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Kalendarz Ratowicki 2021

Archiwalne pocztówki zachwycają, a czasami trudno uwierzyć, że miejsca na nich przedstawione
kilkadziesiąt lat temu wyglądały zupełnie inaczej niż teraz. Jednak wystarczy kilka dokładnych spojrzeń
i bez problemu rozpoznamy co to za miejsce. Nasz nowy kalendarz na 2021 rok poświęcony jest właśnie
dawnym Ratowicom i nosi tytuł „Ratowice na starych pocztówkach”.
Gromadząc materiały do tablic historycznych szukaliśmy
ciekawych tekstów, obrazów,
zdjęć, pocztówek z przeszłości.
Okazało się, że zebraliśmy ponad 20 różnych wersji pocztówek z przedwojennych Ratowic.
Chyba niewiele miejscowości,
nawet w czasach współczesnych
może pochwalić się takim zbiorem. To fantastyczne źródło wiedzy o tym, jak kiedyś wyglądała
i czym żyła ta piękna wieś. Kartki pokazują najciekawsze miejsca, sklepy, stocznię, ulice, ale
też zwykłych ludzi i ich domy.
Przenoszą nas w zapomniany świat. Dlatego nie mogliśmy
zachować ich tylko w naszym
archiwum.
Postanowiliśmy
pokazać w kalendarzu te, które nadają się do druku. Dzięki
temu każdy będzie mógł mieć

swój własny komplet archiwalnych ratowickich pocztówek
i starych fotografii. Dziękujemy za udostępnienie nam swoich zbiorów Pani Beacie Kaczmarek, Pani Krystynie Skowera
i Panu Bogdanowi Lenartowi.
Od kilkunastu już lat Kalendarz
Ratowicki ma swoją premierę podczas Jarmarku Adwentowego. Ponieważ tegoroczny jarmark został odwołany,
proponujemy zaopatrzenie się
w kalendarze w naszych sklepach lub u sołtysa, gdzie będzie
dostępny już pod koniec listopada. Kalendarz może być źródłem nowych informacji, piękną
pamiątką czy też świątecznym
prezentem. Więc udajcie się
w podróż w czasie i sprawdźcie,
czy potraficie rozpoznać miejsca
ze starych widokówek. /TPR/

Jarosław Jagielski laureatem
konkursu na Sołtysa Roku
Powiatu Wrocławskiego!!!
Z wielką radością informujemy o sukcesie naszego Sołtysa, który został
zwycięzcą plebiscytu na Sołtysa Roku 2020 Powiatu Wrocławskiego,
a w kolejnym etapie plebiscytu zajął II miejsce na Dolnym Śląsku .
Jarosław Jagielski, który z wielkim zaangażowaniem pracuje na rzecz naszej lokalnej społeczności, pełni funkcje sołtysa Ratowic już od 17 lat. Niezmiennie cieszy się
zaufaniem swoich mieszkańców i to właśnie
ich głosy zdecydowały o tym sukcesie. Przypomnijmy, że w 2010 roku został uhonorowany kryształową statuetką Sołtysa Roku

Województwa Dolnośląskiego, a dwa lata
później z rąk Marszałka Senatu odebrał tytuł Sołtysa Roku 2012 w ogólnopolskim
konkursie organizowanym przez Gazetę Sołecką. Gratulujemy naszemu Sołtysowi sukcesu, jesteśmy dumni i cieszymy się razem
z nim. Życzymy powodzenia w dalszych
działaniach.
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Ścieżka historyczna w Ratowicach
Ratowice to wieś, która istnieje już blisko osiemset lat. Wiatr historii przenosił ja z rak do rąk, wiele się
działo, wiele informacji przepadło, ale wiele historii przetrwało. Ratowice mają też swój mały wkład
w różne istotne dla Polski wydarzenia historyczne. Dzieje tych ziem i ludzi warte są upamiętnienia. Stąd
pomysł stworzenia ścieżki historycznej, która przybliży wszystkim mieszkańcom i naszym gościom jak
bogatą historię ma ziemia po której codziennie chodzimy.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób - sołtysa, członków Rady
Sołeckiej, członków Towarzystwa
Przyjaciół Ratowic jeszcze w tym
roku w ciekawych historycznie
miejscach wsi staną tablice, które przybliżą nam historie, które
udało się zachować - te sprzed stu
lat i te trochę późniejsze. Tablice
przypomną ludzi, którzy tu pracowali i budowali nasz dzisiejszy obraz wsi. Upamiętnimy więźniów
niemieckiego obozu w Rattwitz,
wspomnimy największego jak
do tej pory Ratowiczanina jakim
był Baltazar Działas, poznamy historie budowy kościoła, młyna,
stoczni, szkoły. Środki na pięć tablic Towarzystwo Przyjaciół Ratowic pozyskało z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach
konkursu na „Przedsięwzięcia
promujące idee odnowy wsi dolnośląskiej”. Kolejne pięć zostanie
sfinansowane z funduszu sołeckiego na 2020 rok, a pozostałe
koszty wzięło na siebie nasze stowarzyszenie. Do tablic nawiązy-

wać będzie tematyka Kalendarza
Ratowickiego 2021 – „Ratowice
na starych pocztówkach”. W ramach przygotowania do otwarcia ścieżki zorganizowaliśmy we
współpracy ze Szkołą Podstawową w Ratowicach konkurs historyczny „Nasza Mała Ojczyzna”.
Na otwarcie ścieżki planowaliśmy
zorganizowanie wystawy pamiątek i fotografii z dawnych czasów.
Niestety pandemia pokrzyżowała
nam plany i będziemy musieli zrezygnować z uroczystego otwarcia. Ścieżka będzie
służyła uczniom, turystom,
mieszkańcom i gościom naszej wsi. Gdzie możemy podziwiać tablice?
1. Szkoła ewangelicka /budynek obecnego
przedszkola/
2. Kościół
3.
Treske
/przy
przystanku/
4. Szkoła katolicka /budynek obecnej szkoły/
5. Stocznia

