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Moment na krótką
obywatelską refleksję
Żyjemy w o tyle wygodnym położeniu, że mamy wpływ na wiele wydarzeń
i kwestii czy to w sferze gospodarczej, czy politycznej. I to nie tylko
na podłożu samorządowym. Ważny decyzyjny czas za nami. Warto zmierzyć
się z konsekwencjami ostatnich wydarzeń.
Rok 1989 był przełomowy.
To wtedy rozpoczęły się obrady
Okrągłego Stołu z udziałem polityków, naukowców i duchownych,
który zainaugurował przemiany
ustrojowe w Polsce. Przede wszystkim odbyły się pierwsze częściowo
wolne wybory do Sejmu i Senatu,
a następnie na urząd pierwszego
niekomunistycznego premiera powołano Tadeusza Mazowieckiego. 1989 to rok, w którym przypada upadek władzy komunistycznej
w Polsce i powrót do pierwotnej
nazwy naszego kraju na Rzeczpospolitą. Wtedy też swój program
reform gospodarki przedstawił
Leszek Balcerowicz. Nie bez przyczyny przytaczam te historyczne
wydarzenia. Chcę przez to podkreślić, ile wysiłku, czasu i ustępstw
wymagała ta kolosalna zmiana polityczna w Polsce. Wiele osób i instytucji, nie tylko tu na miejscu,
ale też za granicą, było zaangażo-

wanych w ten, jakże ważny dla nas
wszystkich krok ku uniezależnieniu się od władzy komunistycznej.
Polska stała się wolna i niezależna,
a uchwalona w 1997 roku Konstytucja nadawała kształt władzom
i określała system rządów w Rzeczypospolitej jako demokratycznego, republikańskiego i praworządnego państwa prawa.
Dwadzieścia dwa lata
po uchwaleniu ustawy zasadniczej
mieliśmy do czynienia z wyborami parlamentarnymi z wyjątkowymi o tyle, że przypadały 30 lat
po wyborach czerwcowych zmieniających polityczny wygląd Polski
o 180 stopni. Do wyjątkowości dodać należy spektakularny powrót
do parlamentu stronnictwa lewicowego oraz 11 mandatów poselskich
dla Konfederacji Wolność i Niepodległość. Te wyliczenia zmieniły
strukturę Sejmu IX kadencji w porównaniu z poprzednią.

Ostatnie wydarzenia pokazały,
że jednak pewne ludzkie przekonania się nie zmieniają, nawet wobec jasnych przesłanek i niepozorowanych zdarzeń. Może ujmować
siła, z jaką media potrafią wpływać
na postrzeganie świata i poglądy
obywateli ukazując tylko pewne
fakty odpowiadające tylko jednej
„stronie”, co mija się z założeniem
o obiektywności tych źródeł informacji. Partia rządząca przez ostatnią kadencję zostaje u władzy, tak
zadecydował suweren.
Czekają nas kolejne 4 lata
rządów zjednoczonej prawicy.
W co będą obfitowały? Tego jeszcze
nie wiemy, pozostaje nam liczyć
na to, że, jak to partia rządząca się
szczyci, w Polsce demokracja nadal będzie miała się świetnie, prawo w pełni przestrzegane, a władza
z chęcią będzie słuchać obywateli.
Wszystkich.
Alicja Buczak
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Dwa miesiące
z życia wsi
Jesień, powroty z wakacji,
czas zbierania plonów,
a dla sołtysów bardzo
intensywny okres.
Od początku września
czas w sołectwach jakby
przyspieszył. Wydaje
się że wszystko idzie
swoim rytmem jednak
praktycznie każdy
tydzień to nowe zadania
i wyzwania.

Wyjątkowa
lekcja
historii...

2

Niesamowite pływające
muzeum, opowiadające
o historii rozwoju
żeglugi oraz o ludziach miłośnikach transportu
wodnego, 4 października
rano zacumowało
w ratowickim kanale
żeglugowym.
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Podziękowania
Sołtys wsi Ratowice Jarosław Jagielski składa serdeczne podziękowania tym, którzy włączyli się w przygotowanie
tegorocznego Święta Niepodległości i Parady św. Marcina w Ratowicach. Są to uczniowie i nauczyciele Szkoły
Podstawowej w Ratowicach, zespół „Ratowiczanie” oraz Ewa Ceńkar, Beata Jagielska, Marzena Turkawska,
Magdalena Brandys, Edyta Kulińska, Małgorzata Kolańska, Małgorzata Haczkowska, Sylwia Kopczyk , Weronika
Grześków, Anna Świtkowska, Alicja Świtkowska, Eugenia Matunin, Danuta Pacyna, Waldemar Ceńkar, Grzegorz
Turkawski, Dawid Parzyszek, Roman Rasz, Jacek Kolański, Krzysztof Radlak, Kamil Kuliński, Błażej Haniszewski,
Daniel Szałajko, Mirosław Haczkowski, Marek Malitowski, Grzegorz Jarząbek, Sławomir Rudyk.

Bez Waszej pracy ta impreza nie udałaby się tak wspaniale. Dziękuję!!!
Jarosław Jagielski

OKIEM RADNEGO

wejdź na: www.ratowice.pl
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Dwa miesiące z życia wsi

Jesień, powroty z wakacji, czas zbierania plonów, a dla sołtysów bardzo intensywny okres. Od początku
września czas w sołectwach jakby przyspieszył. Wydaje się że wszystko idzie swoim rytmem jednak
praktycznie każdy tydzień to nowe zadania i wyzwania.
Zaczęło się od dożynek
gminnych, na które, tak jak
i pozostałe wsie, sporym wysiłkiem przygotowaliśmy piękny wieniec dożynkowy i domowy chleb na konkurs. Nagrodę
w wysokości 300 zł przeznaczyliśmy na nowe wazoniki
do świetlicy. Wieniec po dożynkach zanieśliśmy do kościoła,
gdzie podczas uroczystej mszy
dożynkowej (1.09) został poświęcony i wszyscy podziękowaliśmy za tegoroczne plony. Już
latem intensywnie ruszyły prace
przy przygotowywaniu kolejnej
edycji naszego „Kaledarza Ratowickiego”. Wielu z mieszkańców chętnie włączyło się w jego
redagowanie. Dostaliśmy sporo przepięknych zdjęć i tekstów.
Będzie dobry materiał. Owoce
tej pracy poznamy już wkrótce.
We wrześniu (14.09) Ratowickie
Koło Gospodyń i Gospodarzy
prezentowało się w Kulinarnym
Konkursie Powiatu Wrocławskiego w Siechnicach. Wróciliśmy bez nagrody, ale z nowymi, cennymi doświadczeniami.
Reprezentacja koła uczestniczyła także (15.09) w IX Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu.
Jak co roku, spotkanie skupione było wokół dwóch aspektów:
kulturowego oraz duchowego.
Pierwszego dnia zjazdu, w sobotę odbył się Jarmark Kulturowy,
gdzie koła mogły zaprezentować
swoje dokonania rękodzielnicze,
muzyczne i kulinarne. Z kolei
niedziela minęła pod hasłem refleksji i wiary. Uroczystości dopełnił barwny korowód i msza
święta w bazylice licheńskiej.
Nasi „Ratowiczanie” też intensywnie pracowali. Najpierw, 8
września, uczestniczyli w Charytatywnym Koncercie Maryjnym w Oławskim Sanktuarium
NPM Pocieszenia, w połowie
miesiąca (14.09) upiększali swoim śpiewem IX Międzynarodowe Spotkanie Miłośników
Ziemi Wołyńskiej i Kresów
Wschodnich w Świątnikach,
oprawiali także odpustową mszę
w Wójcicach.

