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SZUKAJ NAS…
…na naszym profilu 

facebookowym: 
Towarzystwo Przyjaciół 

Ratowic. 
Znajdziesz tam zawsze 
aktualne, najświeższe  

i najciekawsze informacje  
z życia wsi, gminy i regionu. 
Publikujemy tam materiały 
historyczne, ciekawostki, 

zdjęcia. Zachęcamy 
do rozmowy, wymiany 

poglądów. Proponujemy 
ciekawe konkursy. Nawet 
na końcu świata będziesz 

wiedzieć co się dzieje 
w Ratowicach. Możesz 

z nami redagować ten profil. 

Lubi nas już ponad 2 100 
osób. Polub nas, polub 

Ratowice, bo warto!

Gminne Obchody 
Święta Niepodległości 
z XV Paradą Św. 
Marcina

Święto Niepodległości to  jedno 
z najważniejszych świąt dla każde-
go Polaka. 

Uczciliśmy je godnie Gminny-
mi Obchodami Święta Niepod-
ległości z  XV Paradą Św Marcina 
w  Ratowicach. Było to  wzrusza-
jące, bardzo radosne i  wielopo-
koleniowe spotkanie. Jesteśmy 
wdzięczni, że  tak licznie uczestni-
czyliście z  nami w  tej patriotycz-
nej uroczystości, przygotowanej 
przez sołtysa Jarosława Jagielskie-

go i Towarzystwo Przyjaciół Rato-
wic. Dziękujemy za piękne występy 
Szkole Podstawowej w Ratowicach, 
zespołom „Ratowiczanie” i  „Gie-
ni Dudki”, Strzelińskiej Orkiestrze 
Dętej, a  także jeźdźcom ze  Staj-
ni Rancho Groblice. Dziękujemy 
wielu wspaniałym ludziom, któ-
rzy pomogli przygotować tę piękną 
imprezę. A  wszystkim miłym go-
ściom, na czele z władzami Gminy 
Czernica i Powiatu Wrocławskiego 
dziękujemy za to, że w tym ważnym 
dniu byliśmy razem! 

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic dziękując 
swoim najaktywniejszym członkom, sympaty-
kom, współpracownikom i  lokalnym „zapaleń-
com”, przyznaje od  kilku już lat podziękowania 
w  formie statuetek DOBREGO DUCHA RA-
TOWIC. W  poprzednich latach wręczono już 
siedem takich wyróżnień. W tym roku Kapituła 
Nagrody doceniła aktywność trojga Ratowiczan 

– Pani Beaty Jagielskiej, Pani Ewy Ceńkar i Pana 
Daniela Szałajko. Dziękujemy im za pomoc i za-
angażowanie w sprawy lokalnej społeczności i za 
to, że możemy na nich liczyć. Statuetki wręczy-
li: Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego Andrzej 
Szawan, Wójt Gminy Czernica Włodzimierz 
Chlebosz i  Sołtys Ratowic Jarosław Jagielski . 
Uroczystość odbyła się 12 stycznia, w ratowickiej 

świetlicy, przy wspaniałej oprawie artystycznej – 
pokazach tanecznych Akademii Dance Projekt 
i  Mistrzów Polski w  Tańcach Latynoamerykań-
skich Andrzeja Suchockiego&Natalii Piecewicz. 
Gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy wszyst-
kim miłym Gościom! (tpr).

Kolejne DOBRE DUCHY RATOWIC przyznane!
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RATOWIC



Wieści Ratowickie Nr 52, styczeń 20232 www.ratowice.pl

Czas podziękowań 

Niezwykłe jarmarkowe spotkanie na-
szych Gości i  Mieszkańców już za nami, 
czas więc podziękować tym, którzy poświę-
cili swój czas, by wszystko było jak trzeba. 

Największe należą się naszemu Sołtysowi 
i  Radnemu Jarosławowi Jagielskiemu, któ-
ry perfekcyjnie, jak zawsze, spiął wszystkie 
działania organizacyjne i  dzięki staraniom 

którego wędliny dotarły na  czas. Dziękuje-
my wszystkim zaangażowanym osobom – 
Mateuszowi Jagielskiemu, Danielowi Sza-
łajko, Markowi Malitowskiemu, Józefowi 
Krent, Łukaszowi Krent, Patrykowi Jagiel-
skiemu.  Dziękujemy także Paniom i Panom 
z  naszego Koła Gospodyń za smakowite 
ciasta, świąteczne potrawy, a szczególnie za 
pomoc w przygotowaniu pierogów i uszek: 
Ewie Ceńkar, Marzenie Łacinie, Beacie Ja-
gielskiej, Małgorzacie Kolańskiej, Danucie 
Pacyna, Barbarze Broda, Krystynie Buczak, 
Ewie Dydyńskiej, Genowefie Rybińskiej, 
Jadwidze Fiszer, Magdalenie Pacyna, Wal-
demarowi Ceńkar. Dziękujemy Weroni-
ce Grześków za grzyby do  jarmarkowych 
uszek. To dzięki Wam wszystko się pięknie 
udało! Wielkie podziękowania należą się 
także zespołowi „Ratowicznie” za  koncert 
kolędowy, który upiększył nasz jarmark. 
Dziekujemy, ze możemy na Was liczyć!

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic

SPOŁECZEŃSTWO

Z Archiwum Ratowic…

Czas świątecznych spotkań
XII Jarmark Adwentowy w Ratowicach, który odbył się 18 grud-

nia, dostarczył mieszkańcom okolicy wielu wzruszeń i  cudow-
nych spotkań. Było - jak na święta przystało - serdecznie, radośnie, 
smacznie. 

Jarmarki adwentowe organizowane przez Towarzystwo Przy-
jaciół Ratowic należą do  najstarszych i  najbardziej klimatycznych 
w regionie. Już od 18 lat gromadzą smakoszy z całej okolicy. Poza 
świątecznymi stroikami, dekoracją stołu, ręcznie wykonywanymi 
ozdobami organizatorzy oferowali tym razem  przepyszne domowe 
wypieki, tradycyjne wigilijne uszka,  pierogi, cudownie smakujące 
śledzie, ale także przetwory i nalewki z domowych spiżarni. Przygo-
towali je lokalni producenci, członkinie okolicznych kół gospodyń, 
zaproszonych organizacji. W tym roku to ponad trzydziestu wystaw-

ców! Wielu mieszkańców przyciągnęły wyśmienite wędliny z  do-
mowych wędzarni i miody od miejscowych producentów. Jarmarki 
stały się już nie tylko szansą na upolowanie przepięknych i niedro-
gich wyrobów rękodzieła i smakołyków, ale także okazją do spotkań 
mieszkańców sąsiednich miejscowości i prezentacji zespołów z ko-
lędowym repertuarem. Tym razem zaprosiliśmy na świąteczne gra-
nie z zespołem „Ratowiczanie”. Tradycyjnie już, bo po raz szesnasty, 
można było zaopatrzyć się w niepowtarzalny Kalendarz Ratowicki 
czy powiesić swoją bombkę na wspólnej choince, a dzieci z radością 
zajmowały się dekorowaniem i smakowaniem pierniczków. Jak za-
wsze ogromną popularnością cieszyło się oryginalne grzane wino 
sołtysa.  

Dziękujemy za tak liczną obecność i wspaniałą atmosferę. 

Dom z historią
To jeden ze starszych domów przy ul. Odrzańskiej, który zapew-

ne wkrótce już zniknie. 
Mieszkał w nim przedostatni Burgemeister (sołtys) Rattwitz. Na-

zywał się Wittke i  miał wielkie gospodarstwo. Zachorowł i  zmarł 
w czasie wojny. Po wojnie w tym domu mieszkali Państwo Kulbińscy. 

