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Wody Polskie inwestują w unowocześnienie stopnia wodnego Ratowice

Jestem mieszkańcem
gminy Czernica
od wielu lat.
Od kilkunastu już
lat aktywnie angażuję
się w życie społeczne
naszej okolicy. Z uwagą
przyglądam się jej
rozwojowi i bolączkom,
a pełniąc funkcje
społeczne staram się
mieć także możliwość
wpływania na jej
przyszłość.
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Przebudowa śluzy wraz
z dostosowaniem do IV klasy
drogi wodnej i unowocześnienie całego obiektu – to główne zadania rozpoczynającej się modernizacji stopnia
wodnego Ratowice. Inwestycja prowadzona na Odrze ma
kosztować prawie 42 miliony
złotych.
Za realizację inwestycji będzie odpowiadało konsorcjum
z liderem - Przedsiębiorstwem
Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO – WOD” sp. z o.o.
ze Świdnicy oraz konsorcjantem - „NAVIGA – STAL” sp.
z o.o. z Kiełczowa, które udzieli również gwarancji na wykonane roboty na 48 miesięcy
od ich zakończenia.
W ramach inwestycji zaplanowano: remont i rozbudowę śluzy, polegająca na jej

poszerzeniu i pogłębieniu;
pogłębienie awanportów; budowę dalbowiska na stanowisku postojowym w awanporcie górnym; przedłużenie
wału kierującego w celu zapewnienia dojścia do pomostu na projektowanym dalbowisku w awanporcie górnym;
remont i przebudowę dalbowiska na stanowisku postojowym w awanporcie dolnym;
budowę nabrzeża dla jednostek roboczych; rozbudowę
kierownic naprowadzających
statki; przebudowę przyczółków mostu nad głową dolną
śluzy.
Zrealizowane będą także: przebudowa pomieszczenia sterowni; rozbiórka starej i budowa nowej estakady
kablowej; remont okładziny
przyczółka przepustu; remont

dróg dojazdowych; adaptacja
pomieszczenia gospodarczego budynku administracyjnego na serwerownię oraz nowe
ogrodzenie.
Zgodnie z planem wszystkie działania i roboty mają
zostać przeprowadzone przez
wykonawcę etapami nie później niż do 30 czerwca 2022
roku. Według szacunków inwestycja będzie kosztowała
niespełna 41 milionów 571 tysięcy złotych. Roboty budowlane nie mogą zakłócić prawidłowego funkcjonowania
śluzy w sezonie żeglugowym,
dlatego będą realizowane
w okresach przerw nawigacyjnych - od grudnia do marca.
https://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/shownews/40/7627/Wody_Polskie_inwestuja_w_
unowoczesnienie_stopnia_wodnego_Ratowice_na_Dolnym_Slasku

Ratowice
pod koniec
wojny
Do końca 1944 roku
mieszkańcy Rattwitz
nie odczuwali w istotny
sposób okropności
wojny. Dopiero odgłosy
zbliżającego się frontu
i przejeżdżające przez
wieś kolumny wozów
pancernych, wzbudziły
niepokój i uświadomiły
manipulacje
niemieckiej
propagandy.
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Czas inwestorów
Jestem mieszkańcem gminy Czernica od wielu lat. Od kilkunastu już lat aktywnie angażuję się w życie
społeczne naszej okolicy. Z uwagą przyglądam się jej rozwojowi i bolączkom, a pełniąc funkcje
społeczne staram się mieć także możliwość wpływania na jej przyszłość.

Kiedy poproszono mnie
o refleksję nad tym, czy nasza gmina jest wystarczająco atrakcyjna dla inwestorów, stwierdziłem, że mamy
bardzo wiele atutów. Najważniejszym jest bliskość
dynamicznie rozwijającej się
aglomeracji
wrocławskiej,
kolejnym dostęp do wschodniej obwodnicy Wrocławia i
rewitalizowanej właśnie linii
kolejowej. To zapewnia komunikację z regionem. Wspaniałe walory to położenie nad
Odrą i Widawą. Atut gminy to także duże możliwości
budżetowe, bo nie jesteśmy
wcale biedną gminą. Wielkim bogactwem są ludzie
– świetnie organizujące się,
aktywne środowisko społeczne. Czy jednak dostatecznie
wykorzystujemy te atuty by
się rozwijać? Czy umiemy
je zaprezentować? W mojej
ocenie mamy tu jeszcze wiele
do zrobienia. Największym
ekonomicznym wyzwaniem
jest nie zmarnowanie szansy
związanej ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia - przygotowanie infrastruktury tak,
żeby można było dobrze wydzierżawić czy sprzedać tereny, a w konsekwencji aby
przyniosły one gminie jak
największe korzyści. Nie jest
sztuką popularne działki dobrze sprzedać, ale jest sztuką
dzięki temu zapewnić gminie
dochód na lata. To największe wyzwania. Choć pewne
kroki zostały poczynione już
wcześniej, np. zapewnienie
zjazdu z obwodnicy, ale tych
spraw trzeba mocno pilnować. Wtedy będziemy mieli
dobrą ofertę dla inwestorów.
Moim zdaniem, palącym
problemem jest też sprawa
zaopatrzenia gminy w wodę.
Z analiz wynika jasno,
że przy tym tempie wzrostu
budownictwa mieszkaniowego, wody może zabraknąć za 2 - 3 lata. Nie chodzi