W kolejną wrześniową niedzielę (15.09) zaprosiliśmy
do naszej świetlicy wielbicieli
talentu Anny German na niezwykły koncert jej piosenek
w wykonaniu Katarzyny Zawady laureatki „Międzynarodowego Festiwalu Piosenki- Anna
German”. Artystka zachwyciła
nas wszystkich swoim wspaniałym głosem i talentem. To było
naprawdę niezwykłe muzyczne
wydarzenie.
Ponieważ jesień to wspaniały czas dla miłośników
zbierania grzybów zaprosiłem
wszystkich mieszkańców Ratowic na grzybobranie do zaprzyjaźnionego Międzyborza.
Pięćdziesięcioosobową
gru-

Jak każdego roku do końca września mamy obowiązek
rozdysponować fundusz sołecki. Dlatego zebrałem opinie
mieszkańców i zorganizowałem
spotkanie Rady Sołeckiej, która
przygotowała swoje propozycje.
Kolejnym etapem było zwołanie zebrania wiejskiego w ustawowym terminie (25.09). Choć
w zebraniu wzięło udział niewielu mieszkańców, to padły
ciekawe propozycje i uchwaliliśmy przeznaczenie funduszu
sołeckiego na 2020 rok, a także oczekiwania sołectwa Ratowice do budżetu gminy. Przyjęliśmy też uchwałę w sprawie
nadania nazwy rozszerzeniu
ulicy Lawendowej. Na począt-

pą uczestniczyliśmy tam jak
co roku w Święcie Grzyba Leśnego. Zostaliśmy zauważeni,
doskonale się bawiliśmy i możemy nawet pochwalić się sukcesami. Królową grzybobrania została Ratowiczanka Ewa
Ceńkar /ponad 120 kg grzybów/, a Paweł Buczak i Wiesława Durejko z naszej grupy
otrzymali nagrody za dbałość
o ekologię. Jesteśmy z Was
dumni! W ramach projektu
realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ratowic w kolejną z wrześniowych niedziel
wybraliśmy się z dużą grupą
mieszkańców gminy na wycieczkę do Koszęcina i okolic.
Zwiedziliśmy tam dwa piękne
pałace w Pławniowicach i Koszęcinie, gdzie swoją siedzibę
ma Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.

ku października delegacja naszej miejscowości wzięła udział
w corocznym spotkaniu Puźniczan i Nowosiółczan w Jasieniu
Żarskim. Przypomnę, że właśnie z Puźnik na Kresach wywodzi się wiele ratowickich rodzin.
Dostaliśmy propozycję zorganizowania takiego spotkania
w przyszłym roku i myślę, że będzie to piękna okazja do sięgnięcia do korzeni .
Na początku października
(4.10) do Ratowic przypłynęła
muzealna barka „Irena” z ofertą
warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Razem
dla Odry”, Wraz z nauczycielami z naszej szkoły zadbaliśmy
o bezpieczny pobyt naszych pociech nad Odrą. Dzieci były bardzo zainteresowane i zadowolone z takiej formy zajęć. Myślę,

że ta lekcja zostanie im na długo
w pamięci.
Piękna pogoda zachęciła nas
do zorganizowania w połowie
października wspólnej, plenerowej biesiady dla mieszkańców
pod hasłem „poznaj sąsiadów
i daj się poznać”. Zabawa udała się wspaniale. Świetny głos
i akordeon Pana Zbyszka, doskonała grochówka z kotła przygotowana przez nasze Koło Gospodyń i Gospodarzy, smalczyk
z kiszonymi ogórkami, kiełbaski
i lokalne widawskie piwo dopełnione dobrą atmosferą spowodowały, że postanowiliśmy
to kontynuować przyszłym roku.
Wśród tych wszystkich działań znalazła się także realizacja
tegorocznego funduszu sołeckiego, który powinniśmy zamknąć
do końca listopada. Czyli zlecenia, wybór ofert, zakupy, roboty. Wraz ze szkoleniowcami
z Nautica zorganizowaliśmy też
cztery edycje kursu motorowodnego. Uruchomiliśmy ponownie zajęcia florystyczne i gimnastyczne w świetlicy. Poczyniłem
również przygotowania do zadań które czekają nas wkrótce
– Parada św. Macina, Andrzejki,
Mikołajki, Jarmark Adwentowy,
Bal Sylwestrowy. Zorganizowałem systematyczny wywóz liści
spadających z naszych pięknych
lip. Cały czas pracujemy też nad
naszym cyfrowym Archiwum
Ratowic, aktualizujemy facebookowy profil i stronę internetową. Pod koniec października
wraz z grupą młodych, aktywnych Ratowiczan złożyliśmy
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie naszych działań
To tylko dwa ostatnie miesiące z życia wsi. Pozornie wszystko
toczy się swoim rytmem. Ale nie
samo. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy włączają się w działania, pomagają przy organizacji
imprez, sponsorują je, przychodzą na spotkania, służą radą, pomocą, dobrym słowem, uczestniczą w imprezach. Bez Was nic
by się nie udało.
Sołtys wsi Jarosław Jagielski
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Fundusz sołecki 2020
rozdysponowany
Każdego roku Rada Gminy Czernica wyodrębnia w budżecie gminy fundusz sołecki czyli środki
pieniężne dla poszczególnych miejscowości naszej gminy. Wysokość przydzielonych środków
finansowych zależy od liczby mieszkańców wsi. O tym, na co przeznaczyć pieniądze przyznane sołectwu
decydują mieszkańcy podejmując uchwałę na zebraniu wiejskim.
Nie są to bardzo duże pieniądze i nie rozwiążą wszystkich problemów sołectwa ale
proces podejmowania decyzji
o podziale środków pozwala
poznać potrzeby, problemy
i pomysły mieszkańców. 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. Fundusz sołecki wyliczony dla Ratowic to kwota wysokości 44
034,82 zł. Dobrą praktyką
jest w Ratowicach, że rada
sołecka przygotowuje propozycje przeznaczenia i podziału funduszu w oparciu o obowiązujące przepisy. Tak było
i tym razem. Potem na zebraniu wiejskim 25 września 2019 wraz z zebranymi
mieszkańcami ustaliliśmy jak
podzielić te środki i na jakie
zadania zostaną przeznaczone. Są to: zagospodarowanie
terenów ogólnodostępnych
- 6000 zł, doposażenie świetlicy 7034,82 zł, - zrekultywowanie terenu i budowa
klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego - 7000 zł, ogrodzenie placu zabaw przy ul.
Wrocławskiej 111 – 5000 zł,
dofinansowanie „Kalendarza
Ratowickiego” - 2000 zł, zakup tuszu i papieru do druku
„Wieści Ratowickich” , oraz
opłacenie domeny strony internetowej wsi - 2000 zł, organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych,
promocja wsi, wkład własny
do projektów - 10000 zł, budowa ścieżki historycznej 5000 zł

