadolicach Wielkich, Gajkowie i Ratowicach”. Zespół z Ratowic otrzyma
w ramach tej dotacji nowe buty,
kamizelki i akordeon. Całość dofinansowania dla trzech zespołów
„Gieni Dudki”, „Gajkowianie” i „Ratowiczanki” wyniesie 22 700 zł.

Płonęły już pojazdy, tereny leśne, trawy, składowane bele siana,
szopy. Do pożarów dochodzi głównie w godzinach popołudniowo –
nocnych.
Pierwotnie służby mundurowe informowały o samozapłonach, choć
szybko stało się jasne, że pożary w różnych częściach gminy nie były
przypadkowe. Teraz nie ma już praktycznie wątpliwości, że mamy
do czynienia z celowym działaniem.
- Dlatego też zwracamy się z apelem do mieszkańców naszej
Gminy. Prosimy o informowanie nas o każdym przypadku dziwnego zachowania w ich okolicy. Kiedy ktoś nieznany kręci się
wokół samochodów, oraz okolic lasu oraz miejsc składowania
słomy i siana oraz zachowuje się podejrzanie, prosimy o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami dzwoniąc pod numer alarmowy
997 lub informując policjantów z Posterunku Policji w Kamieńcu
Wrocławskim lub dzwoniąc do KP Wrocław Osiedle. Dane telefoniczne znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy.

asp. sztab. Krzysztof Niedźwiedź
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Ucieczka na wieś
Pierwszy raz ujrzałam Ratowice w deszczu. Na początku sierpnia 2014.
Wcześniej syn zobaczył w Internecie „ciekawy domek” do kupienia „gdzieś
tuż za Kamieńcem”. Kiedy przyjechaliśmy domek istotnie był ciekawy, ale
okoliczności mniej.

Padało, zmierzchało i nie
było to „tuż za Kamieńcem”. Za
daleko. Jednakże dom przyciągał nas, więc tejże nocy przetrząsaliśmy Internet, aby się
skutecznie… zniechęcić. Znaleźć „haka” na te Ratowice!
A w Sieci: starorzecza, Natura
2000, Towarzystwo Przyjaciół
Ratowic, pejzaże zapierające
dech… No dobrze, na obrazkach świat zawsze ładniejszy.
Pojedziemy i znajdziemy coś
na miejscu. Na pewno znajdzie
się jakaś oczyszczalnia ścieków,
wysypisko, hałaśliwa fabryczka, rzeźnia…
Przyjechaliśmy
zobaczyć
Ratowice 15 sierpnia ubiegłego
roku. Oślepiające słońce, błękit nieba i… ulica Wrocławska! Piękne lipy po obu stronach drogi. Trochę za lipami
chędogie domy wzdłuż ulicy, atmosfera świąteczna, wielu uśmiechniętych spacerowiczów, którzy pozdrawiają nas
- nieznajomych. Ładny kościół
z czystym otoczeniem, kurant
wybijający godzinę, sklepik,
dalej szkoła, której zdjęcia widzieliśmy wcześniej. Brakuje poczty i pubu lub kawiarni.
Ach, nie, jest i pub. Malutki.
Na ulicy Odrzańskiej jakiś pan woła nas przez płot:

„Dzień dobry, wykluły mi się
kurczaki, zapraszam na chrzciny!”. No nie, śmiejemy się. Nasz
zachwyt potęguje się, kiedy
docieramy do Jazu, jakie widoki! Tu już czujemy się jak
w domu, przyzwyczajeni tyle
lat do Jazu Opatowice na Biskupinie. I znowu wrażenie
uporządkowania. Czysto, teren
zadbany, trawka wystrzyżona.
Kto lubi dziką przyrodę, też ją
znajdzie, jeśli poczłapie trochę
dalej. Już w innych humorach
wracamy obejrzeć znowu nasz
„Jugendheim”.
Od owego spaceru minął już
ponad rok. Przeżyliśmy tu cztery pory roku. Poznaliśmy trochę mieszkańców. Nauczyliśmy
się jeździć 565, w którym też
kwitnie życie towarzyskie i wymiana lokalnych info. Mamy też
serdecznych sąsiadów na Sportowej, co czyni życie znośniejszym. Wiemy, że trzeba trzymać kciuki za Odrę Ratowice,
choć zwykle nie wiemy, którzy
są nasi. Znamy panie ze sklepiku koło świetlicy, które są niezwykle uczynne („serek zostawiony dla pani w okularach”).
I wiemy, że jest też inny sklepik,
który trzeba będzie nawiedzić.
Kiedy się wraca ciemnym wieczorem do domu wzdłuż lip,