Kolejnym, ostatnim Burgermeistrem w dawnym Rattwitz był Re-
isner. Do jego rodziny należał majątek u zbiegu obecnej ulicy Wro-
cławskiej i  Spacerowej (obecnie to  posesja Państwa Małkowicz). 
Tam stał ich dom, a drugi był na tej samej posesji, bliżej cmentarza. 
Biuro sołeckie mieściło się wtedy w  nieistniejącym dziś budynku 
naprzeciwko obecnego przedszkola. Pozostały po nim jeszcze frag-
menty fundamentów. 

Fot. K. Skowera
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Pani Sylwia Kopczyk - na-
uczycielka SP Ratowice - peda-
gog z pasją, którego cenią i lubią 
uczniowie i  ich rodzice została 
Nauczycielem Roku 2022 po-
wiatu wrocławskiego, w  plebi-
scycie Gazety Wrocławskiej Za-
służone zwycięstwo! 

Bardzo się wszyscy cieszymy 
i gratulujemy sukcesu!

Na  nowy rok przygotowali-
śmy już po  raz szesnasty  KA-
LENDARZE RATOWICKIE  
2023 Towarzystwa Przyjaciół 
Ratowic. Bardzo staraliśmy się, 
by efekt był naprawdę piękny... 
i jest! Tym razem w naszym wy-
dawnictwie prezentujemy kolej-
ny z  atrybutów Ratowic, jakim 
jest unikatowa, nadodrzańska 
przyroda. Starorzecza i  Grądy 
Odrzańskie to  jeden z  najcen-
niejszych obszarów na  całym 
odcinku górnej Odry. To  tak-
że ostoja i  siedliska zwierząt, 
a  przede wszystkim ptactwa. 
Są  one miejscem występowa-

nia chronionych i  rzadkich ga-
tunków. Niektóre z  nich wła-
śnie prezentujemy na  zdjęciach 
wykonanych w okolicy Ratowic 
przez Panie - Ewę Górny, Annę 
Grabowiecką i  Katarzynę Mo-
roz – Falejczyk, którym gorąco 
dziękuję za udostępnienie swo-
ich zbiorów. Ciekawa szata gra-
ficzna, dobry papier i  świetna 
jakość druku, które dopełniły 
całości, to  z  kolei zasługa miej-
scowej drukarni Złota Sowa. 
Dziękuję wszystkim, którzy po-
mogli w tworzeniu kalendarza!

Beata Jagielska

Zasłużone 
zwycięstwo!

Kalendarz 
Ratowicki 2023

GWIAZDOZBIÓR TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RATOWIC

Olga Szomańska. 
Specjalnie dla Mieszkańców Ratowic mamy dziś pozdrowienia 

od popularnej i lubianej artystki 
Olgi Szomańskiej. 
Aktorka i  piosenkarka ma na  swoim koncie ma liczne role 

w spektaklach dramatycznych i musicalach m.in.: w Teatrze Roma, 
Teatrze Rampa, Teatrze Syrena w Warszawie. Była jedną z głównych 
wokalistek w zespole Piotra Rubika. Wrocławianka Olga Szomańska 
jest też pierwszą Polką, która wystąpiła w duecie z Andreą Bocellim. 
Dużą sympatię widzów aktorka zdobyła rolą Marzenki w serialu M 
jak miłość. 

Rozpoczęliśmy 
sezon 
narciarski!

Zapierające dech w  piersiach 
widoki, niezwykły spokój, wspa-
niałe powietrze i doskonała zaba-
wa. Oto piękny, zimowy obrazek 
z  grudniowych, rekreacyjnych 
wyjazdów mieszkańców gminy 
Czernica na  Polanę Jakuszycką 
i  na  Przełęcz Jugowską.  Wspól-
ne, zimowe wyjazdy w  góry – 
na biegówki, sanki, narty zjazdo-
we, spacery po  lesie - to  szansa 
na   aktywne i bardzo przyjemne 
spędzanie wolnego czasu. Towa-
rzystwo Przyjaciół Ratowic or-
ganizuje je od  wielu lat. Zawsze 
cieszą się ogromnym powodze-
niem, a  walory zdrowotne i  sa-
tysfakcja są  nie do  przecenienia. 
Nasze Karkonosze są malownicze 
o każdej porze roku, ale najpięk-
niejsze zimą. Dlatego już wkrótce 
zaprosimy naszych mieszkańców 
na  kolejny taki wyjazd. Mamy 
nadzieję, że  warunki pogodowe 
na  to  pozwolą. Informacji szu-
kajcie na  profilu fb:Towarzystwo 
Przyjaciół Ratowic, lub 691 202 
772. (tpr)

Z ŻYCIA SZKOŁY

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RATOWIC
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I. Inwestycje

Podczas zebrania i  rozmów z mieszkań-
cami, wskazali oni szereg spraw koniecznych 
do  realizacji we wsi. Złożyłem je w  formie 
wniosków do  realizacji w  budżecie gminy 
na 2022 rok. Były to:

1. Remont świetlicy wiejskiej /renowacja 
podłogi, renowacja schodów wejściowych, 
remont toalet, naprawa filarów, zamonto-
wanie grzejników i klimatyzacji, malowanie 
sali/.

2. Budowa zatok i  przystanków autobu-
sowych przy drodze wojewódzkiej (partycy-
powanie w kosztach).

3. Budowa chodnika w  centrum wsi, 
wzdłuż głównych ulic.

4. Podjęcie odpowiednich kroków i zmie-
rzających do budowy bezpiecznych zjazdów 
do Ratowic przy drodze wojewódzkiej, tzw. 
lewoskrętów /złożenie wniosku, partycypo-
wanie w kosztach/.

5. Budowa ścieżki rowerowo – pieszej 
między Ratowicami i  Czernicą /złożenie 
wniosku, partycypowanie w kosztach/.

6. Budowa bezpiecznego parkingu przy 
Szkole Podstawowej (wykupienie trenu 
obok szkoły).

7. Naprawa elewacji zewnętrznej zabyt-
kowego budynku wspólnotowego w  cen-
trum wsi. 

8. Uporządkowanie terenu i budowa par-
kingu przy pomniku więźniów obozu Gross 
Rosen między Ratowicami i Czernicą.

9.Uzupełnienie oświetlenia ulicy Słonecz-
nej, Leszczynowej, Wiśniowej, Spokojnej. 

10. Wykonanie nawierzchni asfaltowej 
na ulicy Słonecznej, Wiśniowej, Leszczyno-
wej, Lawendowej i Nowej.

11. Uzupełnienie oświetlenia ul. Polnej. 
12. Przesunięcie słupa elektrycznego 

na ulicy Nowej. 
13. Poprawienie nawierzchni i  naprawa 

studzienek kanalizacyjnych przy ulicy Spa-
cerowej i  na  jej przedłużeniu – tzw. ulicy  
Czereśniowej.

14. Polepszenie sytuacji komunikacyj-
nej mieszkańców wsi poprzez zwiększenie 
liczby kursów komunikacji dotowanej przez  
UG.

Większość z  propozycji sołectwa zgło-
szonych jako wnioski do  budżetu na  2022 
rok nie została zrealizowana, więc do budże-

tu na 2023 rok zgłosiłem ponownie prawie 
wszystkie te wnioski.