Decyzja
mieszkańców
w formie uchwały trafiła do wójta i zostanie ujęta w budżecie gminy na rok
2020 zgodnie z klasyfikacją
budżetową.
Kolejna uchwała, którą
podjęliśmy na wrześniowym
zebraniu dotyczyła propozycji sołectwa Ratowice do budżetu gminy Czernica realizowanego w 2020 roku. Czyli
potrzeby mieszkańców, które
wymagają większych środków. Są to propozycje i o ich
wyborze decyduje wójt. Rada
Gminy zatwierdzi budżet zaproponowany przez wójta,
wprowadzając ewentualnie
poprawki. Jako że od kilku
lat Ratowice zdecydowanie
traktowane są w budżecie
po macoszemu i nasze wnioski zupełnie nie są uwzględniane, potrzeby wsi z roku
na rok rosną. Dlatego przybywa wniosków. W tym roku
mieszkańcy zgłosili i uchwalili następujące potrzeby:
1. Remont świetlicy wiejskiej /renowacja podłogi, renowacja schodów wejściowych, remont toalet, naprawa
filarów, zamontowanie grzejników i klimatyzacji, malowanie sali/.
2. Budowa przystanków
autobusowych przy drodze
wojewódzkiej
3. Podjęcie odpowiednich kroków zmierzających
do budowy bezpiecznych
zjazdów do Ratowic przy
drodze wojewódzkiej /złożenie wniosku, partycypowanie
w kosztach/
4. Budowa ścieżki rowerowo – pieszej między Ratowicami i Czernicą
5. Budowa bezpiecznego parkingu przy Szkole
Podstawowej.

6. Naprawa elewacji zewnętrznej budynku gminnego w centrum wsi.
7. Uporządkowanie terenu i budowa parkingu przy
pomniku więźniów obozu
Gross Rosen między Ratowicami i Czernicą.
8. Wymiana barier na zakręcie ul. Wrocławskiej.
9.
Budowa
chodnika
w centrum wsi, wzdłuż głównych ulic
10. Uzupełnienie oświetlenia wsi i budowa linii
oświetleniowej na przedłużeniu ulicy Słonecznej, Spokojnej i Wrocławskiej przy
cmentarzu.
11. Udrożnienie i naprawa studzienek kanalizacji
burzowej
12. Wykonanie nawierzchni ulicy Wiśniowej i Nowej
13. Uzupełnienie oświetlenia ul. Polnej
14. Przesunięcie słupa
elektrycznego na ulicy Nowej
15. Wykonanie nawierzchni fragmentu ulicy tzw.
Czereśniowej
16. Polepszenie sytuacji
komunikacyjnej mieszkańców wsi poprzez zwiększenie
liczby kursów komunikacji
dotowanej przez UG
Mieszkańcy
Ratowic
zwrócili się także do Wójta
Gminy Czernica ze specjalnym apelem o uwzględnienie
w budżecie gminy na 2020
rok remontu świetlicy wiejskiej w Ratowicach o następującej treści:
Ratowicka świetlica to jedna z większych i ładniejszych
sal w naszej gminie. Mimo,
że jest świetlicą atrakcyjną i często wynajmowaną,
od dłuższego już czasu czeka
na remont. Na konieczność
wykonania wielu prac zwra-

caliśmy uwagę w pismach
sołtysa i we wnioskach wskazywanych do budżetu gminy
w poprzednich latach. W sali
niezbędne jest zabezpieczenie pękających filarów, uzupełnienie braków w tynku,
renowacja podłogi i malowanie zapleśniałych ścian.
Zagrzybianie ścian w dużym
stopniu spowodowane jest
brakiem dobrego ogrzewania i klimatyzacji. Remontu wymagają także toalety,
które nie spełniają oczekiwanych standardów /przede
wszystkim jeśli chodzi o ich
ilość/. Z tych samych, jedynych, dwóch oczek toaletowych korzystają także czytelnicy i pracownicy biblioteki
i dzieci ze świetlicy środowiskowej. Jednym z istotnych
aspektów jest także brak przy
wejściach podjazdów dla
osób z niepełnosprawnościami, co uniemożliwia im korzystanie z oferty tych instytucji. Zwracamy uwagę na to,
że świetlica jest obiektem zabytkowym, o ponad stuletniej
historii. Mieszkańcy Ratowic zawsze z ogromną troską
dbali o jej zachowanie i włożyli wiele starań, by nie dopuścić do jej zniszczenia. W tej
chwili świetlica jest w złym
stanie, a korzystanie z niej
wkrótce będzie stwarzało zagrożenie dla użytkowników.
Dlatego prosimy o podjęcie stosownych kroków, aby
do tego nie dopuścić.
Które z tych wniosków zostaną uwzględnione w budżecie, a właściwie czy jakieś z tych wniosków zostaną
uwzględnione przekonamy
się pod koniec roku, kiedy
zostanie uchwalony budżet
gminy na 2020 rok.
Sołtys wsi Jarosław Jagielski
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Wyjątkowa lekcja historii...