tu o rozbudowę sieci, co jest
naturalne, ale o konieczność
budowy nowego ujęcia wody
i rozbudowy/budowy stacji
jej uzdatniania. Pozwoliłoby
to na większe uniezależnienie
dostaw wody. To jest prawdziwe wyzwanie, o którym
na razie się nie mówi.
Wspomniane
wyzwania są powiązane z oczekiwaniami mieszkańców gminy. Słusznie oczekują oni
od władz dbałości o komfort życia. Cieszy poprawiająca się komunikacja gminna,
dobry poziom szkół, aktywność mieszkańców. Niestety,
najbardziej palący problem
sprawnego przemieszczania
się w kierunku miasta nieprędko uda się skutecznie
rozwiązać. Wśród kolejnych
problemów najczęściej wymienianych przez mieszkańców jest brak dróg i chodników w wielu miejscach, brak
kanalizacji, trudny dostęp
do przedszkoli publicznych,
trudności
komunikacyjne
i brak dostępu do szerokopasmowego internetu. Hamulcem jest tu dość asekuracyjna, polityka gminy
w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Te potrzeby
rozwiązywane są w niezadowalającym tempie. W dużym
stopniu ze względu na obciążenie budżetu mocno przeszacowanymi inwestycjami.
Przykład pierwszy z brzegu
- niedaleko od nas, w Lutyni, w gminie Miękinia, oddano w 2018 roku szkołę na 500
uczniów, z salą gimnastyczną. Kosztowała 20 mln, ale
pozyskano 5 dotacji na kwotę 10 mln zł. U nas wybudowano podobną, bez sali gimnastycznej, za blisko 30 mln
/5,4 mln z dotacji/. Cieszymy
się, że powstała piękna szkoła, bo była bardzo potrzebna,
ale dlaczego tak drogo?
Bolączką naszej gminy jest
też na pewno słaba komuni-

kacja z mieszkańcami i dzielenie gminy, ogniskowanie
działań po stronie bliższej
Wrocławia. Czasem mam
wrażenie, że obecnie mamy
„gminę dwóch prędkości”
Tę do której idą pieniądze
podatników i tę, jakby zapomnianą, gdzie nawet darmowy autobus gminny dojeżdża nieczęsto. Tu niestety,
jako gmina, nie spełniamy
oczekiwań.
zz Co można realnie zrobić dla
podtrzymania a nawet zwiększenia naszego gminnego
tempa rozwoju ?
Przede wszystkim skorzystać z potencjału naszych
mieszkańców, ich doświadczenia, zapału, kreatywności. Tu wiele do zrobienia
mają także stowarzyszenia,
koła i organizacje. Świetnym
pomysłem są rady doradcze,
jak choćby powstała niedawno Rada Przedsiębiorców.
Myślę, że jest to krok w dobrą stronę.
Mamy spory budżet.
Moim zdaniem błędem jest
natomiast jest to, że wolne
środki finansowe są przechowywane na koncie, zamiast pracować. Na koniec
2017 roku mieliśmy zamrożone 8,9 mln z, w 2018 - 6
mln. Zadaniem gminy nie
jest
gromadzenie pieniędzy na kontach. To właśnie
jest polityka zachowawcza,
powodująca uwstecznianie
gminy. Naszym problemem
jest też zbyt małe wykorzystanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
Takie działania to też strata
dla naszej gminy.
Konieczne wydaje się
przeprowadzenie przeglądu wszystkich dużych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
ze szczególnym uwzględnieniem tych, na których
znajdują się działki gminne

i tereny inwestycyjne, pod
katem ich aktualności i potencjału. Działanie to warto
poprzeć analizą marketingową w zakresie potrzeb rynku inwestycyjnego. Potem
można by dla dużych, zwartych obszarów o dużym potencjale ( jak przykładowo
Dobrzykowice), opracować
dokumenty studialne, zawierające analizę opłacalności
i ewentualnej wykonalności
inwestycji strukturalnych dla
podniesienia wartości tych
terenów. Wtórną sprawą
jest ich samodzielne zagospodarowanie przez gminę,
co wymaga jeszcze większych nakładów, ale przy
poprawnej analizie potrzeb
i możliwości dofinansowania zewnętrznego może być
realne. Abyśmy w przyszłości mogli mieszkać w pięknej i atrakcyjnej gminie nie
możemy
też ogniskować
rozwoju gminy tylko wokół przemysłu i budownictwa mieszkaniowego. Nieuchronnie sprowadzi to nas
do kolejnej tzw. „sypialni
Wrocławia”. Analizie więc
warto poddać również inne,
poza infrastrukturą drogową
i uzbrojeniem technicznym,
potrzeby, jak chociażby
baza noclegowa, gastronomia i wszystko co wiąże się
z turystyką, wykorzystaniem
walorów i możliwości Odry
i Widawy, szeroko rozumianą rekreacją, czy choćby promocją gminy na zewnątrz.
Mamy tu sporo do zrobienia.
Aby realnie zwiększać tempo rozwoju powinniśmy
skutecznie
wykorzystywać potencjał jaki drzemie w mieszkańcach i budować dobrą atmosferę
do współpracy. Wierzę w to,
że w sprzyjającym klimacie inwestorzy sami będą się
garnąć, by rozwijać biznes
w naszej gminie.
Jarosław Jagielski

Nr 38, wrzesień 2019

Wieści Ratowickie

www.ratowice.pl

Kalendarz roku szkolnego
2019/2020. Kiedy
wypadają dni wolne?
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Wakacje już się kończą, więc niedługo uczniowie zaczną wypatrywać kolejnych wolnych dni.
Ministerstwo Edukacji Narodowej ujawniło kalendarz roku szkolnego 2019/2020. Wiadomo więc, kiedy
będą przerwy świąteczne oraz inne wolne dni. Kiedy nie trzeba będzie iść do szkoły?
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się
w poniedziałek, 2 września.
Zwykle to wydarzenie planowane jest na 1 września, ale
w tym roku wypada on w niedzielę. W ten sposób uczniowie zyskali dodatkowy dzień
wakacji.
W tym roku pierwsze dni
wolne wypadają w piątek 1 listopada, kiedy to przypada
Święto Wszystkich Świętych.
A już tydzień później, w poniedziałek, 11 listopada, czyli
w Święto Niepodległości, także
nie trzeba będzie iść do szkoły.

