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Czas wakacji
Sezon ogórkowy w pełni, kanikuła, a jednak zamiast błogiego lenistwa, każdy dzień przynosi nam moc 
emocji. Upalny sierpień i brak deszczu. Trudna sytuacja za naszą wschodnią granicą, która przypomina 
nam lata osiemdziesiąte w Polsce i naszą walkę o demokrację - trzymamy kciuki za Białorusinów.

 Bliski koniec wakacji z kolei 
spędza sen z powiek młodzieży, 
ale i  budzi niepokój rodziców. 
Zastanawiamy się mocno czy 
ten powrót będzie dla wszyst-
kich bezpieczny. Po bardzo nie-
typowym, przedwakacyjnym, 
covidowym chaosie wszyscy 
chcieliby wrócić do  normalnej 
szkoły. Czy będzie to możliwe? 

 Nasze myśli każdego dnia 
zaprząta też sytuacja epidemio-
logiczna. Znów rozterki i  wa-
hania związane ze  wzrostem 
zachorowań i  obostrzeniami. 
Wyjeżdżać, czy nie wyjeżdżać, 
pójść na  wesele czy nie pójść, 
nosić maseczkę czy nie nosić? 
Jeszcze dwa miesiące temu nie 
wahalibyśmy się czy stosować 

się do zakazów, w imię zdrowia 
i  lokalnej solidarności. Jednak 
coraz częściej nasza narodowa, 
przekorna natura buntuje się 
przeciw ograniczaniu swobo-
dy. Na  szczęście rozsądek i  lo-
jalność wobec współmieszkań-
ców zwykle wygrywa. Jesteśmy 
wdzięczni tym, którzy na  na-
szym, ratowickim podwórku 
dbają o wspólne zdrowie, noszą 
maseczki w  miejscach publicz-
nych i zachowują dystans. 

Dla rozluźnienia propo-
nujemy Wam ciekawą lek-
turę naszego pisma. W  nu-
merze nie mogło zabraknąć 
wspomnienia jednego z  naj-
bardziej znaczących wyda-
rzeń w  polskiej historii. Bi-

twa Warszawska, zwyczajowo 
nazywana  Cudem nad Wi-
słą to  zbrojne starcie stoczo-
ne w  dniach 13–25 sierpnia 
1920 roku pomiędzy  Rosją 
Radziecką i Polską, które było 
decydującą bitwą  wojny pol-
sko-bolszewickiej. Znalazł-
szy się w  krytycznej sytuacji, 
u  progu spodziewanej przez 
wielu klęski, oddziały Wojska 
Polskiego  zdołały odepchnąć 
i  pokonać nacierającą  Armię 
Czerwoną. Zwycięstwo stro-
ny polskiej w bitwie pozwoliło 
zachować niepodległość odra-
dzającej się  Rzeczypospolitej, 
a także przekreśliło radzieckie 
plany ofensywy na Europę Za-
chodnią oraz plany rozpętania 

międzynarodowej rewolucji. 
Przeczytajcie ten tekst!

Zapraszamy też na  kolej-
ny spacer po  naszym pięknym 
Wrocławiu zwanym perłą Ziem 
Odzyskanych, polską Doliną 
Krzemową, miastem spotkań 
i  miastem stu mostów. Dlacze-
go? Odpowiedź znajdziecie we-
wnątrz numeru. W  bieżącym 
numerze także zaproszenie 
do  Brzegu, sporo ciekawostek 
z  historii Ratowic, duża garść 
bieżących informacji ze  wsi 
i z gminy. Polecamy także przy-
gotowany przez naszego Sołtysa 
tekst o tym jak chronić się przed 
oszustami. No i bądźmy dla sie-
bie mili, cieszmy się latem!

Zespół Redakcyjny

Pożegnanie z Aleją Czereśniową
Ulica Spacerowa w Ratowicach na swoim przedłużeniu w stronę Miłoszyc była wysadzana drzewami 
czereśniowymi. Dlatego, mimo że formalnie nie nadano jej nazwy, wszyscy określają ją jako ulicę 
Czereśniową. 

Stare, przedwojenne drze-
wa obficie owocowały, były 
ozdobą tej drogi i dawały cień 
rolnikom. W latach sześćdzie-
siątych i  siedemdziesiątych 
owoców było tak dużo, że rok-
rocznie któryś z  mieszkańców 
Ratowic, za niewielką opłatą 
dzierżawił od gminy aleję. Zaj-
mował się drzewami, odganiał 
szpaki i zerwane owoce sprze-
dawał do  skupu, poprawiał 
też nawierzchnię drogi. A  kto 

z nas nie pamięta też szczenię-
cych wypadów na  czereśnie. 

Te z drogi czereśniowej – naj-
lepsze! Ostatnio już nikt nie 

dbał o  stare drzewa i  stopnio-
wo ginęły. Pozostała jedna, sa-
motna czereśnia. Taki smutny 
relikt czasów dbałości o  drogi 
polne. Jakby na przekór czaso-
wi obrodziła w  tym roku bar-
dzo obficie. Niestety, kilka ty-
godni temu powaliła ją letnia 
burza. Teraz ta  droga to  już 
tylko polna droga - jak wiele 
innych w  okolicy. Jednak dla 
mieszkańców Ratowic zawsze 
będzie Czereśniową. 
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Nowe władze TPR
Towarzystwo Przyjaciół Ratowic, to dobrze znana Ratowiczanom organizacja, która na stałe wpisała 
się w życie naszej miejscowości. Od ponad 15 lat podejmuje wiele działań na rzecz społeczności wsi 
i gminy. Wśród nich są działania promocyjne, szkolenia i kursy, zajęcia dla dzieci i dorosłych, wycieczki, 
akcje charytatywne, reprezentacyjne, inicjatywy, imprezy, a także pozyskiwanie środków dla Ratowic. 
Stowarzyszenie skupia blisko trzydziestoosobową grupę zaangażowanych i aktywnych ludzi.

Dotychczas TPR zrealizo-
wało setki ciekawych i  przy-
datnych projektów, które słu-
żą nam wszystkim. Jednym 
z  nich jest także gazetka wiej-
ska, którą właśnie macie Pań-
stwo w ręku, a która pojawia się 
w  Państwa domach już od  10 
lat. Za te  wszystkie wspaniałe 
działania serdecznie dziękuje-
my zaangażowanym osobom, 
a  zwłaszcza dotychczasowym 
wieloletnim, sprawdzonym wła-
dzom stowarzyszenia. 

Od stycznia 2020 roku Towa-
rzystwo Przyjaciół Ratowic ma 
nowy skład zarządu i komisji re-
wizyjnej. Zmiany podyktowane 

są wymogami statutowymi, któ-
re nakładają obowiązek zmia-
ny zarządu po  upływie dwóch 
kadencji. W  nowych władzach 
stowarzyszenia znaleźli się: Be-
ata Jagielska /Prezes/, Marek 
Malitowski /wiceprezes/, Artur 
Piechota /wiceprezes/, Krysty-
na Skowera /sekretarz/, Dawid 
Parzyszek /skarbnik/. W  skład 
komisji rewizyjnej weszli: Le-
sław Haniszewski, Daniel Sza-
łajko, Ewa Ceńkar i  Weronika 
Grześków. 

Rok 2020 to  bardzo trudny 
czas dla wszystkich, także dla 
organizacji pozarządowych. 
Ze  względu na  sytuację epide-

miologiczną nie możemy zre-
alizować niektórych zaplano-
wanych działań. Nie odbywają 
się pikniki i  festyny, ze  wzglę-
dów bezpieczeństwa ograniczy-
liśmy też wyjazdy na  wyciecz-
ki, na  które już pozyskaliśmy 
środki z  UG. Bez większych 
przeszkód natomiast odbywa-
ją się zajęcia gimnastyki dla 
aktywnych, spotkania zespołu 
„Ratowiczanie”. Pracujemy nad 
kolejnym Kalendarzem Rato-
wickim, rozbudowujemy Ar-
chiwum Ratowic, wzbogacamy 
stronę internetową Ratowic, 
szukamy nowych rozwiązań 
i  środków na  nasze pomysły. 