przez okno budynku ZGK widać (i słychać) śpiewające Ratowiczanki. Mieszkańcy spotykają się na różnych imprezach.
Oddaję pióro synowi:
Zazwyczaj
kierunek migracji jest inny, niż
w moim przypadku. Mówi się,
że „młodych ciągnie do miasta, bo w mieście kwitnie życie”.
Chociaż jestem Wrocławianinem od urodzenia, zawsze
brakowało mi przestrzeni
i swobody. Za sprawą pewnej
wyjątkowej osoby zacząłem
chętniej spoglądać w kierunku
„ucieczki na wieś”. Poza dynamicznym życiem w mieście,
jest też azyl, w którym można
poczuć się, jak na wakacjach.
Chociaż do pracy zdarza mi
się jeździć ponad dwie godziny, zamiast 40 minut, to nie
żałuję, że któregoś sierpniowego wieczora 2014 roku otworzyłem akurat to ogłoszenie…
Bardzo wiele osób mówi, że nie
mogliby żyć poza dużym miastem. W Ratowicach znalazłem
jednak nowy dom, nowych sąsiadów, wiele życzliwości i liczne historie, które składają się
na tożsamość tej miejscowości. Myślę, że jest jeszcze dużo
do odkrycia.
Anna Nowacka & syn Robert
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ZBIÓRKA
SUROWCÓW
WTÓRNYCH
Nasza szkoła
od dwóch lat uczestniczy w konkursie
ZGO Gać „Zielony
Las” . Dotychczas dwa
razy wygrywaliśmy
w naszej gminie. Organizator konkursu
zapowiada kolejna
edycję. W tym roku
zamierzamy więc znów
wygrać. Dlatego prosimy o pomoc w zbiórce
surowców wtórnych.
Zbieramy baterie,
makulaturę i butelki
plastikowe. Prosimy
wszystkich, którzy
chcą wspomóc naszą
akcję, a jednocześnie
pozbyć się uciążliwych
śmieci o „podrzucanie”
ich do szkoły. Związaną
makulaturę, baterie
w torebce foliowej,
zgniecione butelki
w związanych workach
prosimy zostawiać przy
wejściu do piwnicy.
Można też podpisać
worki – wtedy punkty
za surowce będą szły
na konto konkretnej
klasy lub podpisanego
ucznia. Konkurs będzie
trwał do maja 2016
roku. Będziemy bardzo
wdzięczni za pomoc,
a nasze pociechy
na pewno nauczą się
segregować śmieci i
dbać o środowisko.
Dzięki takiej postawie
nie tylko osiągniemy
sukces, ale także przyczynimy się do ochrony
przyrody wokół nas!
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Rodzinne
matematykowanie
Od połowy września systematycznie odbywają się kolejne
warsztaty rodzinne w ramach
projektu "Rodzinne Matematykowanie - potęga gier matematycznych", realizowanego przez
szkołę dzięki grantowi mBanku. Pozwolił on na zakupienie
nowych, ciekawych gier i pomocy do nauki matematyki: m.
in. „Petrus”, „Memory z tabliczką mnożenia”, "Kolorowy Kod",
"Szalone Zakupy": . W zajęciach
biorą udział uczniowie i rodzice. Wspólnie rozgrywają mecze
matematyczne, podchody, grają
w nowoczesne gry planszowe,
tworzą własne, ćwiczą logiczne
myślenie.
Wszyscy tak dobrze się bawią, że najczęściej brakuje czasu. Na zakończenie otrzymują dyplomy i drobne upominki.
Nauka przez zabawę i jeszcze zaangażowanie rodziców
– to najlepszy sposób na polubienie matematyki. Zapraszam
na kolejne zajęcia.
Anna Świtkowska
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Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej achęca RODZINY WIELODZIETNE
do składania wniosków o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także
koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala
na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych
miejscowościach.
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 8 tys.
miejsc z całej Polski. Lista zniżek : https://rodzina.gov.pl/…/wyszukiwaniepartnerow-karty-duzej…
Więcej informacji w siedzibie GOPS w Czernicy, pod nr tel. 71 318 01 80
oraz na stronie: http://www.gops.czernica.iap.pl/…/=_KARTA_DUZEJ_
RODZINY.html
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