 A co udało się zrobić?
Trwają prace przygotowawcze przed re-

montem świetlicy. Zwolniono wreszcie po-
mieszczenie zajmowane przez jedną z  firm 
telekomunikacyjnych. Chcemy je przezna-
czyć na  dodatkowe toalety. Przeprowadzo-
no inwentaryzację budynku i  przygotowy-
wany jest projekt. Pojawiła się też nadzieja 
na  przystanki przy drodze wojewódzkiej. 
Rozmowy, pisma, spotkania - ciągle odbija-
liśmy się od ściany. Pisałem o tym kilka razy. 
W tej chwili mamy deklarację, że przystanki 
w tym roku powstaną. Czas pokaże. Wiosną 
zostały zakończone prace przy poprawie na-
wierzchni wjazdów do Ratowic. Zadanie zo-
stało sfinansowane przez UMWD. Ze środ-
ków budżetowych gminy natomiast 
wykonano remont dachu szkoły za ponad 
600 tys. zł., oraz dokumentację projekto-
wą na  chodniki wzdłuż ul. Wrocławskiej.                                                                                                             
Z  terenu parku za świetlicą zniknęły nie-
legalnie ustawione tam przed laty szopy. 
Porządkujemy park szukając możliwości 
udostępnienia go. Przygotowano już pro-
jekt zagospodarowania tego terenu. Syste-
matycznie koszono pobocza, boisko i  inne 
tereny zielone we wsi. Przy wyjeździe z  ul. 
Słonecznej na  Polną zamontowano lustro, 
które poprawiło bezpieczeństwo na  tym 
skrzyżowaniu. W  sierpniu dokonano na-
praw polegających na wypełnianiu ubytków 
i spękań nawierzchni jezdni ul. Nowej, Sło-
necznej, Wiśniowej i  Leszczynowej. Uzu-
pełniono tłuczniem dojazd do ul. Makowej. 
Wymieniono jedną z nagrzewnic gazowych 
w świetlicy. Dokonano niezbędnych napraw 
na placach zabaw. 

Zgłaszałem pisemnie i  ustnie szereg in-
nych problemów mieszkańców, np. zły stan 
nawierzchni niektórych ulic i  elewacji bu-
dynku w  rynku, źle działające ogrzewanie 
świetlicy, kłopoty komunikacyjne, zniszcze-
nia na placu zabaw i przystankach, potrze-
bę udostępnienia przejścia przez jaz i śluzę 
okolicznym mieszkańcom .

II. Fundusz sołecki 

Na  2022 rok dysponowaliśmy kwotą 55 
988 zł z  funduszu sołeckiego. Wraz z Radą 
Sołecką rozdzieliliśmy ją w  następujący 
sposób:

1. Zagospodarowanie terenów ogólnodo-
stępnych 4000,-

2. Zrekultywowanie terenu i  budowa 
klombu w  okolicy słupa ogłoszeniowego 
12 300,-zmontowanie ławki, pergoli, kosza 
na śmieci, lampy na klombie w centrum wsi

3. Rozbudowa i modernizacja placów za-
baw  20 000,- 

4. Dofinansowanie „Kalendarza Ratowic-
kiego” 2500,-

5. Zakup tuszu i papieru do druku „Wie-
ści Ratowickich”, oraz opłacenie domeny 
strony internetowej wsi 2500,-

6. Doposażenie i  renowacja świetlicy 
wiejskiej i terenu wokół niej 6688,-

7. Organizacja imprez okolicznościo-
wych i integracyjnych, promocja wsi, wkład 
własny do projektów 8000,-

W  ramach doposażania świetlicy zaku-
piliśmy nowe piekarniki do  kuchni, dwa 
parawany, oświetlenie sceny, pojemni-
ki do  przechowywania naczyń szklanych, 
szampanówki i  drobny sprzęt kuchenny. 
Uporządkowaliśmy także magazyn w świe-
tlicy i  zamontowaliśmy w  nim nowe rega-
ły. Na początku roku zamontowaliśmy dwie 
tablice naszej ścieżki historycznej zakupio-
ne dzięki dotacji z UG. Dokonaliśmy prze-
glądu i  niezbędnych napraw na  placach 
zabaw, uporządkowaliśmy teren na  placu 
festynowym. A  na  placu zabaw zamonto-
wany został  duży domek ze zjeżdżalnią dla 
najmłodszych. Uzupełniliśmy o kolejne ele-
menty nasadzeń i małej architektury klomb 
w rynku (pergola, ławka, oświetlenie solar-
ne, kosz na śmieci). 

Z  własnych środków - sponsorskich, 
bądź prywatnych - systematycznie uzupeł-
nialiśmy nasadzenia i  zabezpieczenia drze-
wek, uprzątnęliśmy ze śmieci teren za świe-
tlicą, ulicę Baltazara Działasa przy kościele. 
Wraz z wolontariuszami kilkukrotnie w cią-
gu roku sprzątaliśmy chodniki, pobocza 
i wjazdy do Ratowic ze śmieci. Kupowaliśmy 
też kwiaty do „witaczy”. Regularnie wycina-
liśmy krzaki zasłaniające widoczność przy 
łuku drogi w  okolicy cmentarza. Wspól-
nie z  kilkoma mieszkańcami naprawiliśmy 
zniszczony drewniany krzyż przy lapida-
rium na  cmentarzu i  wyczyściliśmy zaro-
śnięte pomniki. Wiosną pomalowaliśmy za-
grzybione ściany w  świetlicy. W  okresie 
przedświątecznym zainstalowaliśmy choin-
kę w centrum wsi. 

Rok 2022 przyniósł wiele trudności i niepewności. Głównym powodem, choć nie jedynym, była wojna, która wy-
buchła tuż za naszą granicą i związane z nią problemy. Kryzys uchodźczy,  gwałtowny wzrost cen, gwałtownie dro-
żejące media to wszystko nie nastrajało optymistycznie. Jednak życie sołectwa toczy się cały czas. Mimo niewielkich 
środków, korzystając z  hojności sponsorów i podpierając się funduszem sołeckim  udało się zrealizować wiele rzeczy. 
Dlatego jak co roku o tej porze, przygotowałem sprawozdanie z działalności sołtysa i życia naszej wsi w 2022 roku.

SPOŁECZEŃSTWO

SPRAWOZDANIE SOŁTYSA ZA 2022 ROK
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Od końca lutego funkcjonował w świetli-
cy stały punkt zbiórki i pomocy dla uchodź-
ców z Ukrainy, którym sukcesywnie przeka-
zywaliśmy wsparcie od  Ratowiczan. Tu  też 
mogłem liczyć na  pomoc organizacyjną 
mieszkańców i wolontariuszy ze szkoły. 

III. Imprezy wiejskie 

Niektóre z  zaplanowanych na  początek 
roku 2022 cyklicznych imprez, jak np. Bab-
ski Wieczór, nie mogło się odbyć ze wzglę-
du na  ograniczenia pandemiczne. Udało 
się jednak zorganizować piękne pokazy ta-
neczne przygotowane przez Dance Projekt 
z  Wrocławia na  czele z  Mistrzami Polski 
w tańcach latynoamerykańskich Andrzejem 
Suchockim&Natalią Piecewicz. W kwietniu 
zaprosiliśmy mieszkańców na  tradycyjny 
Jarmark Wielkanocny. W maju przygotowa-
liśmy V Ogólnopolski Zjazd Nowosiółczan 
i  Puźniczan w  którym uczestniczyło kilka-
dziesiąt osób z  całej Polski. Przy tej okazji 
odnowiliśmy i  udostępniliśmy ponownie 
makietę Puźnik. W połowie czerwca odby-
ły się na naszym boisku bardzo widowisko-
we oficjalne  zawody psów pod patronatem 
Związku Kynologicznego w  Polsce. Spore 
zainteresowanie wzbudziła lipcowa  Wysta-
wa Liliowców w  Ratowicach przygotowana 
przez Szkółkę Roślin Ozdobnych z Ratowic. 
To  wydarzenie, które na  pewno będzie cy-
kliczne. Dużym powodzeniem cieszył się 
zorganizowany przeze mnie we wrześniu 
wyjazd na  Święto Grzyba Leśnego do  za-
przyjaźnionego Międzyborza. Październik 
to miesiąc seniorów. Z  tej okazji przygoto-
waliśmy uroczystość dla naszych Seniorów 
z  pięknym koncertem w  wykonaniu Janu-
sza Cedro. Tradycyjnie już, 11 listopada 
uczciliśmy rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości Paradą św. Marcina z Or-
kiestrą Dętą ze  Strzelina. Przygotowaliśmy 
też wieczornicę z  niezwykłym występem 
uczniów naszej szkoły i  koncertami zespo-
łów Ratowiczanie i  Gieni Dudki. W  listo-
padzie zorganizowaliśmy też bardzo udaną 
Zabawę Andrzejkową. Dochód z  zabawy 
przeznaczyliśmy na  przygotowanie spotka-
nia ze Świętym Mikołajem dla naszych naj-
młodszych - jak zawsze z  wieloma atrak-
cjami. W  połowie grudnia podziwialiśmy 
naszych najmłodszych adeptów tańca w Po-
kazie Mikołajkowym na  zakończenie sezo-
nu. Tradycyjnie tuż przed świętami odbył się 
Jarmark Adwentowy. Jak policzyliśmy – był 
to  w  sumie nasz trzydziesty drugi jarmark 
w  Ratowicach. Rok 2022 zakończyliśmy 
wielkim Balem Sylwestrowym.  