Jednym z  nich jest realizowa-
ny we współpracy z sołectwem 
projekt ścieżki historycznej 
w  Ratowicach. Jeszcze w  tym 
roku przygotujemy i  ustawi-
my 10 tablic nawiązujących 
do  przedwojennej historii Ra-
towic. Środki na  ten cel pozy-
skaliśmy w  połowie z  Urzędu 
Marszałkowskiego i  w  połowie 
z  funduszu sołeckiego. Mamy 
jeszcze wiele ciekawych pla-
nów. Jeśli chcielibyście włączyć 
się w te działania, albo macie ja-
kieś nowe propozycje to zapra-
szamy w  szeregi Towarzystwa 
Przyjaciół Ratowic. 

Beata Jagielska

Ratowicki święty Jan Nepomucen
Święty Jan Nepomucen jest patronem gospodarki wodnej, ale i szczerej spowiedzi, dobrej sławy 
i tonących oraz orędownikiem podczas powodzi. Jest także patronem mostów.

Według tradycji ludowej był 
świętym, który chronił pola 
i zasiewy przed powodzią oraz 
suszą. Jest też patronem toną-
cych i orędownikiem podczas 
powodzi. Właśnie dlatego fi-
gury św. Jana Nepomucena 
(Nepomuki) można spotkać 
przy drogach w  sąsiedztwie 
mostów, rzek oraz na  placach 
i  skrzyżowaniach dróg, a  jest 
ich w Polsce ponad 2500. 

Jednak najbardziej chyba 
znaną figurą Jana Nepomu-
cena jest pomnik w  Pradze, 
na  moście Karola, z  którego 
święty Jan Nepomucen (póź-
niejszego patrona miasta) 
miał zostać zrzucony do  We-
łtawy, w 1393 roku, z rozkazu 
króla Wacława IV Luksem-
burskiego. Wokół jego gło-
wy pojawiło się pięć gwiazd 
(symbolizujących pięć cnót 
męczeńskich), tworzących au-
reolę, która ponoć miała uka-
zać się w  miejscu wrzucenia 
go do  rzeki. Nepomuków jest 
szczególnie dużo na  Dolnym 
Śląsku, do najbardziej znanych 
należy ten na  Ostrowie Tum-

skim we Wrocławiu, niedaleko 
katedry. 

W  Ratowicach też mamy 
swojego św. Jana Nepomucena 
przy ulicy Polnej. Skąd się tam 
wziął? Kto i na jaką okoliczność 
ufundował figurkę? Ponieważ 
od wieków życie naszej wsi jest 
związane z  wodą i  gospodar-
ką wodną, więc obecność tego 
świętego w  Ratowicach wyda-
je się być jak najbardziej uza-
sadniona. Internetowe źródła 
(„Nepomuki Dolnego Śląska”, 
www.nepomuki.pl ) tłumaczą 
napis na  pomniku: "Milczące-
mu męczennikowi na  wieczną 
chwałę wystawiony [pomnik-
-statua] przez pobożnego wy-
znawcę". A  wyróżnione litery 
oznaczające też cyfry podają 
nam rok powstania pomnika - 
1729. Data powstania pomnika 
wynika wprost z chronostychu, 
czyli jest zaszyfrowana w  tej 
modnej w baroku tekstowej za-
gadce. Czy rzeczywiście figurka 
jest aż tak wiekowa?

Różne opowieści krążą o po-
chodzeniu tego ratowickiego 
posążka. Te  najbardziej praw-

dopodobne mówią o powodzi, 
która niegdyś dotarła w okolice 
dzisiejszej ulicy Polnej. Woda 
oszczędziła wieś i na pamiątkę 
tej powodzi postawiono w tym 
miejscu figurkę św. Jana Nepo-
mucena. W  niektórych wer-
sjach ludowych przekazów jest 
mowa o tym, że woda nie przy-
szła od strony Odry, ale od Wi-
dawy. Nie mamy na  to  dowo-
dów. Jak opowiadają najstarsi 
mieszkańcy wsi, tuż po wojnie 
zniszczona figurka przez dłuż-

szy czas leżała w  rowie, któ-
ry w  tamtym czasie przebiegał 
wzdłuż ulicy Polnej. Przy tej 
ulicy były wówczas zaledwie 
cztery domy. Jeden z  naszych 
mieszkańców bardzo chciał 
mieć wnuka, którego nie mógł 
się doczekać. W tej intencji wy-
dobył figurkę, odrestaurował ją 
i ustawił w miejscu, w którym 
stoi do dziś. Jak się potem oka-
zało rzeczywiście doczekał się 
wnuków. 

Beata Jagielska
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Mobilny wydział komunikacji 
w gminie Czernica
Aby uniknąć ogromnych kolejek przy załatwianiu spraw w wydziale komunikacji Starostwo Powiatowe 
zorganizowało mobilne punkty odbioru dokumentów w każdej z gmin powiatu. Mieszkańcy Gminy 
Czernica mogą załatwiać najpilniejsze sprawy w każdy poniedziałek w godzinach 12.15 – 14.15, 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy przy ul. Wrocławskiej 78. 

Jakie sprawy można załatwić?
- Odbiór dowodu rejestracyj-

nego – skierować prośbę na ma-
ila, komunikacja@powiatwroc-
lawski.pl dotyczącą chęci odbioru 
dowodu rejestracyjnego podczas 
następnej wizyty planowanej 
w gminie lub osobistym zgłosze-
niu podczas wizyty w gminie.

- Dokonać zgłoszenia sprze-
daży lub nabycia pojazdu.

- Dokonać zgłoszenia wpisu 
adnotacji HAK, GAZ, TAXI.

- Złożyć wniosek o  wyreje-
strowanie pojazdu np. z powodu 
demontażu, kradzieży.

- Złożyć wniosek o  wymianę 
dowodu rejestracyjnego z powo-
du braku miejsca na  przeglądy 
i rejestrację, zmiany nazwiska.

- Złożyć wniosek o  przereje-
strowanie pojazdu posiadającego 
wyróżnik tablic rejestracyjnych 
DWR….

- Złożyć wniosek o przereje-
strowanie pojazdu posiadające-
go wyróżnik tablic rejestracyj-
nych inny niż DWR… .

W  przypadku przerejestro-
wania wymagającego zmiany 
tablic rejestracyjnych pracow-
nik pobierze stosowne doku-
menty wraz z opłatą i  tablicami 
rejestracyjnymi. Podczas na-
stępnej wizyty w  kolejnym ty-
godniu przywożone są nowe ta-
blicy wraz z  opieczętowanymi 
dokumentami.

- Złożyć wniosek o  rejestra-
cję pojazdu sprowadzonego 
z zagranicy.

Do każdej załatwianej sprawy 
obowiązkowo należy dołączyć 
ubezpieczenie OC!

W  przypadku braku moż-
liwości ubezpieczenia pojazdu 
sprawę należy załatwić bezpo-
średnio w  Starostwie Powiato-

wym we Wrocławiu – Wydział 
Komunikacji.

Pracownik pobiera stosow-
ne dokumenty w oryginale wraz 
z opłatą. Podczas następnej wizy-
ty w kolejnym tygodniu przywo-
żone są nowe tablicy wraz z opie-
czętowanymi dokumentami.

 WAŻNE ! 
  Podczas wizyty w  Mobil-

nym Wydziale Komunika-
cji nie ma możliwości przyj-
mowania opłat gotówkowych 
i bezgotówkowych.