Niesamowite pływające muzeum, opowiadające o historii rozwoju żeglugi oraz o ludziach - miłośnikach
transportu wodnego, 4 października rano zacumowało w ratowickim kanale żeglugowym.
Dzięki
dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego,
Fundacja
Otwartego Muzeum Techniki przygotowała dla
uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka
w Ratowicach warsztaty i lekcje muzealne dla
dzieci i młodzieży, pt."
Odrzańska
Odyseja".
Pod pokładem pływającego muzeum barki towarowej Ż-2107 - Irena”
znaleźliśmy mnóstwo
eksponatów, zdjęć, tablic informacyjnych. Wszyscy uczniowie od klasy I do VIII z wielkim zainteresowaniem słuchali
opowieści profesora Stanisława Januszewskiego – historyka
techniki, do roku 2011 wykładowcy Politechniki Wrocławskiej oraz założyciela Fundacji
Otwartego Muzeum Techniki.
Ciekawostki traktujące o tradycjach żeglugi towarowej na Odrzańskiej Drodze Wodnej, o zabytkach budownictwa wodnego,
o wynalazcach z kręgu Wielkiej
Emigracji lat 1832-1870 prowadzili także Mariusz Gaj i kapitan Mieczysław Balcerkiewicz,

weteran żeglugi odrzańskiej,
opowiadający o pracy i życiu
na barkach.
Niezwykła historia barki
przyciągnęła uwagę wielu młodych słuchaczy. "Irena" powstała
w 1936 r. w bydgoskiej stoczni.
Przez około 50 lat transportowała towary na szlaku Kanału
Bydgoskiego, pływała na wodach Odry, Warty i Wisły, z portu do portu głównych miast tych
rzek. Po 1990 r. barka pełniła
rolę magazynu. Była eksploatowana do 1998 r. Niestety "na postoju" dopadły ją oznaki starości. Dzięki staraniom Stanisława
Januszewskiego oraz życzliwości

Kinga Preis w Szkole
Podstawowej
w Ratowicach
zz Jedna z najlepszych polskich aktorek, gwiazdaTeatru Polskiego we
Wrocławiu. Kinga Preis kolejny raz odwiedziła Szkołę Podstawową
w Ratowicach. Pani Kinga to laureatka wielu prestiżowych nagród,
m in.pięciokrotna laureatka Orła za pierwszoplanowe role w filmach
"Cisza" i "Komornik" oraz za drugoplanowe w filmach "Wtorek",
"W ciemności" i "Pod Mocnym Aniołem". Zdobyła także 10 nominacji,
przez co stała się najczęściej nagradzaną i nominowaną aktorką
w historii tejże nagrody. Aktorka opowiadała uczniom o swojej pracy.
Nie mogło obyć się też bez pytań dzieci. Gość w niezwykle ciekawy
i barwny sposób opowiedział o swojej pracy w teatrze oraz na planie
filmowym. Pani Kinga odpowiedziała też na wszystkie pytania
dotyczące jej życia prywatnego. To było niezwykłe i niezapomniane
spotkanie.
Źródło:https://spratowice.edu.pl/spotkanie-z-aktorka-kinga-preis,334,pl

dr Edwarda Ossowskiego (ówczesnego Prezesa Zarządu Żeglugi Bydgoskiej) Barka przeszła w ręce Fundacji Otwartego
Muzeum Techniki. Najpierw
w szczecińskiej stoczni wymieniono zniszczone poszycie dna,
następnie sprowadzono barkę
do Wrocławia. Przeprowadzono
wiele remontów, robót porządkowych i antykorozyjnych. Wymieniono większość elementów
wyposażenia. Wszystko to dzięki sponsoringowi wielu darczyńców, miłośników historii, wielkich bezinteresownych ludzi
dzięki którym barka towarowa
Ż-2107 "Irena" wypłynęła znów

na wody opowiadając o swojej historii,
technice związanej
z żeglugą i o żeglarzach wielkich horyzontów i serc.
Zdziwienie zwiedzających wzbudzały
parametry techniczne wodnego transportera: długość ok.
48m (czyli dł. szkolnego boiska sportowego + 5 metrów),
szerokość 5 m, możliwości zanurzenia
prawie 2 m z załadunkiem, nośności 254 ton.....
i możliwości jednoczesnego
przyjęcia ponad 100 uczniów
pod pokład.
Uczniowie i nauczyciele
szkoły w Ratowicach dziękują za
tę piękną lekcję historii w nietypowych warunkach i okolicznościach. Szczególne podziękowania dla Pani Dyrektor Anny
Świtkowskiej oraz Sołtysa Ratowic Jarosława Jagielskiego za
zaangażowanie w zapewnienie
uczestnikom bezpieczeństwa
i determinację w pokonywaniu
trudności logistycznych.
Dorota Pelc
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Panele słoneczne czy
kolektory, co wybrać?
Dla osób słabo rozeznanych w temacie pozyskiwania energii z naturalnych źródeł terminy: kolektory
słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne są całkowicie tożsame i używane zamiennie. Wspólną ich cechą jest
funkcja, czyli przechwytywanie energii słonecznej a następnie przetwarzanie jej w taki sposób, by można
ją było wykorzystać w postaci dostarczanego do domu prądu lub ciepła.
Laik widząc na dachu panele ma problem z odróżnieniem kolektorów i paneli,
jednak oprócz faktu, że wykorzystują one promienie słoneczne do zmniejszania kosztów zużycia energii więcej je dzieli niż
łączy. Podstawowa różnica pomiędzy kolektorami słonecznymi a ogniwami fotowoltaicznymi polega na tym, że kolektory
przetwarzają promieniowanie
słoneczne w ciepło a panele fotowoltaiczne w energię
elektryczną.
Kolektory słoneczne czy panele słoneczne?
Ciepło pochodzące z kolektorów słonecznych najczęściej
wykorzystuje się wyłącznie
do ogrzania wody użytkowej,
chyba że ktoś jest szczęśliwym
właścicielem basenu, wówczas
nadmiar ciepła, latem, można
zastosować i do tego celu. Sporadycznie pozyskane w ten sposób ciepło używa się do ogrzewania budynków.