Imprezy i  uroczystości nie udałyby się 
tak dobrze, gdyby nie sponsorzy, a  także  
pomoc  Ratowickiego Koła Gospodyń i Go-
spodarzy, na którą nadal mogę liczyć. Dopo-
sażamy sukcesywnie świetlicę w  naczynia, 
drobny sprzęt i  dekoracje. Koło aktywnie 
włączyło się w  organizację Andrzejek, Mi-

kołajek, obu jarmarków i kilku naszych akcji 
charytatywnych.

IV. Świetlica wiejska

W świetlicy zawsze sporo się dzieje. Było 
kilkadziesiąt wynajmów na uroczystości ro-
dzinne. Trzeba tu  przypomnieć, że  środki 
finansowe pozyskane z  wynajmów trafiają 
do  budżetu gminy. Systematycznie odby-
wały się w  świetlicy zajęcia gimnastyki dla 
dorosłych, próby zespołu „Ratowiczanie”, 
zajęcia profilaktyczne dla dzieci. Młodzież 
regularnie  trenuje taekwon – do, w dwóch 
grupach wiekowych, profesjonalnie pro-
wadzonych przez Sportową Akademię Ta-
ekwon-do  ITF.  Odbywają się też zajęcia 
taneczne dla dzieci z Akademią Dance Pro-
jekt z Wrocławia. Swoją siedzibę ma tu Koło 
Wędkarskie „Burza”, odbywają się zebra-
nia TPR i  innych organizacji, uroczystości 
szkolne. Kilkukrotnie gościliśmy w świetlicy 
harcerzy z zaprzyjaźnionych hufców.

 
V. Towarzystwo Przyjaciół Ratowic

W ostatnim roku, jak zawsze, stowarzy-
szenie było motorem wielu działań i aktyw-
ności mieszkańców naszej wsi. Uczestni-
czyło m. in. w konkursie ofert na realizację 
zadań gminnych i otrzymało środki na kon-
tynuację pięciu prowadzonych przez nie 
projektów: warsztaty dla zespołu „Ratowi-
czanie”, gimnastykę „Zdrowy kręgosłup”, 
wycieczki w  ramach popularnej „Pocz-
tówki z  Dolnego Śląska”, zimowe wyjazdy 
na  narty, zajęcia taneczne dla dzieci. Zaję-
cia gimnastyczne cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem. Uczestniczyli w  nich nasi 
mieszkańcy i  sąsiedzi z  innych miejscowo-
ści. Odbywały się regularne próby i warsz-
taty dla zespołu ludowego „Ratowiczanie”, 
który z  powodzeniem kultywuje tradycje 
śpiewania pieśni dolnośląskich i  nie tyl-
ko. W 2022 roku kapela zdobyła III miejsce 
na VIII Festiwalu Kultury Ludowej w Wil-
kowie, wystąpiła też z wieloma koncertami 
m. in. w  Chwałowicach, Jelczu Laskowi-
cach, Kamieńcu, Św. Katarzynie, Grędzinie, 
Wójcicach. W ubiegłym roku aż  sześć razy 
zaprosiliśmy mieszkańców gminy Czerni-
ca na zimowe, rekreacyjne wyjazdy w góry 
do  Jakuszyc, Szklarskiej Poręby i  na  Prze-
łęcz Jugowską. A latem, w ramach popular-
nej „Pocztówki z Dolnego Śląska”, zorgani-
zowaliśmy cztery jednodniowe wycieczki 
turystyczne – do  Pszczyny, Łodzi, Lubiąża 
i do Gniezna.

TPR w drugiej połowie 2022 roku pozy-
skało dodatkowe środki z  UG dla zespołu 
Ratowiczanie, który ma pod swoja opieką. 
Stowarzyszenie zrealizowało także kolejny 
projekt dotowany przez pobliską firmę To-
yota. W  ramach tego projektu ustawiono 
trzynastą już tablicę naszej ścieżki historycz-
nej - przy ul. Sportowej oraz zorganizowa-

no piknik z historią dla młodzieży szkolnej. 
Wszystkie tablice historyczne zostały też 
wyposażone w kody QR, które - z pomocą 
czytnika w  telefonie - pozwalają na  spraw-
ne wyszukiwanie mapki ścieżki historycznej 
i informacji o Ratowicach.

Stowarzyszenie inicjowało i  wspiera-
ło wiele innych przedsięwzięć. Kolejny raz 
ufundowało statuetki Dobrego Ducha Ra-
towic, które zostały wręczone czterem ak-
tywnym mieszkańcom - osobom zaanga-
żowanym w  pracę dla Ratowic: Krystynie 
Skowera, Lesławowi Haniszewskiemu, Da-
nielowi Michalskiemu i Marcinowi Hojwie. 
Zorganizowano m. in. kolejną edycję bożo-
narodzeniowego konkursu na  najciekawiej 
wystrojoną posesję, a  także, we współpra-
cy ze  szkołą, konkurs dla dzieci „Ratowice 
wczoraj i  dziś”, historyczne spotkanie mię-
dzypokoleniowe, kilka edycji kursu moto-
rowodnego. Dofinansowano także nasa-
dzenia roślin i zakupy trwałej żywności dla 
potrzebujących mieszkańców wsi Sadowe 
na Ukrainie.

W  styczniu 2022 stowarzyszenie złoży-
ło do  Zarządu Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego petycję w  sprawie zaniechania 
planowanego przez naszą gminę przebie-
gu trasy Kolei Dużych Prędkości. Pety-
cję podpisało kilkuset mieszkańców naszej 
gminy. Przedstawiciele TPR uczestniczy-
li w  tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju 
LGD Dobra Widawa, której jest członkiem 
i w tworzeniu Strategii Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych Wrocławskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego.

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic od  lat 
prowadzi ratowicką, aktualizowaną na  bie-
żąco, stronę internetową (www.ratowice.
pl)  i prężny profil na facebooku (Fb:Towa-
rzystwo Przyjaciół Ratowic). Dzięki zaanga-
żowaniu wspaniałych ludzi, już dwunasty 
rok wydaje bezpłatne „Wieści Ratowickie” - 
w sporym, jak na nasze możliwości, nakła-
dzie - 350 sztuk. Już po  raz piętnasty uka-
zał się „Kalendarz Ratowicki”. Stale rośnie 
gromadzone przez TPR Cyfrowe Archiwum 
Ratowic.