6. Młyn
7. Ul. Odrzańska
8. Baltazar Działas /na początku ul. Polnej/
9. Schrony /ul. Polna/
10. Obóz AL. Rattwitz / za
przystankiem
Wrocławska/
Polna/
Dwie ostatnie instalacje (na
bunkrach i w miejscu, gdzie był
obóz) nawiązują do pomnika
obozowego ustawionego nie-

Nasi instruktorzy tańca
Mistrzami Polski!

Elżbieta
Romanowska

Para taneczna Andrzej
Suchocki&Natalia Piecewicz, która
szkoli naszych młodych tancerzy
w Ratowicach, na po raz kolejny,
w wielkim stylu wywalczyła tytuł
zawodowych Mistrzów Polski
w tańcach latynoamerykańskich.

W tym roku rzadziej niż
zwykle gościli u nas twórcy serialu „Pierwsza Miłość”. Jednak
nowe odcinki ciągle powstają,
a przy tej okazji odwiedzają
a Ratowice znani artyści. Pani
Ela Romanowska, popularna
gwiazda wielu seriali i programów telewizyjnych,
bardzo
lubi naszą miejscowość. Dlatego na ręce sołtysa Jarosława
Jagielskiego przekazała swoje
pozdrowienia dla wszystkich
mieszkańców Ratowic.

Mistrzostwa Polski które organizowało Polskie Towarzystwo Taneczne odbyły się 14
listopada w Krakowie. Pani Natalia i Pan Andrzej są także Wicemistrzami Świata w kategorii
Rising Star Professional Latin
Blackpool i międzynarodowymi
sędziami z najwyższa I kategorią
sędziowską. Prowadzą zajęcia

w całej Polsce i kierują szkołą
tańca Wrocław Dance Projekt.
Poza tym to profesjonalni, przemili, wspaniali instruktorzy.
Zapraszamy więc dzieci, które
chcą dołączyć do grupy początkującej, na czwartkowe zajęcia
w naszej świetlicy. Gratulujemy fantastycznej formy i tytułu
Mistrzom!

dawno przez Lokalną Grupę
Zwiadowców Historii przy obozie AL Funfteichen w Miłoszycach. Słupy na których zawiesiliśmy tablice to oryginalne słupy
z ogrodzenia AL. Rattwitz. Liczymy na to, że wkrótce uda się
dodać kolejne elementy naszej
ścieżki, dotyczące na przykład
najnowszej historii naszej pięknej miejscowości.
Beata Jagielska
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Kolej Dużych Prędkości przez Zalew
Ratowicko - Czernicki?

Kilkanaście dni temu przesłano do Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego oficjalne, nowe
stanowisko Urzędu Gminy Czernica w związku z planami poprowadzenia nitki Kolei Dużych Prędkości
przez teren naszej gminy. To stanowisko jest niestety bardzo niekorzystne dla mieszkańców gminy,
a zwłaszcza Ratowic, gdyż wskazuje się w nim jako dopuszczalne dwa warianty poprowadzenia linii
kolei tuż przy granicy zabudowań w Ratowicach. Dokładnie - między zalewem, a drogą, która przebiega
wzdłuż budynków mieszkalnych od ulicy Polnej w stronę Czernicy.
Jak do tego doszło?
Na początku 2020 roku kolej
przeprowadziła z samorządami
konsultacje i w ich wyniku przyjęto za najbardziej korzystny dla
naszej gminy wariant tzw. czerwony czyli taki, który przebiega
poza granicami naszej gminy.
Wójt Włodzimierz Chlebosz sugerował wtedy także ewentualną
możliwość rozmowy o wariancie tzw. pomarańczowym, mniej
dla nas korzystnym. W swoim
piśmie do zarządu CPK wskazywano nawet z entuzjazmem, że
cyt. „Trasa Kolei Dużych Prędkości w obrębie zamieszkałej
tkanki Gminy Czernica przebiegałoby praktycznie w większości
w granicach obecnej linii kolejowej, co nie pozostaje dla nas
bez znaczenia, gdyż widzimy
niekwestionowany potencjał,
jaki dla Ziemi Czernickiej niesie budowa Centralnego Portu
Komunikacyjnego w postaci m.
in. modernizacji istniejącej linii
kolejowej, która będzie służyć
w komunikacji lokalnej i regionalnej….”. Tak było jeszcze w lutym 2020 roku.
Jednak na II etapie konsultacji okazało się nieoczekiwanie,
że wariant czerwony (omijający
naszą gminę) „raczej nie przejdzie”, musimy się liczyć z opcją,
linii w naszej gminie i wskazany zostanie wariant poprowadzenia KDP między zalewem
a Ratowicami /pomarańczowy
lub niebieski/. Sugerowano mi,
że decyzje już właściwie zapadły
i nikt nie będzie brał pod uwagę
naszych protestów.
Rzeczywiście,
pod
koniec października zaproszono
mnie gościnnie, jako radnego
i sołtysa Ratowic, na posiedzenie Komisji Zagospodarowania
Przestrzennego Ochrony Środowiska i Rolnictwa, na której
miało być wypracowane nowe
stanowisko gminy. W dyskusji
zwróciłem więc uwagę na to, że
nowy przebieg projektowanej