Potem
przyjdzie
czas
na przerwę świąteczną, która tym razem wypada 23-31
grudnia 2019 r. Po Nowym
Roku też będzie można liczyć
na wolne, bo rozpoczną się ferie zimowe. Tradycyjnie będą
się odbywać na zmiany w różnych województwach. W naszym województwie będą one
10-23 lutego 2020 r.
Kolejne dni wolne wypadną na wiosenną przerwę
świąteczną w 2020 roku. 9-14
kwietnia nie będą odbywać się
zajęcia. Po świętach wystartuje egzaminacyjny maraton,

który dla części uczniów także może oznaczać dni wolne.
15-17 kwietnia odbywać się
będzie egzamin ósmoklasisty. Dniem ustawowo wolnym
jest 1 maja, czyli Święto Pracy.
A już 4-6 maja rozpoczną się
pisemne egzaminy dojrzałości
z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Tu sytuacja się powtarza - uczniowie, którzy nie muszą zdawać,
prawdopodobnie będą mieć
wolne.
Przed samymi wakacjami w 2020 r. wypadnie jeszcze Boże Ciało. Tym samym

11 czerwca będzie dniem
wolnym. W niektórych placówkach zapewne uczniowie
będą mogli liczyć na wolne
także dzień później, czyli 12
czerwca.
Zakończenie roku szkolnego zaplanowano na 26 czerwca. Wakacje potrwają od 27
czerwca do 31 sierpnia 2020 r.
Wszystkie bieżące informacje dotyczące ratowickiej
szkoły znajdziecie Państwo na:
www.spratowice.edu.pl
Źródło: https://natemat.pl/282077,kalendarz-szkolny-2019-2020-kiedy-wypadna-dni-wolne

Brawo rosół,
czyli włoskie ciekawostki
Język włoski w ostatnim czasie wyprzedził język francuski i stał się czwartym językiem nauczanym
na naszej planecie. Nauczanym, nie mówionym. Dla zaciekawionych kolejność jest następująca:
angielski, hiszpański, chiński, włoski, francuski.
Jeśli włoski, to kultura i pyszna kuchnia. O wpływie królowej
Bony na polską kulturę i zwyczaje uczą się dzieci w szkole
(mam nadzieję, że jeszcze tak
jest). Gorzej, jeśli mamy natychmiast znaleźć w pamięci
wpływy „włoszczyzny” na nasze życie codzienne. Ano właśnie, włoszczyzna. Ów pęczek
warzyw niezbędny do rosołu od wieków taką nosi nazwę. Dlaczego? To skutek rewolucji kulinarnej, dokonanej
przez królową Bonę na polskim
dworze. Zobaczywszy ze zgrozą, jak szlachcice pochłaniają tony dziczyzny bez krzty

zieleniny, z kolejnej podróży
przywiozła ze sobą armię ku
charzy włoskich. W ogrodach
na Wawelu zaczęły rosnąć jarzyny, wcześniej na taką skalę
nie uprawiane. Budziło to opór,
podobnie jak ślimaki czy ostrygi przybywające potem z Francji. I tak, do wywaru mięsnego
kucharze włoscy wrzucać kazali włoszczyznę, pokrzykując
„rosolare, rosolare”, czyli „gotować” (napomyka też o tym pan
Makłowicz w swych uroczych
gawędach). W ten sposób w języku polskim znalazło się słowo
„rosół”, a on sam jest obecnie
specjałem kuchni polskiej.

A nasze słynne polskie pierogi? Jak najbardziej włoskiego pochodzenia, z ewoluującą
przez wieki recepturą. A łazanki, do których lud polski dodał
kapustkę? To przecież drobniej
pokrojone lasagne. I wszechobecne makarony, oczywiście.
Kiedy już pomocnicy kucharscy ugotowali wreszcie
należyty rosół z włoszczyzną,
kucharze włoscy chwalili ich
głośno: bravo, bravo! To samo
słowo z ust gości włoskich słyszeli Polacy na spektaklach
i koncertach pałacowych organizowanych przez Bonę.
Towarzyszyły im oklaski. Po-

woli zaczęli to naśladować,
nawet jeśli nie każdy wiedział,
że po włosku „bravo(a)” znaczy po prostu „dobry(a), dzielny(a), świetny(a)”itd. Jeśli córcia wraca ze szkoły z dobrą
oceną, rodzic mówi jej: „quanto sei brava!”- jaka jesteś
dzielna! O dobrym lekarzu powiemy: „è un bravo medico”to dobry lekarz. Na prostych
przykładach widzimy, że kraje
Europy to naczynia połączone.
Kulturą, językiem i kuchnią.
Wiele krajów, nie tak wcale bliskich, odegrało w naszej historii ogromną rolę.
Anna Nowacka
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Jak długo trawi się alkohol? Ile godzin po spożyciu alkoholu można wsiąść za
kierownicę? Ile trawi się alkohol? Metabolizm alkoholu. Statystycznie około
65% wszystkich wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców,
ma miejsce w cieplejszym okresie roku - od maja do października. Z badań
wynika, że wakacyjny nastrój udziela się nawet osobom, które w normalnych
okolicznościach nigdy nie wsiadłyby za kierownicę po alkoholu.
Ile godzin po spożyciu alkoholu
można wsiąść za kierownicę?
Ciepłe miesiące roku to czas
urlopów oraz spotkań przy grillu,
co sprzyja spożywaniu alkoholu. Badania pokazują, że u wielu osób już
po wypiciu jednego piwa czy lampki wina zostaje przekroczony ustawowy limit dopuszczalnej zawartości alkoholu we krwi, który wynosi
0,2‰*. To oznacza, że prowadzenie
pojazdu w takiej sytuacji może doprowadzić nie tylko do utraty prawa
jazdy, lecz także skończyć się karą
grzywny lub więzienia.
"To tylko jedno piwo" - taką wymówkę często słyszą policjanci z ust
przyłapanych nietrzeźwych kierowców. Tymczasem już po jednym piwie osoba prowadząca samochód
jest zagrożeniem na drodze. Oczywiście każdy organizm inaczej reaguje na alkohol, ale eksperci przyjmują, że tuż po wypiciu jednego
piwa, stężenie alkoholu we krwi wynosi średnio około 0,26 promila.
Tak naprawdę nie sposób samodzielnie oszacować, ile dana osoba
może wypić, by móc jeszcze kierować samochodem i nie stwarzać zagrożenia na drodze. Zależy to nie
tylko od płci i wagi kierowcy, lecz
także od sprawności procesu metabolizmu – a to kwestia bardzo indywidualna. Należy również pamiętać,
że im więcej alkoholu spożyliśmy,
tym dłużej trwa neutralizowanie tej