Ograniczone
zastosowanie
ciepła z kolektorów słonecznych
wynika z cech naszego klimatu
oraz warunków ekonomicznych.
Optymalna instalacja składająca
się z 2-3 kolektorów jest w stanie pokryć ok. 50% całego rocznego zapotrzebowania na energię
niezbędną do podgrzewania dla
czteroosobowej rodziny. Warunki klimatyczne w naszej strefie
sprawią jednak, że latem pokrycie
zapotrzebowania wyniesie 100%,
ale wiosną i jesienią tylko częściowo i podgrzaną wcześniej wodę
i tak trzeba będzie dogrzewać.
Podstawowe pytanie odnoszące się do kolektorów słonecznych
brzmi: Czy zwiększając ilość kolektorów można całkowicie zrezygnować ze standardowego dostarczania do budynku ciepła?
Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Zimą, przy niesprzyjającej pogodzie instalacja składająca
się z dwóch kolektorów podgrzeje 200 l wody do temperatury ok.
20°C, wielokrotnie powiększona

ilość kolektorów podgrzeje wodę
dokładnie do tej samej temperatury, tyle, że tej ciepłej wody będzie po prostu więcej.
Panele słoneczne
Energia ze słońca pozyskiwana
przez panele słoneczne również
uzależniona jest od intensywności promieniowania całorocznego. Zimą zawsze jest jej mniej niż
latem. Jednak na korzyść instalacji fotowoltaicznych przemawia
fakt, że w ten sposób otrzymuje
się prąd elektryczny, który można
wykorzystać dowolnie.
Jednak montując w gospodarstwie domowym instalację solarną trzeba zdawać sobie sprawę,
że możliwość wykorzystania prądu na bieżąco, w chwili jego wytwarzania jest ograniczona, choćby ze względu na to, że w ciągu
dnia większość osób jest poza
domem, poza tym dostosowanie
cech prądu do wszystkich nośników energii byłoby zbyt kosztowne. Dlatego najpopularniejszym
rozwiązaniem, dodajmy, uregulo-

wanym prawnie i ekonomicznie
jest oddawanie nadmiaru pozyskanej z instalacji energii do sieci dystrybutora i dostawcy prądu.
Zgodnie z przepisami, z instalacji fotowoltaicznej o mocy
do 10 kW można oddawać nadmiar energii do sieci, a następnie
pobierać z niej nawet 80% bez ponoszenia kosztów przesyłu. Typowa moc instalacji montowanych
w gospodarstwach domowych
zawiera się pomiędzy 3-5 kW
co pozwala na uzyskanie od 3000
do 5000 kWh energii rocznie
co całkowicie, w większości wypadków, bilansuje jej zużycie.
Największą zaletą instalacji fotowoltaicznych jest ich uniwersalność. Pozyskana z nich czysta
energia może zostać wykorzystana w dowolny sposób, do ogrzewania domu, wody, oświetlenia
pomieszczeń czy pracy urządzeń
agd.

HISTORIA

Ratowice Mała Ojczyzna (cz.16)
Jaki jest związek Franciszka Mehla z Ratowicami? Otóż
jego korzenie wywodzą się prosto z Ratowic. Jego dziad, Daniel protoplasta rozległej familii Mehlów, pochodził właśnie
z ewangelickiej („niemieckiej”)
miejscowości Rattwitz (Ratowice w Oławskim), gdzie z kolei ich
przodkowie przywędrowali ponoć kiedyś z odległego Rheinlandu. Daniel około 1800 roku wraz
z rodziną przeniósł się do Brzezia
(Finkenstein). Po krótkim epizodzie w Brzeziu rodzina Daniela Mehla przeniosła się do Dobrzenia Wlk., a więc bliżej rzeki.
Tu Daniel wrócił do swego fachu
„łodziourza” (schifera). Wkrót-

ce pojawili się też tam trzej kolejni „emigranci” z Rattwitz podobnie jak on kiedyś chcący
lepiej prosperować w tej profesji
co w Ratowicach przy nadmiarze zajmujących się zarobkowym
pływaniem, było raczej trudne. W Dobrzeniu za to, bardziej
w górze Odry, możliwe. Kolejne pokolenia Mehlów wrastały
w środowisko przybierając lokalnego kolorytu, trendów i sympatii zachowując sentyment do żeglugi i szkutnictwa. Z czasem już
nie tylko „siedzieli na ziemi”, budowali łodzie i pływali, ale także
byli obecni w rzemiośle właściwie już przemyśle, handlu, byli
intelektualistami i duchownymi.

Wszędzie wykazując się permanentną przedsiębiorczością. Biorąca swoje
korzenie z Ratowic
rodzina jako bardzo uczciwa, pracowita
cieszyła się szacunkiem
środowiska.
Franciszka
Mehla „Mistrza”
i jego syna Piotra
uhonorowano nazwaniem ich imieniem ulic w Dobrzeniu Wielkim
i Opolu.
opr. Beata Jagielska

Na zdjęciu Franz
Mehl z żoną
Johanną

https://zlotowskie.pl/artykul/
panele-sloneczne-czy/781546

6

www.ratowice.pl

Wieści Ratowickie

Nr 39, listopad 2019

CO WIEMY O WROCŁAWIU ? /cz.2/

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.
Oto kolejna część naszej opowieści.
zz 7. Piastowski Wrocław
To żart, który zrozumie tylko
ktoś, kto kocha to miasto, akceptuje jego bogatą przeszłość i wie
dobrze, jak wyglądała sytuacja powojenna tego miejsca. Wrocław,
który w swej przeszłości niejedno
nosił imię, przez setki lat był miastem wielu kultur i narodowości.
Do 1945 roku znajdował się w granicach terytorialnych III Rzeszy.
Nawet wówczas mniejszość polska
(ale również czeska, a nawet walońska) stanowiła tu niemały procent.
Odkąd „odzyskaliśmy” Wrocław
i kolejne kwartały miasta zaludniali przesiedleńcy ze Wschodu,
mieszkańcy okolic Kielc, Łodzianie
i Warszawiacy – władze nie ustawały w podkreślaniu polskości miasta.
Komunikat był prosty „Tu nigdy
nie było żadnych Niemców”, „Wrocław wiecznie piastowski”. Do dziś
miasto pełne jest zabytków, które
straszą skutymi, zerwanymi, zdrapanymi albo zamalowanymi niemieckimi napisami. Nie brak też
tablic dotyczących „powrotu miasta do macierzy”.
zz 8. Wrocławskie herby
Obecny herb Wrocławia jest żywym zaprzeczeniem akcji spolszczania miasta. Uwiecznione na nim
podobizny zwierząt i ludzi odwołują się bowiem wprost do jego burzliwej przeszłości.
Widniejący w lewym górnym
rogu lew to pamiątka po Czechach,
w prawym górnym rogu widzimy