linii kolejowej przy zalewie jest
niekorzystny i nieopłacalny dla
mieszkańców całej naszej gminy.
Wskazałem, że biegnie niemal
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań wsi Ratowice, że przecina obszar chroniony Natura
2000 (Grądy Odrzańskie), że
są to tereny zalewowe, bagienne, że są to siedliska ptactwa
chronionego, że na tym terenie
mamy jeszcze duże złoża kruszyw, że zalew jest wykorzystywany rekreacyjnie i że na trasie
planowanej linii mamy miejsce
szczególne - jedyne w gminie,
miejsce pamięci czyli cmentarz
–pomnik więźniów obozu AL.
Rattwitz. Budowa linii w tym
miejscu najprawdopodobniej
uniemożliwi także powstanie,
tak mocno promowanego do
niedawna przez Wójta, multimodalnego portu rzecznego na
zalewie albo ewentualnego turystycznego zagospodarowania
tego pięknego miejsca. Za to nie
będzie żadnej stacji, nie dostaniemy nic w zamian za pędzące
przez zalew pociągi..
Jednak komisja (w składzie:
przew. Adam Jaskuła z Dobrzykowic, Zdzisław Dobrzański
z Nadolic Małych, Leszek Kusiak z Nadolic Wielkich i Daniel
Urban z Dobrzykowic, Katarzyna Moroz z Wojnowic, z akceptacją radnej Sabiny Jasińskiej
z Czernicy), bez specjalnego zagłębiania się w temat, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała
zasugerowane warianty biegnące przy ratowicko – czernickim
zalewie i tuż przy granicy domów w Ratowicach.
Uczestnicząc
w posiedzeniu komisji miałem wrażenie, że nie brano pod
uwagę względów zdroworozsądkowych, a stanowisko było
już z góry ustalone i żadne argumenty nie miały znaczenia. Że
działa tu jakieś dziwne lobby i że
interesy kolei i mieszkańców sąsiednich gmin liczą się bardziej,

niż interesy mieszkańców gminy
Czernica. Znalazło to potwierdzenie w piśmie Wójta wystosowanym po komisji do Prezesa
Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego, cyt.: „Z punktu
widzenia interesów gminy Czernica najbardziej korzystnym
przebiegiem jest wariant oznaczony na mapach kolorem czerwonym, który w całości przebiega poza terenem naszej gminy.
Mając jednak na uwadze stanowiska gmin ościennych, a szczególności gminy Jelcz Laskowice
, na terenie której przebieg linii czerwonej w istotny sposób
koliduje z zabudową mieszkaniową dopuszczam do dalszych
konsultacji wariant nr 1 tj. linię
oznaczoną na mapach kolorem
pomarańczowym lub (mniej korzystny) wariant nr 2 (kolor niebieski)”. W komisji nie uczestniczył pan Wójt, więc nie dane
mi było zapytać Go czy nie powinien przede wszystkim brać
pod uwagę dobra swojej gminy? W dokumentach wystosowanych po komisji wskazano wprawdzie w komentarzach
ewentualne problemy i postulowano modyfikacje wariantu, ale
te modyfikacje (ekrany dźwiękochłonne, wiadukt, przeniesienie cmentarza AL. Rattwitz)
nieznacznie złagodzą tylko skalę zniszczeń. Nie ma natomiast
już mowy o linii po „starych”
torach. W konsekwencji godzimy się na wariant bardzo niekorzystny dla mieszkańców naszej
gminy. Bez szacunku korzyści (???) i strat, jakie przyniesie
naszej gminie potężna budowa
i przecięcie gminy w nowym
miejscu wiaduktem i siecią torów szybkiej kolei, bez stacji
Nie przedstawiono też konkretnych argumentów dlaczego
nie jest brany pod uwagę wariant linii po starych torach, na
który zgodziły się ościenne gminy? Bo nie do końca przekonujący jest argument że dla kolei

„łuki są za duże”, albo argument
przedstawiony przez Urząd
Gminy że „strefy oddziaływania
inwestycji kolidują z istniejącym
mpzp, teren przeznaczony pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wydane pozwolenia
na budowę). Myślę, że kluczowa
będzie tu informacja kto i komu
wydał w tym miejscu pozwolenia na budowę.
Ponieważ sprawa jest bardzo
ważna warto, by dowiedzieli się
o niej mieszkańcy naszej gminy.
Nie ma bowiem zgody na bezrefleksyjnie niszczenie tego co
bezcenne - unikatowych walorów przyrody, historii i naszego
dziedzictwa. Nie ma zgody na
zabetonowanie jednego z najpiękniejszych i najcenniejszych
przyrodniczo zakątków w naszej
gminie. Nie ma zgody na beztroskę w decydowaniu o przyszłości wielu naszych mieszkańców, bez ich wiedzy. Albo może
- „byle dalej od mojego domu”.
No cóż. Kolej zadecyduje tak,
jak im będzie najlepiej. Ale to
sprawa dotycząca naszej przyszłości, więc powinna być optymalnie dogodna dla nas, nie dla
innych. Nie chcielibyśmy też, by
decyzje zapadały bez szerszych
konsultacji i bez zastanowienia nad tym jakie to przyniesie
konsekwencje dla mieszkańców
i środowiska. Bo trudno nazwać
konsultacjami spotkanie kilku
osób w ramach komisji. Wiele
wskazuje na to, że w obecnym
trybie i systemie pracy Rady
Gminy nie będzie szans na dyskusję. Mam tylko nadzieję, że
będą konsultacje z mieszkańcami i to nie wtedy, kiedy zapadną już ostateczne decyzje i kiedy rzeczywiście nie będziemy
już mieli nic do powiedzenia.
Bardzo proszę osoby, które
chciałyby pomóc w tej sprawie
o bezpośredni kontakt ze mną.
Jarosław Jagielski
Sołtys Ratowic
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ZMIANA STAWEK
OPŁAT ZA ŚMECI!
Jak informuje Zarząd Związku Międzygminnego
Ślęza- Oława od 1 stycznia 2021 r. zmianie
ulega wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie działania
związku. Obowiązująca stawka opłaty w domach
jednorodzinnych to:
- 28,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą
(odpady segregowane).
- 56,00 zł miesięcznie – za każdą osobę
zamieszkałą (odpady zmieszane)
Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, wprowadzone
zostaje zwolnienie w części z opłaty, w wysokości 1 zł od mieszkańca zamieszkującego daną
nieruchomość. Warunkiem skorzystania z ww. zwolnienia, jest
złożenie do Biura Związku prawidłowo wypełnionej deklaracji
(formularz DO-1). Od właścicieli
nieruchomości, którzy zadeklarowali korzystanie z przydomowego
kompostowania i skorzystali ze
zwolnienia w części z opłaty, bioodpady nie będą odbierane w ramach regularnych odbiorów, nie
będą również przyjmowane do
PSZOK oraz MPSZOK

Dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny
wprowadzone zostało zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 100% na szóstą
i każdą kolejną osobę w rodzinie
posiadającej ww. Kartę. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia
w ramach Karty Dużej Rodziny
jest złożenie do Biura Związku
prawidłowo wypełnionej deklaracji (formularz DO-1) w terminie
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Należna opłata za miesiąc styczeń 2021 r. płatna do 15 stycznia 2021 r. winna być wniesiona
z uwzględnieniem nowej stawki.
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Jakie czasy, taka brama.
Co to się działo w Ratowicach w jedną z wrześniowych
sobót, kiedy pod dom sołtysa podjechały służby
epidemiologiczne, wspierane włoskimi carabinieri.
Sanitariusze ubrani w kombinezony i maski zastawili
autem całą drogę, co bardzo zaniepokoiło wszystkich
okolicznych mieszkańców.
Sporo zainteresowanych sytuacją osób zebrało się na chodniku. Po chwili okazało się na
szczęście, że to tylko inscenizacja świetnie przygotowana przez
znajomych i przyjaciół pary młodej, która udawała się właśnie do
kościoła. W całej Polsce mamy
różne tradycje weselne, niektóre
znane są w poszczególnych regionach kraju. Szlaban, zastawa,
szkoda, a dokładnie brama weselna to jedna z takich tradycji, która
niestety powoli zanika. Takie wydarzenie organizują osoby, które
nie są zaproszone na uroczystość,
sąsiedzi i znajomi, którzy blokują
przejazd młodej parze zmierzającej do kościoła. Na drodze mogą
więc pojawić się różne przeszkody w postaci rozstawionych stolików, drabin, przyozdobionych
powozów i dowolnych szlabanów,
które mają skutecznie uniemożliwić młodym przejazd. Przedstawiane są różne zabawne scenki, a uczestniczące w nich osoby
często przebierają się trzymając
w rękach transparenty z napisami, a następnie składają życzenia i wznoszą toasty za szczęśliwe
i długie życie młodej pary. Jeśli

więc powstanie tego typu blokada, to wówczas o otwarcie drogi
musi się postarać świadek pana
młodego, który zazwyczaj wręcza zgromadzonym alkohol bądź
cukierki. W bramach weselnych
chodzi wyłącznie o dobrą zabawę, a ilość takich przymusowych
postojów może jedynie świadczyć
o sympatii do młodej pary. Mamy
czasy covidowe, więc i nasza ratowicka brama była nietypowa.
Panna Młoda, została poddana
krótkiej kwarantannie i dodatkowym badaniom temperatury. Pan
Młody mocno starał się o szybkie
jej zwolnienie. Jednak nie było łatwo. Sanitariusze udali się do auta
świadka i po przejrzeniu zawartości bagażnika wrócili usatysfakcjonowani odpowiednią ilością
środków dezynfekcyjnych. Wymienili Pannę Młodą na środki
dezynfekcyjne i wszyscy radośnie
udali się na wesele.
Bardzo dobrze, że pielęgnujemy tradycje, a mimo wielu
problemów i trudnych czasów
umiemy się dobrze bawić. Jeszcze raz życzymy dużo szczęścia
Młodej Parze!
B. Jagielska

Letnie grzybobranie!!!
Najpierw było trochę za sucho, potem za mokro, ale to grzybiarzom wcale nie przeszkadzało. Właściwie
to tegoroczny sezon grzybowy trwał do końca października, a może dłużej.
Próbowaliśmy i my „wstrzelić” się w dobry moment. Piękna, wręcz letnia pogoda towarzyszyła mieszkańcom Ratowic
we wspólnym grzybobraniu,
20 września 2020 zorganizowanym przez Sołtysa i Radę
Sołecką Ratowic. Jak każdego
roku o tej porze, grupa blisko

50 osób wybrała się w okolice
Międzyborza, gdzie organizowane jest w tym czasie Święto
Grzyba. Tegoroczne świętowanie było znacznie ograniczone ze względu na sytuację epidemiologiczną, ale wyjazd był
dla nas wielką przyjemnością.
Zaprzyjaźniony sołtys Niwek