substancji w naszym organizmie.
Często lepiej opóźnić planowany
wyjazd, by nie ryzykować utraty
uprawnień, a przede wszystkim nie
narażać siebie oraz innych uczestników ruchu.
Osoba, która prowadzi samochód w stanie po spożyciu alkoholu,
popełnia wykroczenie
W Polsce osoba, która prowadzi samochód w stanie po spożyciu
alkoholu, co oznacza 0,2-0,5 promila alkoholu we krwi, popełnia
wykroczenie i naraża się na utratę
uprawnień do kierowania pojazdem
oraz karę grzywny lub aresztu**.
Oprócz tego, jeśli w takiej sytuacji
spowoduje kolizję, będzie musiała samodzielnie pokryć koszty odszkodowania. Jeszcze poważniejsze
konsekwencje czekają kierowcę siadającego za kierownicą w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5‰ alkoholu
we krwi). Wtedy jego czyn określany jest już jako przestępstwo i grozi
za to do dwóch lub jeśli dana osoba
była już za to skazana – do pięciu lat
więzienia***.
Ile trawi się alkohol? Ile trwa
metabolizm alkoholu?
Przeciętnie organizm człowieka potrzebuje 3 godzin na spalenie 20-30 g czystego alkoholu
- etanolu.
50 g wódki to 20g etanolu
100 ml wina to 12g etanolu
0,5 l piwa to 25g etanolu

W Polsce ustawa o wychowaniu
w trzeźwości wyróżnia dwa stany
kierowcy, który spożywał alkohol:
1. Jeśli zawartość alkoholu we
krwi kierowcy wynosi od 0,2 ‰
do 0,5 ‰ to jego stan określa się
mianem po spożyciu, a jazda autem w takim przypadku stanowi
wykroczenie
2. W przypadku gdy zawartość
alkoholu we krwi kierowcy wynosi
ponad 0,5 ‰ to kierowca znajduje
się w stanie nietrzeźwości, a kierowanie autem jest traktowane jako
przestępstwo
Na smartfony i tablety coraz częściej można ściągnąć wirtualne alkomaty. W tych aplikacjach musimy
podać kilka informacji o swojej budowie czy płci oraz o ilości i rodzaju wypitego alkoholu. Dzięki temu
możemy dowiedzieć się ile promili
mamy w wydychanym powietrzu.
Nie wolno jednak zapominać,
że wyniki podawane przez "wirtualny alkomat" mogą odbiegać od wartości zmierzonych przez atestowany, policyjny alkomat. Dane należy
traktować więc orientacyjnie.
ALEKS CHED
źródło: https://gazetawroclawska.pl/
alkotest-wirtualne-alkomaty-ile-godzin-powypiciu-alkoholu-mozna-kierowac-autem-jakdlugo-trawi-sie-alkohol-ile-trwa-metabolizm/
ar/c4-12174668?fbclid=IwAR2ab3MunZBvtzCSwx6kE6D-L6-jTRxJuphIIE0PK_JYnmKUqO-

SMSowe informacje
e!

Sukces
w konkursie
ZIELONY LAS
W czerwcu w sali Centrum Sztuki w Oławie odbyła
się uroczysta gala podsumowująca XVII edycję konkursu
ekologicznego "Zielony Las",
skierowanego do placówek
oświatowych a organizowanego przez Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.
z o.o. Galę uświetnił koncert
zespołu Backstage. Po występie ogłoszono wyniki konkursu. Wśród zwycięzców
znalazła się młodzież z naszej
szkoły. Szkoła Podstawowa
w Ratowicach zajęła III miejsce wśród 46 placówek z regionu biorących udział w konkursie i otrzymała bon na 2000 zł,
I miejsce w gminie w kategorii „najlepsza klasa” – 1700 zł
zdobyła kl. III ze Szkoły Podstawowej w Ratowicach, a II
miejsce w tej samej kategorii 800 zł, zdobyła klasa 7 z naszej
szkoły. Nagrody w postaci bonów wręczył sekretarz gminy
Marcin Golański. Gratulujemy
młodzieży ekologicznej postawy i świadomego dbania
o środowisko naturalne. Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom Ratowic za pomoc
w zbiórce i systematyczne
„podrzucanie” worków z plastikowymi butelkami, makulatury i zużytych baterii. Przy
okazji przypominamy, że konkurs trwa nadal, więc przez
cały kolejny rok szkolny można przynosić pod szkołę zbędne surowce wtórne.

wxoCL3SkU

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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Ratowice Mała Ojczyzna (cz.16)

Ratowice pod koniec wojny
Do końca 1944 roku mieszkańcy Rattwitz nie odczuwali w istotny sposób okropności wojny. Dopiero
odgłosy zbliżającego się frontu i przejeżdżające przez wieś kolumny wozów pancernych, wzbudziły
niepokój i uświadomiły manipulacje niemieckiej propagandy.
W nocy 20 stycznia 1945
r. zarządzono ewakuację ludności cywilnej. Było bardzo
mroźno, termometry wskazywały -22 stopnie. Miejscowe
władze perfekcyjnie przygotowały plan wymarszu. O wyznaczonej godzinie tutejsi
gospodarze podstawili wozy
zaprzężone w konie. Każda
rodzina miała przydzielone
miejsce na konkretnej furmance. Można było zabrać
tylko to, co najpotrzebniejsze
a na osobę przypadało 30 kg
bagażu. W środku nocy, w ciszy przepełnionej strachem
i niepewnością ruszyła długa kolumna wozów w stronę
czeskiej granicy. Mieszkańcy okolicznych wsi wyruszyli
wcześniej i opustoszałe domy
sprawiały bardzo przygnębiające wrażenie. Słychać było
tylko ujadanie psów i odgłosy pozostawionych bez opieki
zwierząt. W mijanych miejscowościach nie objętych jeszcze ewakuacją, przygotowano
dla przybyszy noclegi. Najczęściej były to świetlice, sale
szkolne i gospody. Częstowano ciepłym posiłkiem i wypytywano, co po drodze się
dzieje i kiedy nastąpi koniec
wojny. Każdy kolejny dzień
marszu stawał się coraz większym wyzwaniem. Osłabione
konie z trudem pokonywały
górzyste tereny Dolnego Śląska. Głodni, przemarznięci ludzie masowo chorowali,
a najsłabsi zostawali po drodze na zawsze. Przed wyruszeniem do Pragi zarządzono
w Wałbrzychu ponad tygodniowy postój. Odgłosy walk
słychać było coraz bliżej, a we
Wrocławiu toczyły się zacięte boje o każdą ulicę i dom.
Po kilku tygodniach wyniszczającego marszu mieszkańcy Rattwitz dotarli do celu
,70 km od stolicy Czechosłowacji. Przydzielono im
ogromną salę, która stała się
tymczasowym domem. Naj-