orła piastowskiego, widoczna w lewym dolnym rogu litera „W” odnosi się do legendarnego założyciela
miasta, księcia Wratislava. A dwie
głowy to dwaj święci Janowie –
Chrzciciel i Ewangelista.
Jak zauważył w jednym z wywiadów prof. Rościsław Żerelik,
mediewista z Uniwersytetu Wrocławskiego, to jeden z niewielu herbów w Europie, który tak często
zmieniał swój wizerunek.
W XIII wieku Henryk III Biały na pieczęci miejskiej wykorzystał wizerunek dwugłowego orła.
Już w następnym stuleciu samorząd miejski wykorzystywał wizerunek Św. Jana Chrzciciela, patrona
wrocławskiej katedry i biskupstwa.
XV wiek przyniósł dodanie litery
„W”., a kolejne stulecie – czeskiego
lwa z podwójnym ogonem. Właśnie wtedy powstała wersja herbu, z której korzystamy obecnie
– pięciopolowa.
Kto jednak mieszkał we Wrocławiu jeszcze w latach osiemdziesiątych, ten zapewne pamięta dwa
półorły – białego polskiego i czarnego, śląskiego. Ten herb wprowadzono po II Wojnie Światowej.
Co ciekawe – tuż po samym odzyskaniu miasta przez Polaków
korzystano wciąż z niemieckiej,
wprowadzonej w 1938 roku wersji
dwupolowej z piastowskim orłem
i… krzyżem żelaznym.
zz 9. Chodźmy do bunkra!
Wrocław może poszczycić się
oszałamiającą, bo przekraczającą 500 obiektów listą bunkrów
i schronów. Wiele z nich pochodzi jeszcze z czasów Wojen Napoleońskich i okresu I Wojny Światowej, niestety, są na tyle niepozorne,
że wiedzą o nich wyłącznie pasjonaci historii i militariów.
Większość mieszkańców natomiast bez problemu kojarzy olbrzymie schrony przeciwlotnicze
powstałe w latach 1940-42. Niektóre przypominają swym kształtem rzymski panteon, albo bizan-

tyjskie świątynie. Wysokie na kilka
pięter, okrągłe i pozbawione okien
gmaszyska przez lata rozpalały wyobraźnię mieszkańców Wrocławia.
Dziś jeden z tych obiektów jest dostępny dla wszystkich zwiedzających dzięki temu, że działa w nim
Muzeum Współczesne Wrocław.
W środy można je zwiedzić za
darmo.
zz 10. Festung Breslau
Baczni obserwatorzy wypatrzą na mapie miasta pozostałości po fortyfikacjach z okresu Festung Breslau. Jednym z godnych
uwagi miejsc jest Fort Piechoty nr
6 na Polanowicach. Obiekt pozostający pod opieką Wrocławskiego
Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego
z roku na rok odzyskuje swój dawny charakter. Odwiedzając to miejsce można przy okazji spotkać
prawdziwych pasjonatów i znawców historii miasta, przy okazji też
dowiedzieć się więcej o tym, gdzie
szukać innych śladów twierdzy,
którą Wrocław pozostawał od końca XIX wieku.
zz 11. Apokalipsa w mieście Breslau
„Przegraliśmy, ale byliśmy
dzielni, jak Spartanie pod Termopilami” – tak o poddaniu Breslau napisali Niehoff i Ahlfen – dwaj ostatni dowódcy twierdzy. Choć obrona
miasta pochłonęła setki tysięcy cywili i wojskowych, a wiele kwartałów kamienic zostało zrównanych
z ziemią, historycy do dziś potrafią
zajmować skrajnie sprzeczne poglądy. To, co dla jednych jest aktem
odwagi i bohaterstwa, w oczach innych pozostaje tylko aktem głupiego uporu i błędnych decyzji władz.
Jedno jest pewne – Wrocław
bronił się najdłużej. Już w styczniu
1945 roku na tereny Dolnego Śląska wkroczyły wojska radzieckie.
W połowie lutego, w czasie ostrych
mrozów, które skuły lodem Odrę
na tyle skutecznie, że mogły po niej
przejechać radzieckie czołgi, za-

mknął się pierścień oblężenia wokół miasta.
Na mieszkańców miasta i uciekinierów z innych ziem niemieckich, którzy liczyli na to, że Breslau,
a właściwie Brassel – jak wymawiali nazwę miasta Ślązacy – ich ocali,
padł blady strach. Pocztą pantoflową docierały wieści o dziesiątkach
tysięcy cywili zmarłych w czasie
pierwszej ewakuacji miasta. Twierdza broniła się nadal, miasto przetrwało trudną zimę i wiosnę. Gdy
30 kwietnia w berlińskim bunkrze
pod Reichkanzlei Hitler popełnił
samobóstwo, komendant twierdzy
Wrocław, generał Hermann Niehoff, nie zaprzestawał obrony. Radzieckie wojska natomiast nie ustawały w atakach.
„Ostatnie dni Festung Breslau, między 2 i 5 maja, przyniosły wzmagające się każdego dnia
ataki z powietrza z udziałem tak
licznych samolotów, zrzucających
tak dużo bomb, ze przy niektórych
nalotach straty wśród ludności cywilnej dochodziły do 1 tysiąca zabitych i rannych” – pisze w swych
wspomnieniach Ernst Hornig, protestancki duchowny, który uczestniczył w rozmowach z komendantami twierdzy na temat poddania
miasta.
Zrujnowane, cuchnące odorem tysięcy poległych, miasto skapitulowało dokładnie 6 maja 1945
roku. Akt poddania Niehoff zawarł właśnie ze wspomnianym
już Głuzdowskim, a historycznym
miejscem, w którym przypieczętowano kapitulację twierdzy jest stojąca do dziś willa Colonia (obecnie przy ul. Rapackiego 14). Choć
poddanie miało nastąpić – zgodnie
z podpisaną umową – na honorowych warunkach, Rosjanie złamali
wszystkie podpunkty, także te dotyczące gwarancji „bezpieczeństwa
i normalnych warunków życia” dla
cywili.
Autor: Dominika Węcławek
Źródło: https://www.morizon.pl/blog/
wroclaw-ciekawostki-historie-legendy/
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Śmieciowy problem
Pod koniec września odbyło się w budynku Urzędu Gminy Czernica spotkanie Radnych, Sołtysów
oraz przedstawicieli Urzędu Gminy z przedstawicielami Międzygminnego Związku Ślęza Oława, który
obsługuje nas w zakresie wywozu odpadów. Tematem spotkania były podwyżki opłat oraz problemy
związane z wywozem, segregacją i utylizacją odpadów w naszej Gminie. Adam Cioczek, radny RG
Czernica przygotował krótkie streszczenie tego spotkania i odpowiedzi na niektóre pytania jakie padły
na spotkaniu:
1/ Wysokość stawki wywozu śmieci związana jest z ustawą
która określa sposób naliczania
opłat w/g widełek co powoduje
naliczenie opłat niesegregowanych do kilku razy wyżej od segregowanych i która umożliwia
dyktowanie stawek przy przetargu odbiorcom poszczególnych
frakcji.
2/ Wysokie kary narzucane przez odbiorców w związku
ze źle prowadzoną przez nas segregacją podnoszą koszty wywozu. Należy więc baczniej czytać
ulotki i wytyczne jak mają być
segregowane odpady, co wolno wrzucać, a czego nie wolno
wrzucać do danego pojemnika.
JEŚLI NIE JESTEM PEWIEN
CZY DO SZKŁA, PLASTIKU,