Klient dostaje nr konta 
na  które wpłaca należną opła-
tę i  potwierdzenie opłaty dołą-
cza do  dokumentów lub prze-
syła potwierdzenie dokonania 
zapłaty na adres mailowy oplaty.
komunikacja@powiatwroclaw-
ski.pl (w tytule maila należy po-
dać imię i  nazwisko właściciela 
pojazdu).

Na  dowodzie wpłaty muszą 
znajdować się następujące dane: 
IMIĘ i  NAZWISKO właścicie-
la pojazdu oraz NUMER REJE-
STRACYJNY pojazdu (jeżeli był 
nadany).

  W  sytuacji współwłasno-
ści pojazdu należy przedstawić 
pełnomocnictwo.

Sprawy związane z  prawami 
jazdy, instruktorami nauki jaz-
dy, ośrodkami szkolenia kierow-
ców, stacjami kontroli pojazdów 
i transportem odbywają się w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego we 
Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 
131, 50-440 Wrocław.

Dowody rejestracyjne i  ta-
blice rejestracyjne nieodebrane 
podczas wizyty w  gminie pozo-
stawione są w urzędzie Starostwa 
Powiatowego we Wrocławiu przy 
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 
Wrocław, od następnego dnia.

Sukces w konkursie 
„Zielony Las” 
Konkurs ekologiczny „Zielony Las” 
organizowany przez ZGO Gać, w którym 
od lat nasi uczniowie odnoszą sukcesy ma 
na celu zbieranie i segregowanie odpadów, 
wyrabianie u dzieci postawy ekologicznej oraz 
kształtowanie poczucia świadomego dbania 
o środowisko. 

Tegoroczna XVIII 
edycja konkursu nie była 
taka jak zwykle. Szkoły 
z  17 gmin ostro rywali-
zowały o miejsce na po-
dium i nagrody dla szkół 
i  poszczególnych klas. 
Było „pod górkę”, były 
problemy z  odbiorem 
surowców, wiele formal-
ności, ale koniec oka-
zał się szczęśliwy. Dzięki 
wielkiemu zaangażowa-
niu uczniów i  rodziców 
i  pomocy wielu miesz-
kańców Ratowic nasza 
szkoła zajęła w  III miej-

sce w rywalizacji. Dodat-
kowe nagrody zdobyły 
także klasa V za I  miej-
sce w  gminie Czernica 
i  klasa III za II miejsce 
w  gminie. Wysokie na-
grody pieniężne spożyt-
kowane zostaną na rzecz 
szkoły i  zwycięskich 
klas. Gratulujemy sukce-
su i  dziękujemy wszyst-
kim, którzy włączyli się 
w zbiórkę i pomogli na-
szym uczniom. Przypo-
minamy, że  już wkrótce 
zaczyna się kolejna edy-
cja konkursu.  /bj/

Sieć światłowodowa 
w Ratowicach?
Firma Orange realizuje w naszej gminie inwestycję 
dotyczącą sieci światłowodowej. Inwestycja rozpoczęła się 
od poprowadzenia światłowodu do szkół. 

Projekt jest realizowany z dofinanso-
waniem ze środków UE w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
Celem inwestycji jest likwidacja inter-
netowych „białych plam” i dostarczenie 
mieszkańcom ultraszybkiego internetu.

Niestety na bieżącej liście budynków 
zgłoszonych do  przyłączenia, wśród 
2460 adresów z  naszej gminy, nie ma 
budynków z  Ratowic. To  najgorszy 
z  możliwych scenariuszy i  pozbawia 
nas szans na szybki internet, aż do cza-
su kolejnej rozbudowy sieci. W tej sytu-
acji jeśli chcielibyśmy mieć podłączony 
światłowód to powiniśmy zadbać o  to, 
żeby operatorzy - Urząd Komunikacji 
Elektronicznej i Ministerstwo Cyfryza-
cji wiedzieli że mamy taką potrzebę.

Jeden z  radnych, pan Daniel Urban 
który zainteresował się sprawą, propo-

nuje, aby zgłosić swój akces do  ko-
lejnego etapu przyłączy. W  tym celu 
należy zarejestrować się w  dwóch 
miejscach:

https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/ - 
po prawej stronie u góry jest zielony 
przycisk [Zgłoś popyt]

Drugie miejsce to  deklaracja dla 
Orange (skoro to oni mają u nas wy-
konać sieć) - https://www.orange.pl/
view/sfh

Niestety to  drugie należy zgłosić 
tylko drogą tradycyjną - trzeba wy-
drukować, wypełnić, podpisać i  wy-
słać do nich.

Zainteresowanych mieszkańców 
Ratowic odsyłamy do  Pana Grzego-
rza Jasińskiego, który zadeklarował 
mieszkańcom Ratowic swoją pomoc 
w przesłaniu deklaracji. 
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HISTORIA

Tajemnice i ciekawostki z Ratowic
Jednym z  synów właścicie-

la zamku w  Jelczu był Johann 
Dietrich Saurma v. Jeltsch. 
W  wyniku podziału majątku 
po  zmarłym ojcu odziedziczył 
m. in. dobra w  Rattwitz. Jako 
najwyższy rangą urzędnik (od-
powiednik polskiego wojewo-
dy) Księstwa Wrocławskiego 
otrzymał w 1638 r. tytuł baro-
na. Prawdopodobnie to właśnie 
on zbudował dla swojej rodzi-
ny zamek w naszej miejscowo-
ści. Wojna Trzydziestoletnia 
(1618-1648) toczona z  powo-
du różnic religijnych i politycz-
nych, spowodowała wielkie 
straty na  terenie Śląska. Gród 
Jelcz poprzez swoje położenie 
pomiędzy Wrocławiem, Oła-
wą a Brzegiem jak i nad prze-
prawą przez Odrę miał wartość 
strategiczną i  dlatego otrzy-
mał cesarską załogę. W  1634 
r. Sasi zdobyli zamek w Jelczu, 
a  załogę wzięli na  swój żołd. 
Wzmocniona w ten sposób za-
łoga mogła utrzymać się przez 
kilka lat, plądrując i  pustosząc 
okolice. Ich dziełem było wy-
cięcie lasów stanowiących wła-
sność m.in. klasztorów wro-
cławskich. Drzewo spławiali 
Odrą i  sprzedawali w  mieście. 
Mało prawdopodobne aby mo-
gli tego dokonać bez dobrowol-
nej lub wymuszonej pomocy 
mieszkańców Ratowic. W 1641 
r. wojska cesarskie odbiły Jelcz, 
wyrządzając przy tym ogrom-

ne szkody. Ofiarą żołnierza ce-
sarskiego padł 9 stycznia 1641 
r. właściciel Rattwitz, Johann 
Dietrich, który odmówił od-
dania swego wierzchowca. 
W 1798 r. w Jelczu, w miejscu 
jego śmierci (obecnie ul. Fa-
bryczna), wzniesiono neogo-
tycką kapliczkę-mauzoleum, 
która stoi do dnia dzisiejszego.

Nie jest znana data rozbiór-
ki zamku w  Ratowicach nato-
miast fama głosi, że z pozosta-
łej cegły wzniesiono w  naszej 
wsi 10 okazałych budynków.

Podczas Powstania Stycz-

niowego w  Królestwie Pol-
skim w 1863 r. ratowiccy flisa-
cy ukrywali w swych tratwach 
emisariuszy rządu powstańcze-
go oraz skrzynie z  amunicją, 
które docierały Odrą i Kanałem 

Kłodnickim do Gliwic, a stam-
tąd do granicy Królestwa.

W  1890 r. powstała w  Rat-

twitz mała stocznia rzecz-

na, która zatrudniała 30-40 
pracowników.

Liczni szkutnicy z  Rato-
wic założyli w 1898 r. Związek 
Szkutników.