Ratowiczanie podczas ucieczki w styczniu 1945
większą bolączką stał się głód.
Ratowiczanie najmowali się
do różnych prac u czeskich
gospodarzy w zamian za jedzenie. Podstawowym pożywieniem stały się ziemniaki
i mleko.
8 maja pojawiły się na ulicach cofające się wojska niemieckie, a zaraz po nich
pancerne wozy radzieckie.
Ogłoszono koniec wojny. Ludzie byli zdezorientowani
i nie wiedzieli czy wracać czy
jechać w inne części Niemiec.
Większość zdecydowała się
na powrót do swoich domów.
Kolumna ruszyła, tym razem
w odwrotnym kierunku. Droga okazała się bardzo niebezpieczna. Trzeba było omijać posterunki rosyjskie ale
także unikać spotkań z wrogo nastawionymi Czechami.
Odżywiano się znalezionymi
w zburzonych domach resztkami i ziemniakami z bezpańskich pól.
25 maja wyczerpanym ludziom ukazała się wieża tutejszego kościoła. Był to wi-

dok o którym od dawna
marzyli. Wieś nie przypominała jednak tej, którą opuszczali. W budynku szkoły
rezydowali oficerowie zwycięskiej armii. Kilka domów
zniszczyły bomby a pozostałe
były kompletnie splądrowane.
W powietrzu unosił się odór
rozkładających się szczątków
zwierząt. W ogrodach i na łąkach leżały ciała żołnierzy niemieckich i poległych Rosjan.
Ratowiczanie
szybko
zmobilizowali się do pracy.
W pierwszej kolejności pochowano żołnierzy, a następnie uporano się z padliną.
Zasiewano
pola,
sadzono ziemniaki, porządkowano obejścia. Dotkliwie
doskwierał głód. Osłabieni
ludzie zapadali na różne choroby. Pojawiły się przypadki
tyfusu.
Latem 1945 r. przybyły do Ratowic pierwsze grupy Polaków ze wschodnich,
przedwojennych
terenów
kraju. Dotychczasowi właściciele domów stali się ich lo-

katorami. Współżycie dwóch
bardzo odmiennych nacji
układało się bardzo różnie.
Najmniej oporów mieli najmłodsi i młodzież. Wspólnie
się bawiono a nawet nawiązywano bliższe relacje. Przywiezione ze wschodu krowy
i zboże stały się zalążkiem
nowych gospodarstw. Niemieckie dzieci wynajmowały
się do wypasu bydła by w ten
sposób zarobić parę groszy
i otrzymać mleko. Polacy
korzystali z pomocy tubylców przy obsłudze urządzeń
i maszyn rolniczych, których
wcześniej nie znali.
Dotychczasowi
mieszkańcy Ratowic musieli pogodzić się z nowym porządkiem świata i przygotować
do opuszczenia wsi i swoich domostw. Pierwsze grupy ewakuowano we wrześniu
1946 r. a ostatni Niemcy odjechali z wrocławskiego dworca kolejowego późnym latem
1947 r.
Na podstawie wspomnień Joanny Walczak opracowała Krystyna Skowera
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CO WIEMY O WROCŁAWIU ? /cz.1/

43 rzeczy, które zrozumieją tylko
rodowici mieszkańcy Wrocławia
Perła Ziem Odzyskanych, polska Dolina Krzemowa, miasto stu mostów – Wrocław opisywano już
na wiele sposobów, ale żaden nie odda w pełni ducha tego miasta. Żeby je zrozumieć, trzeba tu najpierw
zamieszkać.
Choć Wrocław potrafi zauroczyć przyjezdnych już w trakcie
pierwszego spotkania, by odkryć wszystkie atuty tego mikrokosmosu, trzeba tu żyć i wydeptywać własne ścieżki. Kiedy zaś
wyruszycie na kolejne eskapady
– odkryjecie rzecz przedziwną.
Wrocław istnieje na kilku płaszczyznach i często świat opisany
aktualnymi nazwami ma się nijak
do tego, o którym będą wam opowiadać jego mieszkańcy.
zz 1. Najlepiej przesiąść się na Placu 1 Maja
Gdzie?! No właśnie. Wpatrując się w aktualne mapy z niemałym trudem odkryjecie skromny,
ukryty w pobliżu Dworca Głównego plac Konstytucji Trzeciego
Maja. Co jednak z tym Pierwszym Majem? Nie ma takiego
miejsca, przynajmniej nie teraz.
Plac 1 Maja istniał od 1945 roku
tam, gdzie dawniej stała Brama
Mikołajska i żeliwny most przerzucony przez fosę ku drodze
na Leśnicę. W chłodnej, trącącej
nieco chlorem wodzie z fontanny
ustawionej po jego wschodniej
stronie latem taplały się dzieci
pasażerów oczekujących na przesiadki. W podziemnym przejściu
można było kupić tanie papierosy, podrzędne piwo i bibeloty.
Dziś w tym samym miejscu
wciąż istnieje fontanna, ważny
węzeł przesiadkowy komunikacji
miejskiej, a nawet przejście podziemne, gdzie obok tanich podręczników, jeszcze tańszych papierosów i gazet znaleźć można
ślusarza i krawca. Problem polega na tym, że plac nosi zupełnie
nowe imię, do którego ludziom
mieszkającym we Wrocławiu
trudno się przyzwyczaić. Oto bowiem od 2006 roku mamy plac
Jana Pawła II.
zz 2. Ja idę do Hali Ludowej, a ty?
Jednym z piękniejszych miejsc
na mapie miasta jest Park Szczyt-