VI. Inne działania 

Wiele mamy jeszcze do zrobienia. Zabyt-
kowa świetlica jest intensywnie użytkowana 
i  wymaga natychmiastowego remontu. Jest 
na  to  szansa w  najbliższych latach. Potrze-
bujemy bezpiecznego parkingu przy szko-
le. Staramy się o  zakup pobliskiego terenu, 
który pozwoli na  zapewnienie wygodnego 
parkingu, czy ewentualną rozbudowę szko-
ły. Trwa generalny remont naszego kościo-
ła. Elewacja kamienicy w  rynku wymaga 
natychmiastowego odnowienia. Niepokój 
mieszkańców budzi też problem notorycz-
nego zaśmiecania terenów nadodrzańskich. 
Jest natomiast nadzieja na  odtworzenie 
parku za świetlicą i  długo wyczekiwane 
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chodniki w  centrum wsi. Kilkakrotnie in-
terweniowałem w  sprawie problemów ko-
munikacyjnych i  nowych rozkładów jazdy 
autobusów, złożyłem kolejne pisma w  UG, 
w firmie Polbus, w Beskidzie, w DSDiK, spo-
tkałem się też z  jednym z  posłów na  Sejm 
RP, z  marszałkiem województwa i  z  wła-
dzami gminy Jelcz -Laskowice. Niestety na-
sza sytuacja komunikacyjna nadal jest bar-
dzo trudna. Liczymy, że w tym roku uda się 
doprowadzić do budowy zatoki i przystan-
ku przy drodze 455, bo  w  tej chwili prak-
tycznie nie mamy połączenia autobusowego 
z  Jelczem -Laskowicami. Miniony rok był 
także czasem starań o zaniechanie pomysłu 
poprowadzenia linii kolei dużych prędkości 
przez naszą gminę. Szczęśliwie spółka CPK 
wiosną wycofała się z  niekorzystnego dla 
nas wariantu, który miał przebiegać w bez-
pośredniej bliskości Ratowic. Ostatecznie 
wybrano jednak inny, też niekorzystny wa-
riant, który przechodzi przez Czernicę.

Ale cieszymy się z każdego sukcesu.  Dy-
rekcja RZGW przychylnie ustosunkowała 
się do  prośby mieszkańców, władz Gminy 
Czernica i  Gminy Siechnice o  możliwość 
udostępnienia turystycznego przejścia przez 
przebudowany Stopień Wodny Ratowice. 
Z inicjatywy UG powstał także ciekawy film  
o  przedwojennej żegludze w  Ratowicach 
(www.youtube.com/watch?v=pIMXXAb-
trx8). Mieliśmy swoją sporą reprezenta-
cję w  zimowym Biegu Piastów. Dało się 
zauważyć kilkunastoosobową ekipę RTC 
na  bardzo trudnych biegach „Runnmage-
don” i w Biegu Survivalowym. We wrześniu, 
Koło Wędkarskie „Burza” przeprowadzi-
ło II Zawody Wędkarskie o  Puchar Sołty-
sa wsi Ratowice. Młodzież szkolna zadbała 
o porządek przy lapidarium na cmentarzu. 

Pamiętała też o pomniku upamiętniającym 
więźniów hitlerowskiego obozu AEL Rat-
twitz. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ra-
towicach, kolejny raz zdobyli czołowe miej-
sca w regionalnym konkursie ekologicznym. 
Bardzo aktywnie działa szkolne koło wolon-
tariatu, na ich pomoc też mogę liczyć. W li-
stopadzie odbyła się podniosła uroczystość 
wciągnięcia flagi na nowy maszt przy szko-
le. Cieszymy się z  sukcesu nauczycielki SP 
Ratowice, Pani Sylwii Kopczyk, która zdo-
była tytuł Nauczyciela Roku 2022 powiatu 
wrocławskiego. Systematycznie swoje zdję-
cia realizuje u nas ekipa filmowa „Pierwszej 
Miłości”. Jesienią gościliśmy w  Ratowicach 
mieszkańców sąsiednich miejscowości z wi-
zytą studyjną   w ramach projektu „Blisko” 
realizowanego przez gminną bibliotekę. Ra-
towicka biblioteka systematycznie zaprasza-
ła na spotkania autorskie, warsztaty, zajęcia 
czytelnicze i przedstawienia  dla dzieci.

Wielu Ratowiczan ucieszyła wiadomość, 
że   w  listopadzie centralne władze ukraiń-
skie wydały zgodę na  rozpoczęcie prac ar-
cheologiczno- poszukiwawczych mogi-
ły Polaków zamordowanych w  Puźnikach, 
w  lutym 1945 roku. Prace mają ruszyć już 
wiosną 2023 roku. 

Jestem wdzięczny mieszkańcom, któ-
rzy angażują się w akcje dla wsi np. wspól-
nie pieczenie rogali świętomarcińskich, le-
pienie pierogów na jarmark, pieczenie ciast 
na charytatywne akcje, czy dbałość o rośliny 
na bunkrach, w gazonach w rynku, montaż 
tablic, organizowanie imprez. Często sami 
wychodzą z inicjatywą. To bardzo budujące 
i dziękuję im za to. Cieszę się tym bardziej, 
że  także  młodzi ludzie czują się współod-
powiedzialni za sprawy wsi. Coraz więcej 
osób chce mieszkać w Ratowicach, powsta-

je sporo nowych domów, mieszkańcy dbają 
o obejścia, a turyści chwalą urodę i czystość. 
Aktywne są  nasze organizacje społeczne. 
Zawsze mogę liczyć na  pomoc członków 
Rady Sołeckiej, lokalnych przedsiębiorców, 
szkoły, biblioteki i  niezawodnej młodzieży. 
Dobrze układają się też kontakty i  współ-
praca z wieloma samorządowcami z sąsied-
nich miejscowości i gmin. 

Naszą wspólnotę i  solidarność widać 
szczególnie w  trudnych momentach. Wraz 
z  wieloma Ratowiczanami włączaliśmy się 
w  różne akcje charytatywne: jak choćby 
WOŚP, piknik na  rzecz dzieci w  Kamień-
cu, akcja „Plecaczek”, czy pomoc uchodź-
com z Ukrainy. Piękną postawą wykazali się 
miejscowi przedsiębiorcy, którzy odpowie-
dzieli na mój apel i w krótkim czasie uzbie-
raliśmy spore środki na  zakup żywności 
i chemii domowej dla mieszkańców dawnej 
Nowosiółki Koropieckiej na Ukrainie, które 
przekazaliśmy potrzebującym. Trzykrotnie 
zorganizowałem transport na  wschodnią 
granicę, przywieźliśmy stamtąd uciekające 
przed wojną kobiety z dziećmi. Przygotowa-
liśmy także miejsca noclegowe. 

Takie momenty pokazują wyraźnie, 
że  możemy na  siebie nawzajem liczyć. Je-
stem Wam za to szczególnie wdzięczny.  

To tylko krótkie podsumowanie, ale pa-
miętajmy, że  za każdym wspomnianym 
przeze mnie zadaniem stoi ogrom pracy 
i  zaangażowani, jak zawsze, Ratowiczanie.  
Dlatego Wam wszystkim, którzy nigdy nie 
odmawiacie mi pomocy DZIĘKUJĘ. 

Życzę nam wszystkim dobrego roku 
2023. 

Jarosław Jagielski 

Sołtys Ratowic

Mikołajki 
Blisko siedemdziesięcioro dzieci z Ratowic i  sąsied-

nich miejscowości naszej gminy spotkało się 6 grudnia 
w  ratowickiej świetlicy ze  Świętym Mikołajem. To  był 
bardzo długo wyczekiwany i  bardzo radosny wieczór. 
Czas oczekiwania umiliła dzieciom Pani Teatrzyk, któ-
ra przygotowała dla najmłodszych ciekawe zabawy, plą-
sy i konkursy. Dzieci bawiły się w pomocników świętego 
i  uczyły się pakować prezenty, dekorowały świątecz-
ne pierniki. Było nie tylko wesoło, ale i bardzo słodko, 
a  to  za sprawą czekoladowej fontanny i  upominków 
przygotowanych specjalnie przez sołtysa Jarosława Ja-
gielskiego. Kulminacyjnym momentem imprezy było 
oczywiście wręczanie wspaniałych prezentów przywie-
zionych przez św. Mikołaja dla grzecznych dzieci. Każde 
z nich mogło z nim chwilę porozmawiać i zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie.   