Książęcych przygotował przewodników, którzy doskonale
znają okoliczne lasy wskazali nam najlepsze miejsca. Susza sprawiła, że zbiory nie były
bardzo obfite, jednak każdy
z nas w swoim koszu miał trochę podgrzybków i borowików. Wyprawę zakończyliśmy

wspólnym
biesiadowaniem
przy ognisku. W czasie, kiedy
tak mało mamy okazji do integracji ten wyjazd był wspaniałą
odskocznią od szarej rzeczywistości. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom i zapraszam
na kolejne wyjazdy!
Jarosław Jagielski
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43 rzeczy, które zrozumieją tylko rodowici
mieszkańcy Wrocławia
25. Cyrk na kółkach w domu na
linach
Jednym z ciekawszych miejsc
w mieście, w których stężenie artystów na metr kwadratowy przekraczało wszelkie normy jest
Trzonolinowiec.
Rewolucyjny w zamierzeniu
projekt Jacka Burzyńskiego i Andrzeja Skorupy – wrocławskiego
tandemu architektoniczno- konstruktorskiego, zakładał wybudowanie wysokościowca podtrzymywanego na linach. Mówi się do
dziś, że to konstrukcja budowana
“od góry”. Chodzi tutaj o to, że najpierw wzniesiono kręgosłup, we
wnętrzu którego znajduje się dziś
klatka schodowa i windy. Następnie
od najwyższego do najniższego, pojawiały się kolejne piętra, utrzymywane właśnie przez liny.
Nowatorskie
przedsięwzięcie wkrótce po oddaniu do użytku
(1967 rok) zaczęło rozbudzać wyobraźnię i wzbudzać sensację. Jedna
z legend mówiła, że dom buja się na
wietrze, inna, że ściany same pękają, jeszcze inna, że w mieszkaniach
obowiązują limity wagowe mebli.
Dzieci straszono spadającymi sufitami i obrywającymi się podłogami.
W rzeczywistości we wnętrzu
naszego “domu na kurzej stopce”
było znacznie ciekawiej. Przez lata
należał on do teatru i tu kwaterowano wszystkich artystów. Krótki
spacer między kolejnymi piętrami
pozwalał spotkać zarówno śpiewaczki trenujące swój sopran, baletmistrzów w czasie rozciągania, aktorów ćwiczących role, skrzypaczki
przygotowujące się do występu…

Nikt tam nie narzekał na nudę,
ale też mieszkańcy, z racji wykonywania wolnego zawodu, rzadko uskarżali się na wszechobecny
hałas. Jak na warunki zapewniane
artystom było tu ponoć wyjątkowo
dobrze. Dziś budynek oczekuje na
remont, z wolna niszczejąc.
26. A może do igloo?
Dom Igloo Witolda Lipińskiego
wciąż rozbudza wyobraźnie mieszkańców i turystów.
Wrocław jest mekką dla miłośników dziwnej architektury. Mało
kto z przyjezdnych wie jednak, że są
tu dwa domy-igloo. A właściwie jeden „grzybek” i jedno igloo.
Ten pierwszy stoi spokojnie
wśród drzew u zbiegu ulic Wyścigowej i Turniejowej na Partynicach,
a właściciel, Bolesław Jahn wspomina, że gdy pod koniec lat sześćdziesiątych kupował działkę budowlaną, Dzielnicowa Rada Narodowa
Wrocław-Krzyki wyraziła zgodę na
budowę pod jednym warunkiem
– postawiona na niej willa ma być
nietypowa.
Jahn, z zawodu elektryk, zwrócił
się więc o pomoc do zaprzyjaźnionego architekta. Traf chciał, że był
to Witold Lipiński, jeden z największych powojennych wrocławskich
wizjonerów architektury.
Lipiński przygotowując swe projekty zawsze brał pod uwagę to, by
były możliwie tanie do zbudowania,
możliwie trwałe i możliwie samowystarczalne – czyli takie, w których da się przetrwać także przy
braku prądu i aprowizacji w sklepach. Dom – grzybek powstawał

siedem lat, choć w zamierzeniu miał
powstać w połowę tego czasu. Problemem były braki w zaopatrzeniu.
Dom igloo, czyli prywatna willa
Witolda Lipińskiego przy ul. Moniuszki, także powstawał nie bez
trudności.
Brak było nie tylko materiałów,
ale i budowniczych, którzy zechcieliby podjąć się takiego wyzwania,
jak stworzenie kopuły w której mieści się cały dom. Cegły pochodziły
z gruzów okolicznych willi, wnętrze
wyłożone jest drewnem z dębów
wyciętych podczas prac pielęgnacyjnych w pobliskim Parku Szczytnickim. Nietypowa jest nie tylko
akustyka, czy cyrkulacja powietrza.
W igloo rośnie sobie bezkarnie fikus, a w przylegającej do budynku
oranżerii zadomowiły się sukulenty.
Igloo po dziś dzień stanowi
atrakcję turystyczną dla miłośników architektury. Dorobiło się nawet własnej legendy miejskiej: jakoby było próbą zaimponowania
przez Lipińskiego eskimoskiej narzeczonej – oczywiście nie ma to
nic wspólnego z prawdą.
Witold Lipiński ma na swoim
koncie jeszcze kilka innych znamiennych realizacji. To on pomagał
przy projektowaniu KDM, jego dziełem jest obserwatorium na Śnieżce –
najsłynniejsze polskie UFO.
Żaden z tych budynków nie
powstałby, gdyby Lipiński nie posłuchał swojego brata – Zdzisława, z którym był w AK. Po wojnie
Witold chciał wraz z nim prowadzić działalność wywrotową, ukrywając się w lasach. Zdzisław stanowczo zaoponował, zabraniając