nicki, a symbolem, który nieodłącznie związany jest z tą okolicą, już w 1913 roku stała się Hala
Stulecia. Zwiedzając imponujące
wnętrze budynku trudno uwierzyć, iż obiekt ten powstał już
ponad sto lat temu. Nowatorskie
– jak na tamte czasy – rozwiązania architektoniczne wprowadzone przez Maxa Berga podziwiane
są do dziś.
Jest tylko jeden mały kłopot
z tym miejscem. Znów rzecz rozbija się o nazwę. W okresie powojennym wszyscy wrocławianie
doskonale wiedzieli, że tuż obok
ZOO znajduje się Hala Ludowa.
Tam odbywały się targi, wystawy,
mecze i koncerty. Kilka lat temu
powrócono do oryginalnej nazwy, a właściwie jej tłumaczenia.
I tak mamy znów Halę Stulecia
(oryg. Jahrhunderthalle). Wrocławianom z dłuższym stażem
mieszkaniowym wciąż jednak
zdarzają się przejęzyczenia.
zz 3. Sto mostów? Chyba śnisz!
O Wrocławiu mawia się,
że jest miastem stu mostów.
Lokalni patrioci jednak zdecydowanie będą oponować. Nic
dziwnego, mostów mamy ponad 130. Ile dokładnie? Wciąż
trwają spory, ponieważ nie brak
małych przepraw i kładek, które
jedni zaliczą do statystyk, a inni
chętnie pominą. Sporne pozostaje też zaliczanie mostów kolejowych. Co ciekawe, przed wojną w mieście istniały 303 mosty
i kładki. Wiele z owych przedwojennych przepraw ma wyjątkowy
kształt i budzi zachwyt do dziś –
tak jest choćby z żółtym Mostem
Zwierzynieckim i zielonym Mostem Tumskim, który ugina się
od ciężaru kłódek miłości.
Inna przeprawa, prowadząca z wybrzeża Słowiańskiego
na Wyspę Piaskową, nosiła przed
wojną nieoficjalne przezwisko
„Skrobaczki”. Charakterystyczne
czerwone okratowanie „zeskro-

bywało” bowiem pasażerów, którzy często podróżowali uczepieni na zewnątrz burt tramwajów.
Własne mity i legendy ma również najważniejszy i najbardziej
rozpoznawalny wrocławski most
– Most Grunwaldzki.
zz 4. Most samobójcy
Imponujący most wiszący
jest jedną z ikon miasta. Choć
w 2010 roku Most Grunwaldzki obchodził już swoje setne urodziny – budzi zachwyt
do dziś. Z jego budową wiąże
się też jedna z częściej powtarzanych legend miejskich:
Podobno jego konstruktor – według ustnych podań
młody, szalenie zdolny i skrupulatny architekt – popełnił
samobójstwo w wyniku błędu
maszyny. Gdy most był w fazie
projektowej, architekt wszystkie wyliczenia wykonywał
ręcznie. Kiedy jednak prace
budowlane były już na ukończeniu, młodzieniec sięgnął
po nowinkę techniczną, czyli
kalkulator na korbkę i dla żartu postanowił sprawdzić raz
jeszcze swoje wyliczenia. Z nowych danych wynikało jasno –
most runie, gdy tylko wjadą
nań pierwsze pojazdy. Przerażony twórca wybiegł na swe
jeszcze nie ukończone dzieło
i rzucił się w rwący nurt Odry.
W rzeczywistości architekt mostu także zmarł przed
jego ukończeniem, jednak
cała historia była zdecydowanie mniej tragiczna. Prace nad stworzeniem nowej
przeprawy przez Odrę powierzono Richardowi Pluddemannowi, który stanowił
elitę „breslauerskich” architektów. To on zaprojektował
większość pięknych, ceglanych
budowli stojących w mieście
do dziś – m.in. dwie hale targowe, gmachy liceów nr VII,

IX, XIII i XVII, oraz Most
Zwierzyniecki.
Oddał on gotowy projekt
po dwóch latach prac, w 1908
roku. Sam most otwarto do użytku dokładnie 10.10.1910 roku.
Sam architekt zmarł osiem miesięcy przed oficjalnym otwarciem mostu, wskutek powikłań
po infekcji nabytej w trakcie wyjazdu do Berlina zimą 1909 roku.
5. Nie tylko Odra
Choć stolica Dolnego Śląska
kojarzona jest przede wszystkim
z Odrą, gdy zaczniemy wyliczać kolejne rzeki przepływające
przez Wrocław odniesiemy wrażenie, że jest drugą Wenecją. Ci,
którzy nie lubią się rozdrabniać,
mawiają, że przez miasto przepływa ich ledwie pięć, ale skrupulatni badacze wypiszą wam
chętnie wszystkie rzeki, rzeczki i strumienie. Gotowi? Uwaga: Odra, Oława, Ślęza, Czarna
Woda, Bystrzyca, Oporówka,
Kasina, Strzegomka, Dobra, Stara Widawa, Leśna, Widawa, Ługowina, Stabłówka, Ryńka, Brodówka, Zielona, Piskorna,
Trzciana. Uffffff.
zz 6. Dziś impreza na wyspie
Skoro rzek i mostów mamy
aż tyle, to na ilość wysp też
nie narzekamy. Kiedy jednak
ktoś mówi wam, że umawia
się ze znajomymi na wyspie,
chodzi mu wyłącznie o jedną
jedyną Wyspę Słodową. Nie
próbujcie jednak używać oficjalnej nazwy. Ci, którzy w ciepłe, letnie wieczory przychodzą tam na spotkania spojrzą
na was nieufnie i wzruszą ramionami. To jest Wyspa. Koniec, kropka. Komu się to nie
podoba, może iść na Wyspę
Daliową, Wyspę Młyńską,
albo pojechać hen, na Wyspę
Opatowicką. Cześć!/cdn/
Autor: Dominika Węcławek
Źródło: https://www.morizon.pl/blog/
wroclaw-ciekawostki-historie-legendy/
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Sześć rad na zdrowe grillowanie.
Sezon grillowy jeszcze trwa. Choć przyrządzanie potraw na ruszcie jest zdrowsze od smażenia,
to podczas niewłaściwej obróbki powstają szkodliwe substancje, w tym rakotwórcze. Jak ograniczyć
to zagrożenie?
zz 1. Używaj aluminiowych tacek.
Nie opiekaj mięsa czy ryby
bez pośrednio w płomieniu.
Ilość szkodliwych związków
rośnie wraz z ilością tłuszczu
skapującego do ognia. Aluminiowe jednorazowe tacki zabezpieczą przed kapaniem wytapianego tłuszczu na żarzące
się węgle i osadzaniu na mięsie oparów zawierających rakotwórcze substancje.
zz 2. Nie używaj płynnej podpałki.
Zwykle zawiera produkty ropopochodne. W trakcie jej spalania wydzielają się chemikalia, które przenikają do potraw.
Najlepszy jest węgiel drzewny