Dziękujemy gorąco wszystkim pomocnikom Mikoła-
ja, zaangażowanym w przygotowanie imprezy. 
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WIEŚCI GMINNE

Prace archeologiczne w Puźnikach 
Jest zgoda centralnych władz ukraiń-

skich na  rozpoczęcie prac archeologiczno-
-poszukiwawczych mogiły Polaków zamor-

dowanych przez UPA w  lutym 1945 roku 
w Puźnikach. 

Zgodnie z wypowiedzią wiceprezesa za-
rządu Fundacji Wolność i Demokracja, Ma-
cieja Dancewicza dla PAP, droga do  roz-
poczęcia prac nie jest jeszcze całkowicie 
pokonana. Należy jednak pamiętać, że dzię-
ki pracy Harcerzy Łódzkiej ZHP oraz po-
mocy miejscowych, zamieszkujących w Sa-
dowym (dawna Nowosiółka Koropiecka) 
tereny puźnickiego cmentarza są wykoszone 
oraz ogrodzone. Możliwe, że prace poszuki-
wawcze rozpoczną się już wiosną 2023 r.

Pracę nad mogiłami będzie prowadzić 
koncesjonowana firma ukraińska posiadają-
ca zgodę na tego typu działania. Najważniej-
sze tutaj jednak jest to, że w pracach wezmą 
udział specjaliści z Polski.

Cieszymy się, że  Puźnikami zaintere-
sowała się tak ważna organizacja jak Fun-
dacja Wolność i  Demokracja i  że  Puźniki 
są  przedmiotem rozmów między polskimi 
i ukraińskimi władzami. Nieoceniona pod-
czas starań o  potrzebną zgodę była pomoc 
organów władzy Rrzeczpospolitej Polskiej 

- Prezydenta, Premiera, Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego, którzy podej-
mowali działania na  rzecz umożliwienia 
poszukiwań i  ekshumacji naszych Roda-
ków, których szczątki spoczywają na terenie 
Ukrainy.

Niezmiennie staramy się przypominać 
o tragedii Mieszkańców Puźnik z 13 lutego 
1945 roku, by takie straszne chwile nie wró-
ciły i  by upamiętnić tych, którzy nie maja 
nawet przyzwoitego grobu. Współpracuje-
my także ze Stowarzyszeniem Nowosiółczan 
i Puźniczan. W maju 2022 organizowaliśmy 
też w Ratowicach V Ogólnopolski Zjazd No-
wosiółczan i  Puźniczan, gdzie rozmawiano 
o tych sprawach.  

Dziękujemy za inicjatywę Fundacji Wol-
ność i  Demokracja, która od  kilku lat fi-
nansuje prace wykonywaną przez Harcerzy 
Łódzkiej ZHP na cmentarzach w Puźnikach 
i Nowosiółce Koropieckiej.

Mamy nadzieje, że ci, którzy od siedem-
dziesięciu ośmiu  lat czekają na  godny po-
chówek, już wkrótce będą mieli swoje groby. 
(tpr)

MPSZOK - Gmina Czernica
Związek Międzygminny Ślęża-Oła-

wa podał terminy MPSZOK na  2023 
rok:

14.01.2023 r. - sobota
16.05.2023 r.
11.07.2023 r.
07.11.2023 r.
MPSZOK przyjmuje odpady w wy-

znaczonych terminach od godz. 10:00 
do 18:00, na terenie dawnego śmietni-
ka w Ratowicach. 

Poza tymi terminami mieszkańcy 
gminy Czernica mogą nieodpłatnie 
przekazać odpady do  stacjonarnego 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych w Godzikowicach, 
ul. Stalowa 12:

w poniedziałki, wtorki, środy i piąt-
ki - w godzinach od 9.00 do 15.00;

w czwartki - od 9.00 do 19.00;
w  każdą sobotę - w  godzinach 

od 9.00 do 15.00 
(z wyjątkiem świąt).
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WSPOMNIENIA

Uciekając przed śmiercią
Wspomnienia Tadeusza Roli (ur. 

1929 r.) z  dzieciństwa oraz wczesnej 
młodości w Puźnikach, utrwalone 17 
sierpnia 2022 r.  

Moi rodzice to Franciszek oraz Ma-
ria z  domu Dancewicz. Miałem sze-
ścioro rodzeństwa, trzy siostry: Marię, 
Władysławę i  Krystynę, oraz trzech 
braci: Franciszka, mojego brata bliź-
niaka, Witolda i Józefa. Najstarsza sio-
stra Maria jeszcze w Puźnikach wyszła 

za mąż i  pracowała jako krawcowa. 
Dziadkowie ze  strony taty pochodzi-
li z Puźnik. Bracia taty: Szczepan, Jan 
i Antoni mieszkali także w Puźnikach. 
Antoni pracował na  kolei jako kon-
duktor i  pomieszkiwał w  Monaste-
rzyskach. Rodzice mamy mieszkali 
w Nowosiółce Koropieckiej. Chodzili-
śmy tam w odwiedziny do babci Józe-
fy Chaszczewskiej, a także na odpusty. 
Ojciec brał udział w  I wojnie świato-
wej, a  potem w  wojnie polsko-bol-
szewickiej. W związku z  tym, że znał 
się na  kowalstwie, to  przez całą woj-
nę podkuwał konie i robił inne rzeczy 
na potrzeby wojska.

Najdroższe czereśnie 

Rodzice zajmowali się rolnictwem, 
choć tato dodatkowo także kowal-
stwem. Nie miał swojej kuźni, ale ko-
rzystał z  kuźni naszego sąsiada An-
toniego Dancewicza. Mieliśmy 12 
morgów ziemi, piękny dwuizbowy 
dom, który stał tuż przy drodze oraz 
sad. W  ogrodzie przed domem rósł 
orzech włoski. Za domem były spi-
żarnie oraz stodoła. Sad był już tro-
chę podstarzały. Rosły tam czereśnie 

i to ich było najwięcej, bo opłacały się 
najbardziej, ponadto były wiśnie, ko-
lejny orzech oraz jabłonie. Ziemię ob-
siewaliśmy zbożem: pszenicą, żytem 
i  w  małych ilościach jęczmieniem. 
Tato zawoził zboże do  młyna w  Za-
lesiu, a  gotową mąkę trzymaliśmy 
w  spiżarni wraz z  innymi potrzebny-
mi do  kuchni rzeczami. Ze  zwierząt 
gospodarskich mieliśmy cztery kro-
wy i trzy świnie. Krowy były wypasane 
na  gminnym pastwisku (tłoce), choć 
muszę przyznać, że  zbyt często tym 
się nie zajmowałem. Zawsze towarzy-
szyłem tacie w  załatwianiu różnych 
rzeczy. Mieliśmy dwa wozy, w tym je-
den przeznaczony na wyjazdy na tar-

gi. W środy odbywał się targ w Mona-
sterzyskach, a w czwartki w Buczaczu. 
Jeździłem tam z tatą i mamą.

Karty i pierze 
Lubiłem chodzić do szkoły. Rodzice 

mówili, że wyślą mnie do gimnazjum 
do  Buczacza, ale wybuchła II Wojna 
Światowa. W  niedziele i  święta cho-
dziliśmy do kościoła, który był drew-
niany i znajdował się w centrum wsi. 
Była tam piękna kaplica oraz miejsce 
na  chór. Latem msze święte odbywa-
ły się na powietrzu przy grocie. Nowy 
kościół miał powstać z  cegły palonej. 
Miejsce na  jego budowę już wyzna-
czono i rozpoczęto pierwsze prace, ale 
wojna wszystko zatrzymała.