bratu “marnowania swojego potencjału”. I tak zamiast Żołnierzem
Wyklętym, Witold Lipiński został
architektem.
27. Solanka czy knysza?
Przedwojenny Wrocław miał
kilka swoich sztandarowych przekąsek. Jedną z nich były paszteciki
wrocławskie, inną wursty sprzedawane na straganach, bardzo popularne były również precle.
Powojenny Wrocław dorobił się
dwóch takich przysmaków. Pierwszym z nich stały się paluchy pszenne z grubo mieloną solą i kminkiem, które miały taką moc, że
potrafiły zniknąć w brzuchu, zanim
nabywca dotarł z piekarni do domu.
Drugim, późniejszym przysmakiem stały się “knysze pod
dworcem”. Dziś próżno szukać ich
śladów, nawet plamy z sosu na koszulkach konsumentów zdążyły się
już sprać, ale w latach dziewięćdziesiątych „budy” z knyszami były
oazą dla koneserów fast foodu.
Czym były owe tajemnicze
knysze? Wielkimi bułkami, przypominającymi nieco współczesne
kebaby, wypełnionymi po brzegi
świeżymi warzywami, sosami i dodatkami takimi jak kotlet mielony
czy parówka.
Jedna z miejskich legend mówi,
że istniał raz człowiek, który spacerując z knyszą przez miasto nie
ubrudził się ani trochę i nie zgubił
ani ziarenka kukurydzy. Niestety
nikt nie pamięta jak wyglądał i dokąd zmierzał…
Autor: Dominika Węcławek
Źródło: https://www.morizon.pl/blog/
wroclaw-ciekawostki-historie-legendy/

KRÓTKO…
z Mamy informacje, że niektórzy mieszkańcy nadal „zapominają”
o zakładaniu maseczek w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w sklepach.
Róbmy to, choćby ze względu na szacunek wobec innych klientów
i pań, które pracują w sklepie. Miejmy też odwagę wesprzeć panie
ekspedientki w tej „walce” o nasze wspólne bezpieczeństwo.
Przypominamy, że rozporządzenie w tej sprawie, egzekwowane
przez władze stanowi, że gdy tego nie robimy, musimy się liczyć
z mandatem do wysokości 500 zł.
z Zmieniły się zasady korzystania z biblioteki. Tradycyjnie już obowiązują
wszystkie zasady ochrony. Ponadto nie możemy podchodzić do
półek i wybierać książek. Wszystko załatwiamy przy ladzie. Możecie
zamówić książki przez telefon lub on-line. Aby zamówić książki trzeba
zadzwonić w godzinach otwarcia biblioteki pod nr 502 041 418.
z Przypominamy, że osoby starsze, mogą zadzwonić na specjalną
infolinię dla seniorów 22 505 11 11 i prosić o pomoc w czynnościach,
które wymagają wyjścia z domu. Dane kontaktowe zgłaszającego

się seniora będą przekazywane do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czernicy, który skontaktuje się z osobą zainteresowaną.
Korzystanie z infolinii, jak również udzielenie pomocy (np. zrobienie
i dostarczenie zakupów, środków higienicznych, leków) jest bezpłatne.
Senior pokrywa jedynie koszty zakupów. Można też zwracać się
bezpośrednio do naszego GOPS
z Niestety Związek Międzygminny Ślęza Oława poinformował
nas, że w tym roku nie będzie już MPSZOK na terenie śmietnika
w Ratowicach. Odpady można wywozić bezpośrednio do składowiska
PSZOK w Godzikowicach.
z Czytelnicy zaproponowali właczenie do gazetki dwóch nowych rubryk
1. WITAMY – w której umieszczalibyśmy zdjęcia nowonarodzonych
Ratowiczan, albo nowych mieszkańców, oczywiście, jeśli nam je
przyślą:beajagielska@op.pl, no i 2. ODESZLI – tu informowalibyśmy,
kogo z naszego grona pożegnaliśmy w ostatnim czasie. Co Wy na to?
Napiszcie.

6

www.ratowice.pl

Wieści Ratowickie

Nr 43, grudzień 2020

HISTORIA

AEL Rattwitz

Obóz w Ratowicach był pierwszym obozem w naszych okolicach. Powstał
w roku 1940, z inicjatywy Służby Pracy Rzeszy (Reichs Arbeits Dienst-RAD).
Następnie przez niedługi okres należał do zakładu chemicznego „Askania”.
Z powodu mroźnej zimy nie rozpoczęto żadnych prac budowlanych. W obozie
przebywała tylko grupa organizacyjna Organization Todt.
Od czerwca 1942 do 1943
istniał jako obóz pracy wychowawczej (AEL Arbeitserziehungslager), podporządkowany
Wrocławskiej placówce Gestapo, która miała za zadanie kierowanie na resocjalizację uchylających się od pracy robotników
przymusowych. Na terenie obozu przebywali Polscy, Ukraińscy,
Rosyjscy, Czescy i Żydowscy robotnicy przymusowi. Więźniowie obozu AEL RATTWITZ
zostali zatrudnieni przy budowie Zakładów Friedricha Kruppa Berthawerk AG przez firmę
Wayss und Freitag.
W roku 1942 na terenie obozu przebywało około 1500-2000
więźniów z których część zatrudniona została w magazynach