lub brykiet z drzew liściastych
(z iglastych wydzielają się szkodliwe związki).
zz 3. Grilluj warzywa!
Jeśli są trzymane na ruszcie krótko nie tracą witamin
i minerałów. Do takiej obróbki
nadają się bakłażany, cukinia,
kukurydza, cebula, czosnek,
papryka, pieczarki. Nie grilluj
ziemniaków – pod wpływem
wysokiej temperatury na grillu
powstaje w nich rakotwórczy
akrylamit.
zz 4. Mięso marynuj w oliwie lub
ciemnym piwie.

Szkolimy się!
W ostatnim czasie dzięki staraniom sołtysa
i Towarzystwa Przyjaciół Ratowic wielu
Ratowiczan mogło skorzystać z ciekawych,
bezpłatnych szkoleń.
Niedawno piętnastu naszych mieszkańców ukończyło
160 godzinny kurs komputerowy. Ci, którzy chcą podnieść
swoje kompetencje językowe
uczą się podczas zajęć intensywnego, półrocznego, bezpłatnego kursu języka angielskiego. Chętnych było na tyle
dużo, że trzeba było zorganizować aż dwie grupy. Ratowice, to dawna wioska barkarzy, malowniczo położona nad
Odrą i mocno z nią związana.
Dlatego, aby zachęcić do korzystania z walorów położenia w tak ciekawym miejscu,
zaproponowaliśmy mieszkańcom kursy na patenty motorowodne, organizowane we
współpracy z profesjonalną
firmą szkoleniową NAUTICA.
Cieszą się one wielkim zainteresowaniem - tylko w tym
sezonie już zorganizowaliśmy
już 5 edycji. Dla tych, którzy
wolą rękodzieło zaproponujemy już we wrześniu kontynuację ubiegłorocznego kursu

florystycznego, który też zainteresował wiele pań. Na początku września w bibliotece można będzie skorzystać
z trzydniowego szkolenia zorganizowanego przez UG w ramach projektu E-AKTYWNI W GMINIE CZERNICA
– „Działam w sieciach społecznościowych”. To trzydniowe szkolenie dla dorosłych.
W ramach tego samego projektu można także skorzystać
z kursu „Moje finanse i transakcje w sieci” 10-12 września
w Chrząstawie oraz „Mój biznes w internecie” i „Tworzę
własną stronę (blog)” w Dobrzykowicach. Już od połowy
września uruchomimy także
w naszej świetlicy kolejną grupę gimnastyki rehabilitacyjnej. Zapraszamy do śledzenia
informacji na facebookowej
stronie Towarzystwa Przyjaciół Ratowic i uczestniczenia
w proponowanych zajęciach.
Aktywni na pewno znajdą coś
Beata Jagielska
dla siebie. 

Gotowe zamarynowane ma
sporo chemicznych dodatków
i soli. Zrób sama marynatę, np.
oliwę wymieszaj z czosnkiem,
ziołami. Marynowanie w oliwie, oleju rzepakowym czy occie winnym zapobiega powstawaniu związków rakotwórczych
podczas grillowania. Według
amerykańskich
naukowców
marynowanie
wieprzowiny
w ciemnym piwie zmniejsza
w niej ilość ośmiu substancji
rakotwórczych o 53%.
zz 5. Mięso jedz z warzywami,
musztardą.
Jarzyny są bogate w antyoksydanty, które w pewnym

stopniu neutralizują szkodliwe związki powstające podczas
grillowania. Musztarda ułatwia
trawienie. Zawiera gorczycę
pobudzającą wydzielanie soków żołądkowych i żółci.
zz 6. Zamiast piwa lampka wina.
Popijanie piwem dań z grilla
sprawia, że posiłek jest bardziej
kaloryczny i ciężkostrawny. Lepiej wypić jeden lub dwa kieliszki czerwonego wytrawnego
wina. Ma dużo mniej kalorii
niż piwo, zawiera korzystny
dla serca resweratrol, ułatwia
trawienie.
Źródło: „Dobry tydzień” nr
17/18(183/184)

Z wizytą w muzycznej
stolicy Polski
Ostatnią niedzielę czerwca, blisko pięćdziesięciu
lubiących aktywny wypoczynek mieszkańców
naszej gminy, spędziło na wycieczce w pięknym
Opolu.
Mnóstwo zabytków, ukwiecone place, dające ochłodę w upale skwerki, Wenecja Opolska,
a przede wszystkim słynny Opolski
Amfiteatr zachwyciły wielu z nas.
Sporo czasu poświęciliśmy
na zwiedzanie niezwykłego
Muzeum Polskiej Piosenki,
z jego ogromnym zbiorem
muzycznym, interaktywnymi
ekspozycjami, pięknymi estradowymi strojami, wirtualnym lustrem i małymi studiami gdzie można było nagrać
swój własny przebój. Po przerwie
na posiłek odwiedziliśmy jeszcze
Niemodlin i klimatyczny Park
Dendrologiczny w Lipnie, z niezwykłymi okazami wiekowych roślin. Jednak największe wrażenie
na wszystkich uczestnikach zrobił fantastycznie położony pałac
w Kopicach. Choć zrujnowany, nadal porywa swoją tajemniczością
i dostojną urodą. Dopełnieniem
całej wyprawy były wyczerpujące
opowieści przewodnika, który zaskoczył nas swoją wszechstronno-