Pierwszy ratowicki statek 
parowy o  nazwie "Windhorst" 
powstał w 1917 r. a jego właści-
cielem został tutejszy barkarz, 
Paul Sperling.

Jeszcze przez wiele lat po za-

kończeniu II wojny światowej 
w  starym dorzeczu Odry za-
cumowane były skorodowane 
statki wyprodukowane w tutej-
szej stoczni. W  latach 60-tych 
odholowano je do  Wrocławia. 
Jedna z  barek ocalała i  nadal 
znajduje się na naszym terenie. 
Zima 1946 r. była wyjątkowo 
mroźna i długa. Woda w Odrze 
zamarzła i  w  wyniku spiętrza-

jącej się kry nastąpiło przerwa-
nie wału przeciwpowodziowe-
go. By zlikwidować powstałą 
wyrwę przetransportowano 

ze stoczni jedną z barek i wsta-
wiono w istniejącą lukę.

Jeszcze przez kilka miesię-
cy ludność niemiecka i  pol-
ska woziła taczkami ziemię 
by zasypać barkę i  uformować 
na nowo uszkodzony fragment 
nabrzeża.

  W  ogrodzie budynku pra-

cowników śluzy, przez wie-
le lat po wojnie, wkopana była 
tajemnicza, nagrobna tablica. 
Nikt nie wiedział kto pod nią 
spoczywał. W  latach 60-tych 
pojawili się żołnierze stacjonu-
jących w Oławie wojsk radziec-
kich i  dokonano ekshumacji 
zwłok. Okazało się, że  w  tym 
miejscu pochowano dowód-
cę jednostki zdobywającej na-
sze tereny. Podobno wsławił 
się on  wieloma bohaterskimi 
czynami.

W  okresie przedwojennym 

a także przez wiele lat po woj-
nie na ul. Polnej znajdowało się 
zaledwie kilka budynków. Obie 
strony drogi wysadzone były 
drzewami morwowymi. Ich li-
ście stanowiły smakowite poży-
wienie dla jedwabników. Wiele 
tutejszych rodzin dla podre-
perowania budżetu domowe-
go zajmowało się hodowlą je-
dwabników. Nie dziwił więc 
widok dzieci zbierających liście 
morwy przy ul. Polnej.

opr. Krystyna Skowera

Po sąsiedzku…
Prawie na wyciągnięcie ręki, raptem pół godziny 
drogi z Ratowic mamy do Brzegu, bogatego 
w wiele atrakcji turystycznych. W trudniejszych 
czasach jeździliśmy do Brzegu na zakupy, potem 
wielką atrakcją był jedyny w okolicy Aquapark. 
Teraz polecamy Brzeg na krótki, weekendowy 
wypad turystyczny.

W  plebiscycie „National 
Geographic", trzy lata temu, Za-
mek Piastów Śląskich w  Brze-
gu uznano za jeden z  siedmiu 
cudów Polski. Zamek nazywa-
ny jest często „małym Wawe-
lem”. Zachęcamy Państwa go-
rąco do  odwiedzenia go tym 

bardziej, że od roku jest wpisa-
ny na  listę " Pomników naszej 
historii ". Planując zwiedzanie 
Brzegu nie można pominąć re-
nesansowego ratusza z wyjątko-
wą salą rajców, sali stropowej, 
zabytkowych kościołów św. Mi-
kołaja czy Podwyższenia Krzy-

ża Świętego, bogatych w  ro-
ślinność parków oraz innych 
urokliwych zakątków miasta. 
Do  końca sierpnia ma być za-
kończony także remont elewacji 
ratusza, wokół którego można 
obejrzeć przepiękne kamienicz-
ki. Po  spacerze warto wstąpić 

na fantastyczne lody do „Bom-
bonierki”, czy „Ambrozji”, która 
z  niezmiennym powodzeniem 
serwuje swoje słodkie przysma-
ki od  czterdziestu lat. Nie bę-
dziecie żałować!!!  /bj/
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Co wiemy o Wrocławiu ? /Cz.4/

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 zauro-
czyć przyjezdnych już w  trakcie 
pierwszego spotkania, by odkryć 
wszystkie atuty tego mikrokosmo-
su, trzeba tu żyć i wydeptywać wła-
sne ścieżki. Kiedy zaś wyruszycie 
na  kolejne eskapady – odkryjecie 
rzecz przedziwną. Wrocław istnie-
je na  kilku płaszczyznach i  często 
świat opisany aktualnymi nazwa-
mi ma się nijak do tego, o którym 
będą wam opowiadać jego miesz-
kańcy. Oto kolejna część naszej 
opowieści.

17. Takich cyfr nie ma nikt!
Jednym z  najmniej znanych 

skarbów Wrocławia są  cyfry ta-
borowe komunikacji miejskiej. 
Niewielu turystów zwraca na  nie 
uwagę, ale wystarczy odpowied-
nio dużo czasu spędzić podróżu-
jąc miejską komunikacją, by za-
cząć dostrzegać pewne niezwykłe 
kształty tych znaków. Najwięk-
szym zaskoczeniem jest cyfra „2”, 
która zadziwiająco przypomina 
„9”, a  charakterystyczny krój jest 
pamiątką po XIX wiecznym rodo-
wodzie znakowania wrocławskie-
go taboru. 

„Wysublimowany kształt i  ich 
dekoracyjna forma ściśle związane 
są z tendencjami secesyjnymi, któ-
re towarzyszyły powstawaniu ko-
munikacji tramwajowej we Wro-
cławiu (…) wśród cyfr taborowych 
stylem secesyjnym wyróżnia się 
najbardziej wrocławska dwójka” – 
czytamy w „Typoaktywizmie”.

W  czasach powojennych cy-
fry taborowe nanoszono na wago-
ny przy użyciu kalkomanii. Dziś 
wykorzystuje się do  tego folię sa-
moprzylepną, a  secesyjne cyfry 
dumnie zdobią także najnowocze-
śniejsze składy – Skody 16T i 19T, 
Modeusy i Pesy. 

18. Zerówka lewa czy prawa?
Największą niespodzianką 

dla wszystkich przyjezdnych jest 
tramwajowa „zerówka”. Kiedy ktoś 
mówi wam pod Dworcem Głów-
nym, że macie wsiąść w „zerówkę” 
i podjechać trzy przystanki w stro-
nę Dworca Nadodrze, dopytajcie 

koniecznie, czy chodzi mu o  „ze-
rówkę” lewą, czy prawą.

Linia 0 kursuje bowiem w  ru-
chu okrężnym, zataczając pętlę 
wokół centrum miasta, „0P” po-
rusza się zgodnie z ruchem wska-
zówek zegara, a „0L” – przeciwnie. 
We Wrocławiu mamy jeszcze jed-
ną taką ciekawą „parkę”, to  tram-
waje 14 i 24. Ich trasa jest bardziej 
skomplikowana, koniec końców 
jednak jeżdżą okrężnie w przeciw-
nych kierunkach, a przez kontrole-
rów biletów traktowane są jak jed-
na linia. 

19. Pod Arkadami, czyli gdzie?
Jednym z  miejsc, w  których 

wrocławianie lubili umawiać się 
na  spotkania były Arkady Wro-
cławskie . Dziś jednak, gdy ktoś 
wam mówi, że czeka na was „Pod 
Arkadami”, lepiej dopytać, o  któ-
re chodzi. Do  niedawna określe-
nie dotyczyło południowej czę-
ści Kościuszkowskiej Dzielnicy 
Mieszkaniowej. Pierwsza tak wiel-
ka inwestycja mieszkaniowa w po-
wojennym Wrocławiu starała się 
dorównać projektom architektów 
WUWA, a  jednocześnie spełnić 
socrealistyczne założenia oferując 
mieszkania dla aż 4 000 lokatorów.