Mieszkańcy Puźnik zajmowali się 
głównie rolnictwem. Podczas żniw 
zdarzało się, że przywożono spalinową 
młockarnię z gminy i wtedy młócono 
zboże, ale w większości rolnicy robili 
to  ręcznie cepami. Wraz z  nastaniem 
zimy pracy w  polu nie było, a  ludzie 
spotykali się w  domach przy wspól-
nych pracach oraz rozrywkach. I  tak 
kobiety darły pierzę, a mężczyźni obok 
w  pokoju grali w  karty. Oczywiście 
we wsi mieliśmy też rzemieślników. 
Stolarzy było kilku, w  tym Stanisław 
Byliński. Do  kołodzieja jeździliśmy 
do  Klukowa, a  kowali było dwóch: 
Biszkowiecki i  Antoni Dancewicz. 
W  Puźnikach było też z  pięć rowe-
rów. Ja pierwszy raz przejechałem się 
rowerem dopiero podczas wojny. Ro-
wer pożyczył mi kuzyn. Jazda po tłoce 
nie była łatwa, bo trawa była miękka. 
Sołtysem we wsi do 1939 r. był Broni-
sław Kosiński, który mieszkał już pra-
wie za wsią w lesie. Potem jak nastała 
wojna, to  władza radziecka wskazała 
na  sołtysa Kreta, który wywodził się 
z  biedniejszych gospodarzy. Nieste-
ty nie został on  dobrze zapamiętany, 
bo akceptował listy osób, które miały 
być zesłane na  Sybir, między innymi 
moich teściów. W Puźnikach mieszka-
ły tylko trzy rodziny ukraińskie.

Płonące domy i  pierwsze zbrodnie 
banderowców

Gdy wybuchła II wojna świato-
wa, choć miałem 10 lat, to  sam fur-
manką zawoziłem zmobilizowanych 
do Komarówki. To tam znajdował się 
punkt zborny. Pamiętam, jak żegna-
no się z zmobilizowanymi, było dużo 
płaczu. Utkwiło mi też w pamięci, jak 
polskie samoloty leciały nad Puźnika-
mi. Pobiegliśmy wtedy na tłokę, by je 
oglądać.
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Nowy cennik wynajmu świetlic!
Od 1 grudnia zmienił się cennik opłat za 

korzystanie ze świetlic wiejskich na  terenie 
Gminy Czernica. Wg obowiązujących obec-
nie stawek wynajęcie świetlicy w  Ratowi-
cach będzie kosztowało

1920 zł brutto za  4 doby
1400 zł brutto za 3 doby
1080 zł brutto za 2 doby
600   zł brutto za 1 dobę
200   zł  brutto za 1 godzinę

Stawki opłat obniża się o: 
1) 25% dla mieszkańców gminy, 
2) 50% dla mieszkańców sołectwa 

Poza opłatą za wynajem świetlicy najem-
cy pokrywają koszty za zużytą energię elek-
tryczną, wodę, gaz i  ścieki, na  podstawie 
wskazań liczników. 

W przypadku wynajmu świetlicy na go-
dziny opłaty za media zawarte są w czynszu 
najmu. 

Stypy rozliczane jak inne uroczystości ro-
dzinne (płatne media + czynsz za wynajem)

Jeśli chcemy wynająć świetlicę to  obo-
wiązuje nastepująca procedura:

1.Najpierw należy ustalić z  opiekunem 
świetlicy /601727190/ termin wynajmu i po-
brać ze strony gminy lub od sołtysa wniosek 
o wynajem. 

2. Wniosek należy wypełnić i zatwierdzić 
podpisem opiekuna świetlicy. 

 
3. Złożyć wniosek do Urzędu Gminy naj-

później 14 dni przed terminem /za wyjąt-
kiem stypy/. 

 

4. Po uzyskaniu akceptacji wniosku nale-
ży odebrać umowę najmu i wnieść opłatę za 
wynajem na konto gminy.

5. W  ustalonym terminie uroczystości 
– z  umową - można zgłosić się po  klucze 
do świetlicy.

6. Po uroczystości sporządzony zostanie 
protokół zdawczo – odbiorczy, który należy 
przekazać do UG.

7. UG wystawi akturę, zgodnie z  którą 
należy dokonać opłat za zużyte media. 

Wszystkie środki uzyskane przez UG 
z wynajmu świetlicy zasilają budżet gminy.  

 Jarosław Jagielski 

Sołtys wsi Ratowice

Pierwszy raz banderowcy w Puźni-
kach spalili część domów, w tym nasz 
w 1943 r. Po tym zdarzeniu ludzie my-
śleli, że  jeszcze będzie można tutaj 
żyć normalnie. Poszkodowani odbu-
dowywali swoje domostwa. Tato po-
stawił dom bliżej zabudowań gospo-
darczych, a  ja wraz z  innymi dziećmi 
bawiłem się na tych zgliszczach w woj-
nę, chowając się po  piwnicach spalo-
nych domów.

Jednak zbrodnie banderowców były 
coraz okrutniejsze. W  wigilię w  1944 
r. mój stryj Antoni Rola wraz z kole-
gą Kwiatkiem wracali ze służby na ko-
lei do  swoich rodzin w  Puźnikach. 
Pomiędzy Baryszem a  Puźnikami 
banderowcy napadli na nich. Kwiatek 
miał broń, ale nie udało mu się obro-
nić i zabili ich. Stryjenka wraz z syna-
mi: Mieczysławem i Kazimierzem cze-
kała na  Antoniego w  wigilię, święta, 
ale on nie wrócił. Z Barysza dano znać, 
że  zamordowano ich [1]. Starszy syn 
stryja Mieczysław, który był w  party-
zantce wraz ze swoimi kolegami poje-
chał po jego ciało oraz ciało Kwiatka. 
Z Puźnik dużo osób było w partyzant-
ce, a  komendantem był Niedźwiecki 
z Monasterzysk.

Ocaleni 
Wraz z  nastaniem roku 1945 było 

coraz bardziej niebezpiecznie i rodzice 
podjęli decyzję o wyjeździe na zachód. 
Moja siostra była w  zaawansowanej 
ciąży, a jej mąż na froncie, dlatego ro-
dzice znaleźli mieszkanie w Buczaczu. 
Tam był dobry szpital. Odwiozłem 
do Buczacza siostry, mamę, a także ja-
kieś meble. Potem wracałem do Puź-
nik po tatę oraz braci, którzy przygoto-
wywali wszystko na ostateczny wyjazd. 

Jak przejeżdżałem przez Barysz, lu-
dzie zaczepili mnie i powiedzieli, bym 
nie jechał do  Puźnik, bo  banderow-
cy poszli wymordować wioskę. Oj-
ciec z braćmi na mnie czekał, więc jak 
mógłbym nie pojechać. Właśnie spadł 
śnieg i  widziałem mnóstwo śladów 
w Sianorzętach, tam gdzie banderow-
cy zebrali się, by napaść na Puźniki.

Gdy dojechałem do  domu powie-
działem wszystko tacie, ale on stwier-
dził, że jest bezpiecznie, bo będzie re-
jestracja ludności. Ponoć przyjechali 
z  gminy w  Koropcu wraz z  policją 
i  możemy śmiało spać. Wszyscy byli 
w  strachu, ale zmęczony położyłem 
się spać, tak jak i moi bracia. Nie spa-
łem długo, bo nagle ojciec zaczął krzy-
czeć byśmy wstawali, bo  banderowcy 
strzelają i  mordują. Kazał mi zrzucić 
uprząż z  koni. Chcieliśmy schować 
się w przygotowanym schronie na po-
dwórzu, to była piwnica naszego spa-
lonego domu, ale tam już byli ludzie, 
wśród nich ranna w nogę Cynkelowa. 
Banderowiec położył karabin na nasz 
płot w sadzie i jak strzelał, to ją ranił. 
Pobiegliśmy więc dalej, a  z  nami Lu-
dwisia Dancewiczowa wraz z  malut-
kim dzieckiem, była tylko co po poro-
dzie. Dobiegliśmy do jednej z piwnic, 
w  opuszczonych domach, które ban-
derowcy spalili w 1943 r. Ojciec, żeby 
wejść do  niej musiał zdjąć kożuch, 
bo  tak się nie mieścił. Wejście zasło-
niliśmy jakimiś suchymi liśćmi. Sły-
szeliśmy, jak na górze chodzili bande-
rowcy, ale nie znaleźli nas. Po  jakimś 
czasie usłyszeliśmy, jak żona stryjka 
Szczepana woła – Jest tu  kto, bande-
rowcy już poszli. Jak tylko wyszliśmy 
z  tej piwnicy, to  znaleźliśmy uprząż 

na konie i pojechaliśmy polną dróżką 
sadami w stronę Buczacza. Jak jecha-
liśmy widzieliśmy ciała siostry i matki 
Mariana Roli.