PAPIERU TO WRZUCAM
DO ZMIESZANYCH - ta opcja
jest najmniej kosztowna.
3/ Zgłoszenia mieszkańców
o braku terminowości odbioru
odpadów plastiku i papieru powiązanych z harmonogramem
zostały uwzględnione i będzie
to poprawione.
4/ Według regulaminu odpady bio możemy przechowywać
i przygotować do wywozu tylko w pojemnikach stałych, a nie
w workach foliowych. Podyktowane jest to tym że, są to duże
ciężary (np. skoszona trawa)
i ze względu na rozdzieranie się
worków jest problem z wrzuceniem do śmieciarki. Dlatego też
padła propozycja dla tych którzy nie mieszczą się z odpadami

bio, aby postarali się o drugi pojemnik lub jeden większy. Ktoś
kto ma kompostownik nie musi
posiadać pojemnika na odpady
biodegradowalne.
5/ Odpady nie uwzględnione w wykazie, np. baterie, lekarstwa itp. to są wyznaczone
punkty gdzie należy je oddawać.
Jednym z nich jest apteka gdzie
śmiało można oddać przeterminowane lekarstwa itp. Niestety
ale my też za to płacimy
W celu bliższego zapoznania odsyłam do linku:https://
www.sleza-olawa.pl/pszok/
informacje-o-pszok/.
6/ Jeśli chodzi o wywóz odpadów wielkogabarytowych to poinformowano nas że sytuacja
z jaką mieliśmy do czynienia

w tym roku zaskoczyła ZMSO
i przekroczyła ich możliwości, dlatego też pracują nad tym
aby rozciągnąć na ile to możliwe plan odbioru aby ta sytuacja
się już nie powtórzyła i odpady
wielkogabarytowe nie zalegały
na naszych ulicach tygodniami.
Kolejny apel do mieszkańców segregujmy też gabaryty, nie wystawiajmy rzeczy zabronionych
– części samochodowych, materiałów budowlanych czy kartonów. To papier który można
złożyć/zwinąć i położyć na pojemniku z papierem i na pewno
będzie zabrany.
Adam Cioczek
źródło:www.facebook.com/Towarzystwo-Przyjaci%C3%B3%C5%82Ratowic-231197590274258/

Ucieczka na wieś… 5 lat później
Jedzie się od Wrocławia, oj jedzie… „Od Wrocławia jechał wóz, malowane panny wiózł”... Nie tylko
„malowane panny”, ale też wielu mieszkańców Ratowic z przyległościami, którzy do lokalnej metropolii
za chlebem jeżdżą. Kiedy wreszcie pokonacie korki i miniecie Krzyż w Czernicy, wzdychacie z ulgą. Już
prawie w domu. Jeszcze tylko parę zakrętów i… i… i jest! Na horyzoncie rysuje się piękny zarys wieży
kościelnej i domów. Migacz w prawo, skręt do wsi. Po prawej duża tablica: „Witamy w Ratowicach”.
Potem już jedziemy piękną aleją lipową, która przez chwilę odsłania taflę rzeki. Dalej już znajomy
krajobraz wśród szpaleru domów.
A gdyby ktoś zabłądził w wieczornej mgle,
to – niczym 10 latarni morskich – nakierują zbłąkanego wędrowca lampy składu
kruszyw.
W listopadzie 2019 mija 5
lat od naszej przeprowadzki
do Ratowic. Nadal jesteśmy
w naszej wiosce zakochani –
nic się nie zmieniło. Ponieważ to już „nasza” wieś. Jest
jak duży dom. Przypomnisz
sobie na przystanku, że w Ratowicach nie ma bankomatu, biegniesz szybko do sklepu pożyczyć kasę na autobus
(patent nie do częstego powtarzania). Autobus 565 nie

przyjechał (prawie norma)
a studenci we Wrocławiu
czekają - pan Sołtys z uśmiechem do Wojnowa podwiezie (też nie powtarzać, to nie
taksówka!). Z węża woda leje
się na ogród pod twą nieobecność – kochana sąsiadka wejdzie i zakręci kranik. Przykładów życzliwości na co dzień
jest bez liku.
Podoba nam się, że jest
możliwość zobaczyć się i spotkać kilka razy w roku dzięki imprezom integrującym
mieszkańców
organizowanym przez Towarzystwo
Przyjaciół Ratowic. Można
też wybrać się na wyciecz-

kę po Dolnym Śląsku. Doceniamy ogromnie, że nie
zapomina się o wschodnich korzeniach sporej części mieszkańców i pielęgnuje
wspomnienia przy okazji kolejnych rocznic. Podoba nam
się, że mówi się też o niemieckich mieszkańcach przedwojennych Ratowic, o polskich
śladach w XIX wieku, o przeplataniu się tradycji i kultur, to bardzo ważne. Bardzo
dużo dowiedzieliśmy się o historii naszej wsi dzięki artykułom w „Wieściach”.
Po naszej przeprowadzce
tutaj, odbyły się „pielgrzymki” naszej rodziny i przyja-

ciół, także tych zamieszkałych za granicą. Wszystkim
wystarczył spacer pod lipami
na Wrocławskiej czy przejście się nad rzekę, aby wpaść
w zachwyt.
Ratowice są dużą wsią.
Prawdziwą wsią, nie podmiejskim osiedlem domeczków
Jasia i Małgosi. Tu budzi pianie kogutów o świcie (a także w południe, jeśli mają humor), ulicą przejeżdża traktor
a dzwon kościelny odmierza
czas. I to jest ten urok, który
chcielibyśmy zachować.
Za następne 5 lat zobaczymy, czy się udało
Anna Nowacka
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KRÓTKO…