Jak zauważa Gregor Thum 
w swej książce „Obce miasto. Wro-
cław w  1945 roku i  potem”, choć 
KDM odwoływał się do  warszaw-
skiego MDM, to  jego architekci 
uwzględnili wrocławskie warunki 
lokalne. Dodatkowo projekt przy-
wracał historyczny kształt placu 
i  integrował ocalałe, przedwojen-
ne budowle utrzymując ich pier-
wotny charakter użytkowy. Hotel 
Savoy pozostał hotelem, siedziba 
Dresdener Bank do dziś pozostaje 
bankiem (obecnie WBK), a  dom 
towarowy Wartheim stał się naj-
pierw PDT „Renoma”, obecnie zaś 
Galerią Centrum „Renoma”.

Trzeba przyznać, że  realizacja 
projektu wyszła nieźle. Wrocła-
wianie w naturalny sposób zaczęli 
oswajać tę przestrzeń. Galerie han-
dlowe w  podcieniach KDM stały 
się naturalnym miejscem spotkań, 

przesiadek i zakupów. Dziś jednak 
dawnym Arkadom wyrosła konku-
rencja w postaci olbrzymiego cen-
trum handlowego, które wzniesio-
no kilkaset metrów dalej – już za 
wiaduktem, przy ul. Powstańców 
Śląskich. Dlatego jeśli ktoś pro-
ponuje wam spotkanie pod Arka-
dami – upewnijcie się koniecznie, 
o które miejsce chodzi rozmówcy. 

20. Zaorać Solpol
Dziś widok tej nieco psycho-

delicznej budowli spowszedniał, 
ale kiedy budowano Solpol, stał 
się jednym z  tych projektów, któ-
re skutecznie podzieliły miesz-
kańców miasta. Jednych zachwy-
cało, że w 1993 roku przy jednym 
z  ulubionych deptaków Wrocła-
wian – ulicy Świdnickiej – stanę-
ła budowla niesztampowa, barwna 
i dziwaczna. Inni ze wstrętem od-
wracali oczy i nie kryli oburzenia, 
że między zabytkowymi ceglanymi 
kościołami postawiono prawdzi-
wą świątynię kiczu. Dzieci zaś do-
ceniały ciąg ruchomych schodów, 
który rozpoczynał się na  parterze 
i wiódł aż na ostatnie piętro w jed-
nej linii.

Obecnie też trudno wyobrazić 
sobie, że w podziemiach mieścił się 
bar, w  którym realizowano jeden 
z pierwszych obciachowych reality 
show w naszym kraju, czyli “Bar”.

21. Lipiec ’97 – pamiętamy!
Każde miasto ma swoją legen-

darną datę. Wrocławianie, którzy 
mieszkają w  stolicy Dolnego Ślą-
ska dłużej, niż dwadzieścia lat, bez 
trudu wskażą ten jeden wyjątko-
wy moment. To Powódź Tysiącle-
cia, która sprawiła, że ludzie zaczę-
li działać zespołowo, obnażyła też 
błędne decyzje urbanistyczne po-
wojennych decydentów. Pierwszy-
mi pamiątkami po  powodzi stały 
się gigantyczne hałdy śmieci usy-
pywane na  podwórkach między 
zalanymi budynkami, oraz brudne 
ślady znaczące poziom, do  jakie-
go sięgała woda. Z  czasem Wro-
cław dorobił się nie tylko pamiąt-
kowych tablic, nowych inwestycji, 
ale i  pomnika powodzianki. Jeśli 

jednak dobrze zapytacie, usłyszy-
cie setki osobistych historii, które 
wciąż potrafią wracać w  pamięci 
tych, którzy w lipcu 1997 roku byli 
we Wrocławiu i  przeżyli wyprawy 
łodzią po  najdroższe w  powojen-
nej historii Polski bochenki chleba.

22. Zakupy na Świebodzkim
Stolica Dolnego Śląska nigdy 

nie narzekała na niedobór dwor-
ców, a  każdy z  trzech dużych 
obiektów tego typu mógłby ucho-
dzić za odrębną atrakcję. Jednak 
to  Dworzec Świebodzki stał się 
miejscem wyjątkowym na  ma-
pie miasta – nie tylko dlatego, 
że  jest najstarszym dworcem pa-
sażerskim. Podobnie jak Dworzec 
Główny przypomina raczej pałac, 
w  odróżnieniu jednak od  młod-
szego brata charakteryzuje się 
tym, że  jest tzw. stacją czołową, 
czyli pociągi wjeżdżają i  wyjeż-
dżają w tym samym kierunku.

Piękna neoklasycystyczna 
bryła pełna jest drobnych nawią-
zań zarówno do samych podróży 
kolejowych, jak i do regionu. Cóż 
z  tego, skoro ostatni pociąg od-
jechał stąd w 1991 roku, a więk-
szość torów rozebrano. Z czasem 
Dworzec Świebodzki stał się sy-
nonimem pchlego targu, na daw-
nych peronach rozkładali się han-
dlarze starociami, sprzedawcy 
podrabianych zegarków, panie 
od biustonoszy – namiotów, bra-
cia ze wschodu z bronią spod lady 
i sprzedawcy kaset magnetofono-
wych zawierających dziwne na-
grania z całego świata.

Obecnie Dworzec Świe-
bodzki przechodzi rewitaliza-
cję: rozgościł się tu  teatr, galeria 
nowoczesnego wzornictwa, naj-
większa makieta kolejowa w kra-
ju, a  w  wybrane weekendy od-
bywają się tu  targi śniadaniowe, 
i imprezy kulturalne. W niedziel-
ne poranki wciąż jednak można 
„cofnąć się w czasie” i kupić sta-
roć „z kocyka”.

Autor: Dominika Węcławek 

Źródło: https://www.morizon.pl/blog/ 

wroclaw-ciekawostki-historie-legendy/
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BEZPIECZEŃSTWO

Nie dajmy się oszukać
Pamiętajmy, że zasada „ograniczonego zaufania” w stosunku do nieznajomych obowiązuje nie tylko 
dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. 
Oszuści wykorzystują ufność oraz dobre serce osób, które nie potrafią odmówić pomocy w trudnej 
sytuacji. Należy pamiętać, że oszuści nie próżnują i co jakiś czas modyfikują swoje działania.

Ostatnio dość często oszu-
ści wykorzystują chaos i  ele-
ment funkcjonowania w  sy-
tuacji zagrożenia pandemią. 
To zagrożenie wywołuje w lu-
dziach lęk i strach. I wtedy sta-
jemy się dużo bardziej podat-
ni na sugestie, na manipulacje, 
na  socjotechnikę.  Przestępcy 
doskonale ten czas wykorzy-
stują tworząc nowe scenariu-
sze oszustw. 

Policjanci ostrzegają nas 
przed telefonicznymi ofer-
tami, w  których ktoś pro-
ponuje nam testy na obec-
ność koronawirusa, leki 
czy środki higieniczne. 
Oszuści stale modyfiku-
ją też znaną już metodę 
„na  wnuczka”. Algorytm 
postępowania przestępców 
jest następujący - dzwonią 
na numer stacjonarny i na-
wiązują rozmowę ze  star-
szą osobą podszywają się 
pod któregoś z  członków 
rodziny. Po  chwili jednak 
przerywają połączenie. 
Bardzo szybko telefon ponow-
nie dzwoni. Tym razem prze-
stępca podaje się za policjanta, 
funkcjonariusza CBŚ lub CBA. 
Oszust przekonuje swego roz-
mówcę, że  np. rozpracowuje 
zorganizowaną grupę prze-
stępczą i prosi, aby mu w tym 
pomóc – poprzez przekazanie 
gotówki. Głos w  słuchawce 
podkreśla, że  dzięki temu bę-
dzie można zatrzymać praw-
dziwych przestępców. W  rze-
czywistości działanie to  jest 
bezprawne i nie ma nic wspól-
nego z  postępowaniem funk-
cjonariuszy policji. Po przeka-
zaniu pieniędzy lub wpłaceniu 
ich na  wskazane przez oszu-
sta konto - kontakt się ury-
wa. Z reguły to właśnie w tym 
momencie - pokrzywdzony 
orientuje się, że  padł ofiarą 
oszusta tracąc niejednokrotnie 
oszczędności życia.