ścią i olbrzymią wiedzą. Choć utrudzeni, to jednak pełni wspaniałych
wrażeń wróciliśmy do naszej gminy. Przypomnijmy, że Towarzystwo Przyjaciół Ratowic od kilku

lat cyklicznie organizuje tego typu,
jednodniowe wyjazdy rekreacyjno – turystyczne, dofinansowane
z budżetu Gminy Czernica, promujące walory regionu i kraju. Choć
zwiedziliśmy już wspólnie wiele
miejsc to ciągle jeszcze możemy
powiedzieć, że dopiero odkrywamy Dolny Śląsk. Dopinguje nas
to, że te wycieczki te zawsze cieszą
się wielkim zainteresowaniem. Zapraszamy więc już dziś na kolejny,
wrześniowy wyjazd.
Beata Jagielska
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KRÓTKO…

Wieści Ratowickie

zz Sołtys Ratowic serdecznie zaprasza wszystkich na koncert  
piosenek Anny German pt. „Śpiewająca Eurydyka” w wykonaniu
Katarzyny Zawady, który odbędzie się w ratowickiej świetlicy, 15
września (niedziela),  godz. 16.00. Wstęp bezpłatny!
zz We wrześniu ruszają kolejne  zajęcia gimnastyki rehabilitacyjnej
organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ratowic. Zajęcia  będą
odbywały się w poniedziałki i w środy o godz. 18.15 w naszej
świetlicy. Zapraszamy wszystkich do ćwiczeń.
zz Przypominamy, że do 15 września  należy wpłacić trzecią ratę
podatku za 2019 rok. Sołtys będzie przyjmował wpłaty 12 i 13
września 15.00 – 18.00 w sołtysówce.
zz Kolejny wyjazd w ramach projektu POCZTÓWKA Z DOLNEGO  ŚLĄSKA
planowany jest na 22 września. Zainteresowanych zachęcamy
do śledzenia naszego profilu facebookowego – Towarzystwo
Przyjaciół Ratowic
zz Uczniowie naszej szkoły dziękują mieszkańcom Ratowic za pomoc
w kolejnej edycji konkursu „Zielony Las” w której od kilku lat
z powodzeniem biorą udział. Pomożemy im i sobie zbierając baterie,
plastikowe butelki i makulaturę, które spakowane można zostawić
na podwórku szkolnym przy wejściu do piwnicy.
zz Towarzystwo Przyjaciół Ratowic składa serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy zdecydowali się już udostępnić nam swoje
zdjęciowe archiwa domowe tym samym współtworząc z nami
Ratowickie Archiwum Cyfrowe. Wszystkich, którzy mogą podzielić
się jeszcze tymi niezwykle cennymi dla nas skarbami prosimy
o kontakt z panią Beatą Jagielską.  Zdjęcia po zeskanowaniu
oczywiście zostaną zwrócone właścicielom w nienaruszonym stanie.
Można je także przesłać na adres mailowy beajagielska@op.pl
zz Towarzystwo Przyjaciół Ratowic przygotowuje kolejną edycję
Kalendarza Ratowickiego.  Zwracamy się do Państwa z prośbą
o przesłanie do kalendarza Waszych  zdjęć Ratowic związanych
z Odrą. Najciekawsze  zdjęcia zostaną nagrodzone i opublikowane
w Kalendarzu Ratowickim na 2020 rok. Zdjęcia prosimy przesyłać
na adres: beajagielska@op.pl

Zmiana stawki opłaty za śmieci

Od dnia 1 września 2019 r., na terenie gmin Związku Międzygminnego
Ślęza-Oława, w tym gminy Czernica, obowiązują nowe stawki opłat
za odpady komunalne
Stawka dla odpadów segregowanych: 18,00 zł miesięcznie – za
każdą osobę zamieszkałą.
Stawka dla odpadów zmieszanych: 30,00 zł miesięcznie – za każdą
osobę zamieszkałą.
Numer konta jak i termin wnoszenia opłat nie ulega zmianie. Zmiana
stawek nie wymaga składania korekty deklaracji. Należna opłata
za miesiąc wrzesień 2019 r. płatna do 15 września 2019 r. winna być
wniesiona z uwzględnieniem nowych stawek.
Dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny
wprowadzone zostanie zwolnienie w części z opłaty w wysokości
100% na szóstą i każdą kolejną osobę w rodzinie posiadającej ww.
Kartę. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia w ramach Karty Dużej
Rodziny jest złożenie do Biura Związku prawidłowo wypełnionej
deklaracji(formularz DO-1) w terminie do 14.09.2019 r.
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Wrzesień
Nazwa miesiąca pochodzi od kwitnących w trakcie
jego trwania wrzosów. 23 września występuje
równonoc, tego dnia zaczyna się jesień. Ta pora
roku będzie trwała do grudnia. Atrybutami
września są kasztany, żołędzie, babie lato, grzyby.
zz Święta wrześniowe
1 września: 80 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
2 września: Rozpoczęcie Roku Szkolnego
8 września: Dzień Dobrej Wiadomości
13 września: Dzień Programisty
22 września: Dzień Bez Samochodu
30 września: Dzień Chłopaka
Przysłowia i powiedzenia
Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń.
Jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie oszczędzi nam pluchy.
Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień.
Gdy się wrzesień rozpoczyna na majówkę gna rodzina.
Gdy we wrześniu jest rosa, to zbieraj grzyby do kosza.
Wrzesień zamglony, grudzień zaśnieżony.

PRZYPOMINAMY!
Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (MPSZOK)
Mieszkańcy naszej gminy mogą raz w miesiącu,
a sezonie letnim dwa razy w miesiącu,
nieodpłatnie przekazać do MPSZOK odpady
niebezpieczne w tym przeterminowane leki, zużyte
baterie, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony
roślin, aerozole, środki czyszczące, wybawiacze
plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowań
po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
wielkogabaryty, odpady rozbiórkowe i budowlane.
Lokalizacja:
Na terenie zrekultywowanego składowiska
w Ratowicach
w określonym terminie w godzinach: od 10:00
do 18:00/
Terminy na 2019 rok:

27-09-2019 r.
11-10-2019 r.
25-10-2019 r.
15-11-2019 r.
11-12-2019 r.