amunicji, część w komendzie
S.D. (Siechercheits Dienst - służba bezpieczeństwa) we Wrocławiu. Pozostali, około 1400 osób,
pracowali przy rozbudowie zakładów w Jelczu. W obozie panowały nieludzkie warunki - głód,
bicie, poniżanie i zastraszanie.
Bilans ofiar obozu wyniósł około 2000 osób. W listopadzie 1943
roku część więźniów obozu AEL
RATTWITZ przekazano do
nowo utworzonego w Miłoszycach obozu pracy AL Fünfteichen, największej filii obozu KL
Gross Rosen, część przewieziono
bezpośrednio do Gross Rosen.
W 1958 roku w pobliżu Ratowic z mogiły ekshumowano ciała 255 ofiar. W 1967 roku, z inicjatywy mieszkańców Ratowic,

w miejscu mogiły został odsłonięty pomnik ufundowany przez
Jelczańskie Zakłady Samochodowe. Dziś jedynymi pozostałościami świadczącymi o istnieniu
obozu są relacje więźniów znajdujące się w Archiwum Gross
Rosen w Wałbrzychu, a także betonowe bunkry naziemne
i schrony podziemne przy ulicy
Polnej.
Piotr Kutela /Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Zwiadowców
Historii/
Uczniowie pamiętają....
Dnia 21 października uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Ratowicach wraz z wychowawcą

Panem Grzegorzem Jarząbkiem
udali się, jak co roku, z misją posprzątania i zapalenia zniczy na
pomniku ku czci pomordowanych w „Arbeitserziehungslager
Rattwitz”w czasie II wojny światowej. To była świetna lekcja historii i wychowania dla naszych
dzieci, które z zaangażowaniem
podjęły się wykonania patriotycznego zadania. Dziękujemy
Wam za pamięć.

ARCHIWUM RATOWIC

Czerwony
Kapturek

W 1959 roku w Szkole Podstawowej
w Ratowicach utworzono zespół wokalnomuzyczny, „Czerwony Kapturek”. Rodzice
zakupili instrumenty: skrzypce, akordeony,
mandoliny i gitary. Instruktorem gry
został pan Mieczysław Pulnik, kierownik
orkiestry przy JZS. Równolegle powstał też
chór szkolny, prowadzony przez Panią Stanisławę Żukowską. Występowanie w zespole było dla uczniów
wyróżnieniem i atrakcją. Zespół szybko zasłynął ze śpiewanych na dwa głosy popularnych piosenek
i pieśni patriotycznych. Był zapraszany na różne uroczystości w okolicznych miejscowościach, Oławie,
Wrocławiu. Odnosił wiele sukcesów m. in. wyróżnienie na Przeglądzie Zespołów Artystycznych we
Wrocławiu.
Chór szkolny przetrwał dużo
dłużej niż zespół muzyczny zmieniali się młodzi artyści, ale
chór zawsze zachowywał dobry
poziom. Zapraszano go na konkursy i uroczystości pozaszkolne.
W takiej formie funkcjonował

do końca lat siedemdziesiątych,
kiedy to starsze klasy przeniesiono do szkoły zbiorczej. Na bazie
i repertuarze dawnego zespołu w latach dziewięćdziesiątych
działał w szkole zespół „Remisolki” a potem „Mini Śląsk”. Za-

szczepione w młodzieńczych latach zamiłowanie do śpiewania
pozostało na długie lata. W 2011
roku powstał u nas zespół ludowy „Ratowiczanie”. Artystyczna
działalność amatorskiego zespołu ludowego, którego członkowie

śpiewają z potrzeby serca, stanowi oprawę muzyczną różnych
wydarzeń kulturalnych na terenie naszej gminy i szerzej. W tym
zespole występuje wielu członków niegdysiejszego „Czerwonego Kapturka”.
Beata Jagielska
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Fundusz Sołecki na 2021 rok

Jak każdego roku, do końca września mieliśmy obowiązek rozdysponować fundusz sołecki. Dlatego na 22
września zwołałem zebranie wiejskie w tej sprawie, w którym wzięło udział aż 65 mieszkańców naszej wsi.
Nie każdy pomysł można zrealizować wykorzystując fundusz sołecki. Zadania
do realizacji w ramach funduszu sołeckiego muszą być
zgodne z zadaniami własnymi i strategią rozwoju gminy,
służyć poprawie warunków
życia mieszkańców. Dobrą
praktyką jest w Ratowicach ,
że rada sołecka, której przewodniczy sołtys, po przeanalizowaniu opinii mieszkańców przygotowuje propozycje
przeznaczenia i podziału funduszu w oparciu o obowiązujące przepisy. Przeanalizowane
i skosztorysowane propozycje
rady sołeckiej sołtys przedstawia podczas zebrania wiejskiego i zebrani mieszkańcy podejmują ostateczną decyzję o jego
przeznaczeniu. Nasz przyszłoroczny fundusz został podzielony w następujący sposób:
1. Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych 4000,2. Zrekultywowanie terenu i budowa klombu w okolicy
słupa ogłoszeniowego 20 000,-