Jednak złodzieje nie po-
przestają tylko na  kon-
takcie telefonicznym, lecz 
coraz częściej odwiedzają se-
niorów w  mieszkaniach po-
dając się np. za pracowników 
firmy energetycznej, którzy 
muszą sprawdzić liczniki, bądź 
oferują nową, „korzystniejszą” 
umowę, za hydraulików, któ-
rzy przyszli usunąć poważną 

nieistniejącą awarię, pracow-
ników administracji czy nawet 
za pracowników socjalnych, 
którzy oferują dodatkowe, lub 
większe świadczenie. Inna me-
toda działania polega na  tym, 
że  sprawcy pukają do  miesz-
kań, przykładowo prosząc 
o  coś do  jedzenia lub picia – 
informując , że  zmarł im oj-
ciec, a matka przebywa w szpi-
talu. Starsze osoby, okazując 
swoje dobre serce, bez zasta-
nowienia przygotowują posi-
łek, a  w  tym czasie złodzieje 
okradają mieszkanie

Coraz chętniej oszuści pod-
szywają się pod firmy kurier-
skie i wysyłają SMS-a z  infor-
macją o  konieczności dopłaty 
do  przesyłki. Zazwyczaj kwo-
ta jest bardzo niska,  w  grani-
cach 1 zł. Osoba, która często 
otrzymuje paczki może nicze-
go nie podejrzewać, być może 
akurat oczekuje na  przesyłkę. 

W  wiadomości podany jest 
także link, który może prze-
kierować na  stronę łudząco 
podobną do stron operatorów 
płatności. Tam będzie możli-
wość podania swoich danych 
albo  danych karty płatniczej. 
Link może też przekierowy-
wać na  kolejną podrobioną 
stronę, tym razem należącą 
do  banku, gdzie niczego nie-

świadoma osoba podaje 
dane do logowania.

 Inni oszuści w  wia-
domości przesyłają  link 
do aplikacji, które infekują 
telefon. Mogą wyciągać ha-
sła do aplikacji bankowych 
czy też przekierowywać 
SMS-y, które umożliwiają 
im włamanie się na  konto 
bankowe. Telefony są  bar-
dzo często na  celowniku 
oszustów. Głównie dlate-
go, że  są  znacznie mniej 
bezpieczne niż komputery 
osobiste.

Jak możemy się chronić?
Najczęściej pokrzyw-

dzonymi stają się starsze oso-
by. Nie bądźmy więc obojętni 
i  ostrzegajmy naszych krew-
nych o  metodach działania 
przestępców. Przy każdym 
rodzinnym spotkaniu edu-
kujmy bliskich, mówiąc im 
o  konieczności sprawdzania 
u  źródła informacji podanej 
przez telefon czy też w bezpo-
średnim kontakcie. Seniorzy 
świadomi zagrożenia i mający 
wiedzę, że mogą do nich tele-
fonować czy tez pukać do  ich 
drzwi przestępcy (podając się 
też często dla uwiarygodnie-
nia swojej osoby za przedsta-
wiciela instytucji zaufania pu-
blicznego) – będą ostrożniejsi 
a przez to też bezpieczniejsi. 

Współdziałajmy z  sąsia-
dami w  zakresie wzajemnej 
ochrony i  obserwacji miesz-
kań. Czujny sąsiad to  najlep-
sza ochrona. 

Nie wpuszczajmy do domu 
tzw. domokrążców, sprzedaw-
ców itp. Sprawdzajmy tożsa-
mość „osób z  gazowni”, czy 
„osób z  elektrowni” i  wery-
fikujmy czy mają identyfika-
tor i  jaką firmę reprezentują. 
W  razie wątpliwości możemy 
zadzwonić do  firmy i  spraw-
dzić, czy wysłali do nas kogoś. 

Nie podpisujmy dokumen-
tów, umów bez wcześniejszego 
dokładnego przeczytania. Za-
nim podpiszemy zasięgnijmy 
rady kogoś bliskiego, znajo-
mego. Pamiętajmy, że zgodnie 
z  prawem możemy odstąpić 
od  umowy zawartej na  odle-
głość lub poza lokalem sprze-
dawcy w ciągu dwóch tygodni. 

Nie dajmy się nabierać 
na tzw. super promocje. Prze-
ważnie to nie są nadzwyczajne 
okazje, tylko sprytne sztucz-
ki sprzedających towary, czy 
usługi.

Jeśli nie znamy odwiedzają-
cego – pytajmy o  cel jego wi-
zyty oraz prośmy o pokazanie 
dowodu tożsamości lub legi-
tymacji służbowej, identyfika-
tora. Uczciwej osoby nie zrazi 
takie postępowanie powodo-
wane ostrożnością.

W  razie wątpliwości nale-
ży umówić się na inny termin 
(najlepiej by był z nami wów-
czas ktoś z rodziny), sprawdza-
jąc uprzednio w administracji 
osiedla lub innej odpowiedniej 
instytucji wiarygodność osoby 
pukającej do  drzwi (jeśli oso-
ba podaje się za przedstawi-
ciela administracji lub innej 
instytucji).

Policja przypomina, by za-
chować szczególną ostrożność 
i  rozwagę podczas rozmów 
z  nieznajomymi. W  przypad-
ku, kiedy mamy do  czynienia 
z  podejrzaną sytuacją, nale-
ży niezwłocznie skontaktować 
się z mundurowymi, dzwoniąc 
pod numer alarmowy 112.

Jarosław Jagielski



Wieści RatowickieNr 42, sierpień 2020 7www.ratowice.pl

Kwietna łąka zamiast trawnika
 Tradycyjne trawniki coraz częściej zastępują kwietne łąki. Składają się z barwnych, kwitnących roślin 
jednorocznych, bylin i traw. Dzięki nim otoczenie nabiera sielskiego charakteru, staje się odprężającym 
miejscem rekreacji, domem dla wielu pożytecznych zwierząt i istnym rajem dla zapylaczy! Zastąpienie 
trawnika kwietną łąką to oszczędność czasu i energii! Nie musimy jej regularnie kosić, nawozić 
i podlewać, aby cieszyć się jej urokiem przez cały sezon wegetacyjny.

Kwietna łąka wspomaga 
bioretencję!

•	 Złożony system korze-
niowy roślin wiąże wodę desz-
czową w  glebie, zatrzymując 
wilgoć dłużej niż trawnik, do-
datnio wpływa na  bilans wód 
gruntowych.

•	 Jest suszo-odporna, prak-
tycznie nie wymaga dodatko-
wego podlewania, gdyż rośli-
ny tworzące kwietne łąki mają 
nawet 25 razy głębsze korzenie 
i  lepszą zdolność wchłaniania 
wody niż trawnik.

•	 Wiążąc w  glebie wody 
opadowe, zmniejsza powierzch-
niowy spływ wód opadowych 
i  ogranicza ryzyko podtopień, 
co  często obserwujemy na  po-
wierzchniach uszczelnionych.

Kwietna łąka wzbogaca 
bioróżnorodność!

•	 Jest schronieniem na-
wet dla 300 gatunków zwierząt: 
małych ssaków, gadów, płazów, 
owadów, oraz zapylaczy, w  tym 
pszczół, które zbierając pyłek 
pełnią pożyteczną rolę w  eko-
systemie. Łąka stanowi dla 
nich miejsce do  rozmnażania 
i schronienie.