Podróż do Niemysłowic 
W  Pyszkowcach czekaliśmy cztery 

dni na  drugi transport, bo  do  pierw-
szego nie zmieściliśmy się. Pociągiem 
dojechaliśmy do  Oławy, a  stamtąd 
do  Ratowic. Tato odwiedził rodzinę 
i  znajomych z  Puźnik, którzy osie-
dli w  Niemysłowicach i  wtedy na-
mówili go, by przeprowadził się tam, 
ze względu na żyźniejszą ziemię i wol-
ne gospodarstwa. Kolega taty, Karol 
Wiśniewski załatwił konie oraz wóz 
drabiniasty i przyjechał po nas. Doje-
chaliśmy do  Oławy, a  tam ruscy wy-
wozili wszystko z  zakładów przemy-
słowych w  Jelczu. Obciążenie mostu 
tymi jadącymi, załadowanymi trakto-
rami było tak duże, że most zawalił się. 
Wróciliśmy więc do  Ratowic, potem 
pojechaliśmy na  Wrocław, dojecha-
liśmy do  Grodkowa, gdzie przenoco-
waliśmy i na drugi dzień dojechaliśmy 
do Niemysłowic.

Fot. Anna Zaleska

[1] Wg informacji przekazanych 
przez Stanisława Baranieckiego od Sta-
nisławy Poterałowicz, Kwiatek i  Rola 
zostali odnalezieni dopiero 2 stycznia 
1945 przez Szczepana Poterałowicza 
w lesie w okolicach Gutyszyna (dzielni-
ca Barysza). 

Opracowanie: Anna Zaleska
źródło: puźniki.pl/wspomnienia

WIEŚCI GMINNE
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Napiwek
Kiedy, jak duży i czy w ogó-

le go dawać? Co w sytuacji, gdy 
w  restauracji płacimy kartą? 
Co  zrobić, gdy jedzenie będzie 
dobre, ale obsługa kelnerska po-
niżej poziomu? 

Oto podstawowe zasady do-
tyczące dawania napiwku. 

Napiwek, czyli dodatko-
wa kwota płacona w restauracji 
jest nakazem etykiety i  jest wy-
znacznikiem naszej kultury, kla-
sy i  pozycji społecznej. Stano-
wi też element nagradzania lub 
karania obsługi. Brak napiwku 
w przypadku  gdy obsługa była 
zadowalająca jest znakiem bra-
ku klasy lub skąpstwa. Oczywi-
ście brak napiwku jest dopusz-
czalny, ale jedynie w  sytuacji, 
gdy kelner naruszy zasady lub 
obsługa z  jego strony będzie 
karygodna. 

Napiwki należy wręczać za-
wsze w lokalu, w którym jest ob-
sługa kelnerska, o  ile wszystko 
jest bez zarzutu. 

Napiwek dajemy zawsze go-
tówką. Jeśli więc w  restauracji 
płacisz kartą, napiwek zostaw 
na stoliku razem z rachunkiem. 

Przyjęte jest, że  jeśli rachu-
nek wynosi do  100 zł, dajemy 
15% napiwku, jeśli powyżej – 
10%. Oczywiście nie należy wy-
liczać kwoty napiwku co do gro-
sza. Jego wysokość zaokrąglamy 
w górę. Np. jeśli z wyliczeń po-
winien on  wynieść 8,70 to  za-
okrąglamy do 10 zł. 

Napiwek nie powinien być 
ani za duży, ani za mały. Z wy-
soki jest synonimem nowobo-
gactwa i  szpanerstwa, za mały 
skąpstwa.

Jeśli kelner wyjątkowo się 
stara można nagrodzić go więk-
szym napiwkiem. Zmniejszamy 
go lub rezygnujemy z niego, gdy 
pojawiają się rażące uchybienia, 
np. zbyt długo czekamy i nie jest 
to  efektem specyfiki przygoto-
wania danej potrawy lub gdy 
otrzymujemy zimną potrawę. 

Napiwek ma oczywiście naj-
większy sens, gdy w  danym lo-
kal bywamy często. Dając regu-
larnie dobre napiwki można się 
spodziewać, że  w  przyszłości 
obsługa będzie jeszcze lepsza.  
(renia)

Zespół redakcyjny pod kierownictwem Beaty Jagielskiej
e-mail: redakcja.wiesci@wp.pl

skład i łamanie: Złota Sowa

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic
ul. Wrocławska 111, Ratowice, 55-003 Czernica

Dyżury redakcyjne odbywają się w każdy poniedziałek o 17 w Bibliotece

Wieści 
Ratowickie

wydawane są przez:

 z Towarzystwo Przyjaciół Ratowic 
dziękuje wszystkim Przyjacio-
łom Ratowic, za dotychczasowe 
wpłaty oraz za każdą inną formę 
pomocy. Jeśli chcecie wesprzeć 
nasze działania to przekażcie 
1,5%  podatku na TPR w 2022 
roku. Aby to zrobić należy 
wskazać w zeznaniu podatko-
wym Towarzystwo Przyjaciół 
Ratowic i podać  numer KRS  
0000256956.  

 z Domek ze zjeżdżalnią obiecany 
rodzicom naszych najmłodszych 
Ratowiczan stanął niedawno 
na placu zabaw. Z nowego sprzę-
tu cieszą się nie tylko maluchy. 
Klomb w ryneczku też zyskał 
nowe elementy – ławkę, per-
golę, oświetlenie  solarne, kosz 
na śmieci. Wszystkie zakupy 
w zostały  sfinansowane z fundu-
szu sołeckiego. Szanujmy je, by 
długo służyły. 

 z Pod koniec roku 2022 został 
wykonany projekt przebudowy 

chodnika przy ul. Wrocławskiej. 
Jest szansa, że już wkrótce Rato-
wiczanie doczekają się nowego 
chodnika w centrum wsi.  

 z Sołtys Ratowic informuje, 
że na początku lutego otrzymacie 
Państwo nowe nakazy podatko-
we na 2023 rok. A  I ratę podatku 
można będzie wpłacać w soł-
tysówce w 13, 14 i 15 marca  
2023, w godz. 15 – 18. Proszę 
pamiętać o zabraniu ze sobą na-
kazu podatkowego!

 z Zapraszamy do współredagowa-
nia naszego pisma. Może chcecie 
też podzielić się przemyślenia-
mi i pomysłami? Może chcecie 
przedstawić naszych najmłod-
szych czy nowych mieszkań-
ców? Redakcja Wieści czeka, 
jak zawsze, na Wasze sugestie, 
informacje i teksty pod redakcja.
wiesci@wp.pl. 

KRÓTKO

ODESZLI
W ostatnim czasie pożegnaliśmy troje naszych mieszkańców:
   9.11.2022   śp. Maria Wiśniewska                    ur. 1933
10.11. 2022   śp. Henryk Jasiński                         ur. 1959
30.12. 2022   śp. Joanna Walczak                         ur. 1925
Rodzinom zmarłych składamy najszczersze wyrazy współczucia.

W DOBRYM TONIE…