Wieści Ratowickie

zz Sołtys Ratowic informuje mieszkańców ulicy Wrocławskiej, którzy
mają przy swoich posesjach lipy, że mogą jeszcze pobierać u sołtysa
worki na zbierane liście. Opisane worki /wyłącznie liście/ ustawione
przy posesji będą sukcesywnie odbierane.
zz Już dziś zapraszamy Państwa na kolejne imprezy zaplanowane
jeszcze w tym roku
23 listopada – Andrzejki
5 grudnia - Mikołajki dla dzieci
15 grudnia – Jarmark Adwentowy i koncert Kapeli Gieni Dudki
31 grudnia – Bal Sylwestrowy
zz Przypominamy, że do 15 listopada należy wpłacić czwartą ratę
podatku za 2019 rok. Sołtys będzie przyjmował wpłaty 14 i 15
listopada, w godz. 15.00 – 18.00 w sołtysówce.
zz Od początku października Posterunek Policji w Kamieńcu
Wrocławskim wprowadził dyżury dla mieszkańców Gminy Czernica.
Dyżur odbywa się w każdą środę od godz. 13.00 do 20.00
zz Zmienił się termin zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej organizowanej
przez Towarzystwo Przyjaciół Ratowic. Zajęcia będą odbywały się
we wtorki i w czwartki o godz. 18.15 w naszej świetlicy. Zapraszamy
wszystkich do ćwiczeń.
zz Zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty florystyczne
organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ratowic. Zapewniamy
materiały do wianków i bukietów. Zajęcia są bezpłatne i będą się
odbywały w naszej świetlicy w kolejne poniedziałki od 18.30. Zapisy
pod nr tel. 691 202 772
zz Sołtys i Ratowickie Koło Gospodyń i Gospodarzy zapraszają wszystkie
dzieci z rodzicami na SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM, 6 grudnia
2019, o godz. 17.00 w świetlicy w Ratowicach. W programie m. in.
przedstawienie Pani Teatrzyk pt.: „Bolek i Lolek szukają Świętego
Mikołaja”, zabawy i konkursy, wspólne dekorowanie pierników,
czekoladowa fontanna, wręczanie prezentów przez Św. Mikołaja.
Zapisy na spotkanie (konieczne!) i informacje dla rodziców pod nr
tel. 691 202 772 lub 691 478 817. Zapisy przyjmujemy do 4.12.2019
włącznie.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. Akcja trwa
przez cały rok szkolny.
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.
zz Serdecznie dziękujemy tym Państwu, którzy przekazali nam swoje
zdjęcia do Kalendarza Ratowickiego 2020. Oczywiście mogą oni
liczyć na upominki od TPR. Otrzymaliśmy sporo pięknych fotografii.
Już wkrótce będziemy mogli podziwiać efekty naszej wspólnej pacy
w nowym kalendarzu „Ratowice nad Odrą”
Zespół redakcyjny pod kierownictwem Beaty Jagielskiej
e-mail: ratowice.redakcja@interia.pl
skład i łamanie: Złota Sowa
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wydawane są przez:
Towarzystwo Przyjaciół Ratowic
ul. Wrocławska 111, Ratowice, 55-003 Czernica
Dyżury redakcyjne odbywają się w każdy poniedziałek
o 17 w Bibliotece
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Nowy cennik
wynajmu świetlicy
w Ratowicach
Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Czernica
w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie
ze świetlic wiejskich na terenie Gminy
Czernica z 2 września 2019, które określa ceny
i sposób wynajmowania sal wynajęcie świetlicy
w Ratowicach kosztuje:
480 zł +VAT za 4 doby
350 zł +VAT za 3 doby
260 zł +VAT za 2 doby
150 zł +VAT za 1 dobę
50 zł + VAT za 1 godzinę
W każdym przypadku (poza wynajmem na godziny) do ceny
trzeba doliczyć jeszcze opłatę za zużyty prąd, gaz i wodę.
Stawki opłat obniża się o 25% dla mieszkańców gminy.
Mieszkańcy sołectwa mogą złożyć do gminy wniosek o 50%
zniżkę.
Wyjątkiem jest organizacja stypy, na którą świetlica użyczana jest
nieodpłatnie /na 8 godzin/.
Termin wynajmu należy każdorazowo najpierw ustalić z opiekunem świetlicy czyli sołtysem. Następnie wniosek, na stosownym
druku, trzeba złożyć do Urzędu Gminy, najpóźniej 14 dni przed terminem /za wyjątkiem stypy/. Wnioski można pobrać, ze strony UG,
są one także dostępne u sołtysa. Po uzyskaniu akceptacji wniosku
można już podpisać umowę i wnieść stosowne opłaty na konto gminy. Dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności i spisaniu z sołtysem protokołu zdawczo - odbiorczego ze stanem liczników, otrzymamy klucze do świetlicy. Po uroczystości należy jeszcze uzupełnić
protokół i wnieść na konto gminy opłatę za zużyty prąd, gaz i wodę.
Pełna treść zarządzenia jest dostępna na: http://bip.czernica.pl/
files/fck/628/file/2019/zarzadzenia/zarzadzenie_74.pdf
Jarosław Jagielski
Sołtys Ratowic

Lekcja pamięci
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ratowicach
odwiedzili tuż przed Świętem Zmarłych pomnik
więźniów hitlerowskiego Karnego Obozu Pracy
w Ratowicach, z czasów II Wojny Światowej.
To już tradycja, że młodzież naszej szkoły odwiedza to miejsce
pamięci. W czasie wojny przebywało w Ratowicach około 2 tysięcy
więźniów: Polaków, Ukraińców, Żydów i Francuzów. Nie jest znana
dokładna liczba ofiar obozu - szacuje się, że z pracujących dla jelczańskich zakładów Kruppa (wraz z więźniami obozów w Laskowicach i Miłoszycach) zginęło ok. 5 tysięcy osób.
W tym miejscu, gdzie rozsiane są prochy zamordowanych więźniów hitlerowskiego Karnego Obozu Pracy powstał pomnik upamiętniający zmarłych. Uczniowie naszej szkoły, wraz ze swoim opiekunem, nauczycielem historii Grzegorzem Jarząbkiem, jak co roku
zadbali o porządek przy pomniku. W ten sposób oddali hołd zmarłym. Pamiętali też o modlitwie, zniczach i kwiatach. To była na pewno doskonała lekcja historii. 
/bj/