•	 Jest bogata gatunkowo – 
może ją tworzyć nawet 60 ga-
tunków różnych roślin, czyli 
zdecydowanie więcej, niż two-
rzy trawnik!

•	 Daje możliwość rozwoju 
kwietnych chwastów polnych, 
które w  dobie intensywnego 
użytkowania pól znikają z rolni-
czego krajobrazu.

Kwietna łąka upiększa 
okolicę!

•	 Wzbogaca estetykę terenu 
i urozmaica krajobraz dzięki du-
żemu zróżnicowaniu barw kwit-
nących kwiatów, których wygląd 
zmienia się dynamicznie wraz 
z porami roku.

•	 Wpływa na komfort życia, 
szczególnie w  przestrzeni miej-
skiej, narażonej na  niedostatek 
terenów zielonych, wpływać ko-
jąco na emocje dzięki aromate-
rapii i grze kolorów.

Kwietna łąka oszczędzi nasz 
czas i pieniądze!

•	 Nie wymaga częstego ko-
szenia: 1-2 razy w  roku, czyli 
kilka-kilkanaście razy mniej, niż 
trawnik.

•	 Ogranicza emisję spalin 
do  środowiska, gdyż nie musi-
my jej regularnie kosić.

•	 Jest tańsza w  założeniu 
i utrzymaniu niż trawnik.

•	 Możemy ją założyć w do-
wolnym miejscu, stosując odpo-
wiednią mieszankę nasion.

•	 Poświęcimy jej znacznie 
mniej czasu na zabiegi pielęgna-
cyjne, niż trawnikowi.

Kwietna łąka jest ekologiczna!
•	 Nie potrzebuje skompli-

kowanych nawozów.
•	 Nie wymaga stosowania 

pestycydów/ herbicydów.
•	 Tworzy lepszy mikrokli-

mat na terenach miejskich.
•	 Filtruje wody opadowe 

i  powietrze, w  tym zatrzymuje 
pyły tworzące smog.

•	 obniża temperaturę po-
wietrza i  zapobiega nagrze-
waniu się powierzchni gleby 
– wspomaga walkę z  tzw. miej-
ską wyspą ciepła, szczególnie 
w upalne dni.

Twórzmy kwietne mozaiki!
Łąkę kwietną możemy wysiać 

na istniejącym trawniku, dosie-
wając rośliny odpowiednie dla 
danego siedliska i  ograniczając 
jego koszenie. W tym przypad-
ku tylko niewielka część roślin 
łąkowych wykiełkuje, a  z  cza-
sem mogą być one zagłuszane 
przez gatunki traw. Możemy też 
stworzyć enklawy łąk w  połaci 
trawnika, usuwając fragmenty 
darni, np. pasy, prostokąty czy 
koła i  wysiać tam rośliny łąko-
we. Dzięki temu łąka kwietna 
zastąpi najbrzydsze i  najbar-
dziej zniszczone połacie traw-
nika, bez potrzeby usuwania 
darni z  całego terenu. W  przy-
domowych ogródkachmożna  ją 
wysiać na  niewielkiej rabacie, 
wzdłuż ścieżki, na  istniejącym 
trawniku, a nawet w niewielkich 

skrzynkach i  korytkach na  bal-
konach i tarasach.

Jak założyć kwietną łąkę – 5 
prostych kroków

Łąkę kwietną możemy wysie-
wać przez niemal cały rok, jed-
nak najlepiej to zrobić wiosną – 
od  marca do  maja, lub jesienią 
– od września do listopada. Wy-
siew możliwy jest też latem, ale 
należy wtedy podlewać łąkę, by 
zapewnić roślinom odpowied-
nią wilgotność podłoża. Dlatego 
radzimy wysiewać kwietne łąki 
wiosną i jesienią!

Krok 1.  Przed wysianiem 
kwietnej łąki musimy pozbyć 
się uporczywych chwastów! Je-
śli nie boicie się cięższej pra-
cy, możecie całkowicie usunąć 
wierzchnią warstwę gleby z dar-
nią, usuwając ją na  głębokości 
5-10 cm. Dzięki temu ekspreso-
wo usuniecie chwasty i bank ich 
nasion, z  którego mogłyby od-
rastać. Darninę możemy potem 
wykorzystać jako kompost.

Krok 2. Przed wysiewem na-
sion glebę spulchniamy i  wy-
równujemy przy użyciu glebo-
gryzarki lub ręcznie szpadlem 
i  motyką. Gleba musi być sta-
rannie rozdrobniona, by nasio-
na miały optymalne warunki 
do kiełkowania. Na bardzo uro-
dzajnych glebach wręcz pole-
ca się usunąć część wierzchniej 
warstwy próchniczej. Zwieńcze-
niem prac jest dokładne zgra-
bienie terenu.

Krok 3. Teraz możemy przy-
stąpić do wysiewu kwietnej łąki! 
Pamiętajmy o  tym, aby przed 
zakupem mieszanki przeczytać 
jej skład gatunkowy, aby wybrać 
najlepszą mieszankę do naszych 
potrzeb! Na  mało urodzajnej 
ziemi rośliny łąkowe rosną dość 
równomiernie, a  na  bardzo ży-
znym podłożu gatunki o  sil-
nym wzroście szybko zagłuszają 
te  wolniej rosnące. Łąka kwiet-
na osiąga dojrzałość w  drugim 
roku użytkowania, a  niektó-
re gatunki zakwitają w  drugim 
roku po wysiewie.

Krok 4. Nasiona siejemy rzu-
towo wprost na  powierzchnię 
gruntu.  Możemy je wymieszać 
z  piaskiem lub suchymi troci-
nami, co  pomoże nam je rów-
nomiernie wysiać. Nie przysy-
pujmy ich ziemią ani piaskiem, 
gdyż niektóre wymagają świa-
tła do  wykiełkowania. Wystar-
czy, że  dociśniemy je do  ziemi 
przez udeptanie lub wałowa-
nie. Dzięki temu nasiona będą 
mieć kontakt z  wilgotną glebą, 
nie zostaną wywiane przez wiatr 
i szybciej wykiełkują.

Krok. 5. Kiełkującą łąkę trze-
ba z wyczuciem podlewać – naj-
lepsza do  tego jest oczywiście 
deszczówka. Należy to  robić 
tak, aby gleba w pierwszej fazie 
wzrostu była stale wilgotna i nie 
przesychała. Woda jest niezbęd-
na, aby kiełkujące rośliny się 
wzmocniły i mogły dobrze roz-
wijać. Nie martwcie się, jeśli ro-
śliny będą się rozwijały nierów-
nomiernie – niektóre zakwitną 
dopiero w kolejnym sezonie!

Po  wykiełkowaniu i  rozwo-
ju roślin możemy przez całe 
lato cieszyć oczy kwietną łąką, 
która zatrzyma wilgoć w  gle-
bie, pomoże oszczędzić nasz 
czas, energię i ucieszy całą gamę 
drobnych i  większych zwierząt, 
dla których będzie oazą pokar-
mu, schronienia i miejscem ży-
cia. Kwietnej łąki nie należy 
kosić do czasu, aż  rośliny prze-
kwitną i wydadzą nasiona.

Tekst: mgr Joanna Sasal – botanik, fito-

socjolog, kierownik Wydziału Edukacji Wod-

nej w Wodach Polskich

Źródło: https://www.wody.gov.pl/ma-

la-retencja/kwietne-laki-na-okres-suszy/

kwietna-laka-zamiast-trawnika
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KRÓTKO…
  Zapraszamy na zajęcia gimnastyki rehabilitacyjnej organizowanej 
przez Towarzystwo Przyjaciół Ratowic. Zajęcia odbywają się 
w poniedziałki i w środy o godz. 18.00 w naszej świetlicy. 

  Zgodnie z zaleceniem Wójta Gminy Czernica skierowanym 
do Sołtysów 5.08.2020, wszystkie imprezy integracyjne 
w sołectwach są odwołane z uwagi na panująca epidemię COVID-19. 

  Jeśli z jakiegoś powodu nie możecie odwiedzić naszej biblioteki 
możecie zamówić książki przez telefon. Aby zamówić książki trzeba 
zadzwonić w godzinach otwarcia biblioteki pod nr 502 041 418. 
Pani Kasia dostarcza książki w każdą środę w godz. 12.00 – 16.00. 
Po przerwie urlopowej, która potrwa do 21 sierpnia zachęcamy 
do częstego odwiedzania biblioteki.

  Jest piękna wakacyjna pogoda. Na przystani w Czernicy Społeczny 
Komitet Mieszkańców Kamieńca i Łan może nieodpłatnie 
udostępnić chętnym sprzęt pływający lub zabrać na mały rejs - 
opłynięcie i pokazanie zalewu. Można skorzystać z roweru wodnego 
czteroosobowego, łodzi wiosłowej lub opcjonalnie z żaglem lub 
łodzi motorowej z silnikiem spalinowym i elektrycznym. Kontakt 667 
985 636.

  Przypominamy, że do 15 września należy wpłacić 3. ratę podatku. 
Sołtys będzie zbierał wpłaty w sołtysówce 14 i 15 września w godz. 
15.00 – 18.00.

  Od 17 czerwca br. godziny pracy Urzędu Gminy Czernica uległy 
zmianie i przedstawiają się następująco: 
Poniedziałek: 7.30-15.15 
Wtorek: 7.30-15.15 
Środa: 8.00-17.00 
Czwartek: 7.30-15.15 
Piątek: 7.30-15.15

  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. 

Bitwa Warszawska
Bitwa Warszawska 1920 roku nazywana jest 
powszechnie Cudem nad Wisłą. Było to starcie 
zbrojne toczące się od 13 do 25 sierpnia pomiędzy 
Rosją Radziecką a Polską. Było to decydujące 
skrzyżowanie broni w wojnie polsko-bolszewickiej. 
13 sierpnia 2020 roku mija setna rocznica Bitwy 
Warszawskiej.(…)

Na  przełomie lipca i  sierp-
nia 1920 roku sytuacja wojsk 
polskich wyglądała krytycznie. 
Próba powstrzymania ofensywy 
wojsk bolszewickich na linii Bugu 
zakończyła się niepowodzeniem 
i  na  początku sierpnia oddano 
twierdzę Brześć.  Armia Czerwo-
na zyskała otwartą drogę na waż-
ny strategicznie cel, czyli  War-
szawę, która była politycznym, 
gospodarczym i  finansowym 
centrum odradzającej się  Polski. 
Wojska polskie wydawały się bli-
skie rozpadu i przewidywano ich 
klęskę.

6 sierpnia 1920 roku Naczel-
ny Wódz  Józef Piłsudski  wy-
dał rozkaz wycofania się ku Wi-
śle. Manewr ten miał umożliwić 
przegrupowanie sił, przygotowa-
nie kontrataku i  zorganizowanie 
obrony Warszawy przed nacie-
rającą Armia Czerwoną. Gene-
rał  Józef Haller  formował  Armię 
Ochotniczą  jako jej Generalny 
Inspektor.  Wojskowym Guber-
natorem  Warszawy  został gene-
rał Franciszek Latinik. Jego zada-
niem, jako dowódcy wojskowego 
i zwierzchnika administracji, było 
przygotowanie miasta na natarcie 
bolszewickie.

13 sierpnia 1920 roku, dowo-
dzona przez Michaiła Tuchaczew-
skiego Armia Czerwona, zbliżyła 
się na wschodnie przedpola War-
szawy oraz do pobliskiej Twierdzy 
Modlin. Napór wojsk bolszewic-
kich był tak silny, że  polskie siły 
zostały zmuszone do  ustąpienia 
w rejonie Radzymina na drugą li-
nię obrony, która usytuowana była 
pomiędzy Nieporętem a Rember-
towem. Faza obronna koncentro-
wała się na  Froncie Północnym, 
który pozostawał pod dowódz-
twem generała  Józefa Hallera. 
Bitwa toczyła się na  ogromnym 
obszarze, który na północy sięgał 
Działdowa, a  na  południu Wło-
dawy nad Bugiem. Po 14 sierpnia 
1920 roku 5. Armia dowodzona 
przez generała  Władysława Si-
korskiego  przystąpiła do  działań 

zaczepnych. W ich wyniku do 20 
sierpnia udało się odzyskać sze-
reg pozycji, a  także zagrozić od-
cięciem wojsk bolszewickich.

16 sierpnia 1920 roku  Jó-
zef Piłsudski  dowodząc grupami 
uderzeniowymi przypuścił kontr-
atak z  południa, znad Wieprza. 
Manewr ten, opracowany przy 
udziale szefa Sztabu Generalne-
go Wojska Polskiego Tadeusza 
Rozwadowskiego, pozwolił  Woj-
sku Polskiemu  oskrzydlić  Armię 
Czerwoną, związując siły bolsze-
wickie na przedpolach Warszawy. 
Przełamało to pod Kockiem i Cy-
cowem front obronny przeciwni-
ka, całkowicie rozbiło jego lewe 
skrzydło i  umożliwiło wyjście 
na  tyły wojsk atakujących stoli-
cę.  Armia Czerwona  zmuszona 
została tym samym do  wycofa-
nia się na  wschód i  za Niemen. 
W  wyniku przeprowadzonego 
kontrataku wojska bolszewickie 
poniosły ogromne straty w posta-
ci kilkudziesięciu tysięcy zabitych 
i rannych oraz kilkudziesięciu ty-
sięcy wziętych do niewoli.

Manewr z  16 sierpnia oka-
zał się przełomowym dla pol-
skiej strony, która od zakończenia 
ofensywy na  Kijów pozostawał 
w odwrocie i zmuszana była przez 
wojska radzieckie do chaotyczne-
go wycofywania się na zachód.

Przez następne tygodnie pol-
skie siły prowadziły działania po-
ścigowe i  odnosiły kolejne zwy-
cięstwa. To  przypieczętowało 
wygraną, zagwarantowało  Pol-
sce niepodległość i umożliwiło za-
warcie korzystnego dla II Rzecz-
pospolitej traktatu pokojowego 
z  Rosją Sowiecką i  Ukrainą. Za-
bezpieczyło także granice pol-
skiego państwa aż do 1939 roku. 
Dodatkowo zwycięstwo strony 
polskiej przekreśliło radzieckie 
plany ofensywy na  Europę Za-
chodnią oraz plany rozpętania 
międzynarodowej rewolucji.

W  Bitwie Warszaw-
skiej  po  stronie  Armii Czerwo-
nej  uczestniczyło łącznie ok. 

104-114 tysięcy żołnierzy, 600 
dział oraz 2450 karabinów ma-
szynowych. Wojsko Polskie, które 
uczestniczyło w  Cudzie nad Wi-
słą, liczyło 113-123 tysiące żołnie-
rzy, a w bitwie wykorzystano 500 
dział, ponad 1780 karabinów ma-
szynowych, dwie eskadry samo-
lotów, kilkadziesiąt czołgów i  sa-
mochodów pancernych oraz kilka 
pancernych pociągów.

Zdaniem brytyjskiego po-
lityka i  dyplomaty  Edgara 
D’Abernon  Bitwa Warszaw-
ska  była jedną z  osiemna-
stu  przełomowych bitew 
w historii świata. Sam Włodzi-
mierz Lenin, przywódca bol-
szewików,   nazwał ją „ogrom-
ną porażką” swoich sił.

Agencja Informacyjna, Kul-
tura /now/ 11.08.2020