3. Rozbudowa i modernizacja placów zabaw i placu do
ćwiczeń – 20 000,4. Dofinansowanie „Kalendarza Ratowickiego” 2000,5. Zakup tuszu i papieru do
druku „Wieści Ratowickich” ,
oraz opłacenie domeny strony
internetowej wsi 2000,6. Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych, promocja wsi, wkład
własny do projektów 4013,90,1. Przygotowaliśmy też propozycje mieszkańców Ratowic
do budżetu Gminy Czernica
na 2021 rok: Remont świetlicy
wiejskiej /renowacja podłogi,
renowacja schodów wejściowych, remont toalet, naprawa
filarów, zamontowanie grzejników i klimatyzacji, malowanie sali /.
2. Budowa przystanków
autobusowych przy drodze
wojewódzkiej.
3. Podjęcie odpowiednich
kroków i zmierzających do budowy bezpiecznych zjazdów
do Ratowic przy drodze wo-

jewódzkiej /złożenie wniosku,
partycypowanie w kosztach/
4. Budowa ścieżki rowerowo – pieszej między Ratowicami i Czernicą.
5. Budowa bezpiecznego parkingu przy Szkole
Podstawowej.
6. Naprawa elewacji zewnętrznej budynku wspólnotowego w centrum wsi.
7. Uporządkowanie terenu
i budowa parkingu przy pomniku więźniów obozu Gross
Rosen między Ratowicami
i Czernicą.
8. Wymiana barier na zakręcie ul. Wrocławskiej.
9. Budowa chodnika w centrum wsi, wzdłuż głównych
ulic
10. Uzupełnienie oświetlenia wsi i budowa linii oświetleniowej na przedłużeniu ulicy Słonecznej , Leszczynowej,
Wiśniowej, Spokojnej i Wrocławskiej przy cmentarzu.
11. Udrożnienie i naprawa studzienek kanalizacji
burzowej

12. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Słonecznej, Wiśniowej, Leszczynowej,
Lawendowej i Nowej
13. Uzupełnienie oświetlenia ul. Polnej
14. Przesunięcie słupa elektrycznego na ulicy Nowej
15. Poprawienie nawierzchni i naprawa studzienek kanalizacyjnych przy ulicy Spacerowej i na jej przedłużeniu – tzw.
ulicy Czereśniowej.
16. Polepszenie sytuacji komunikacyjnej mieszkańców
wsi poprzez zwiększenie liczby
kursów komunikacji dotowanej przez UG.
17. Systematyczne koszenie
rowów i poboczy ulic.
Są to właściwie te same
wnioski jakie przedstawiliśmy
w ubiegłym roku.
Decyzja
mieszkańców
w formie uchwały trafiła do
wójta, który przygotowuje projekt budżetu na przyszły rok.
Mamy nadzieję, że chociaż
niektóre z nich i zostaną ujęte
w budżecie gminy na rok 2021.
Jarosław Jagielski

SPOŁECZEŃSTWO

Wspólny czas

Jesień i covid zamknęły nas w domach. Nie zawsze jednak istnieją dobre pomysły na to, jak spędzić dzień,
zwłaszcza jeśli pogoda nie sprzyja spacerom. Mamy kilka małych rad, aby zająć czymś siebie i dzieci
i spędzić spokojne godziny w cieple domowego zacisza z najbliższymi.
Na przykład polecamy klasyczne gry planszowe, które
zawsze są dobrym sposobem
na natychmiastowe zaangażowanie rodziny i świetną zabawę. Ale jeśli nie masz żadnych
gier w domu lub chciałbyś
spróbować czegoś innego, polecam kilka gier, które wymagają tylko wyobraźni i dobrego
humoru!
ZGADNIJ KIM JESTEM
Weź karteczki samoprzylepne i napisz na nich imię postaci (może to być prawdziwe
zwierzę np. Słoń lub postać
fikcyjna np. Dumbo – może

to być prawdziwa postać np.
Elvis Presley lub fantasy, np.
King Kong). Następnie rozdaj kartki wszystkim uczestnikom i upewnij się, że nikt nie
czyta tego, co ma na nich napisane. Każdy przykleja swoją kartkę na swoim czole tak,
aby inni mogli zobaczyć co jest
na niej napisane, lecz sama zainteresowana osoba nie wie,
czyje imię ma przyklejone.
Zgodnie z ruchem wskazówek
zegara będziesz musiał odgadnąć kim jesteś, oczywiście zadając pytania kolejno wszystkim obecnym. W ten sposób

każdy będzie miał możliwość
odgadnięcia.
MIM – NIEMOŻLIWY
PREZENT (Kalambury) Kolejna zabawna gra, do której wystarczy kartka papieru i długopis. Czy chciałbyś podarować
coś, na co Cię nie stać, albo
jest to niemożliwe? W tej grze
możesz to zrobić! Na przykład
można podarować Podróż na
Księżyc, czy wizytę w fabryce Willy Wonki lub super samochód Batmana. Cóż, cokolwiek chcesz dać, zrobisz to
w tej grze! Wpisz swój prezent
na kartce i trzymaj go w dłoni,

nie pokazując jej nikomu (karteczka będzie potrzebna tylko
wtedy, gdy nie uda się innym
odgadnąć prezentu dla swojego zespołu i trzeba będzie udowodnić, że rzeczywiście o to
chodziło). Podziel towarzystwo na małe grupy / zespoły
i spróbuj pokazać ciałem i gestami bez użycia słów, o jaki
prezent chodzi. Użyj swojej
wyobraźni i przede wszystkim
dobrze się baw, ponieważ celem tych dwóch gier nie jest
zwycięstwo, ale dobra zabawa
z rodziną!
Miłej zabawy!
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Jak wzywać pogotowie
ratunkowe
Wezwanie karetki pogotowia ratunkowego chyba
każdemu wydaje się sprawą banalnie prostą.
Jeśli jednak zagłębimy się troszeczkę w ten temat
to okaże się, że sprawa nie jest aż tak trywialna
jak myślimy. W trudnej sytuacji, której nikomu
oczywiście nie życzę, warto mieć utrwalone
w głowie kilka informacji, które mogą uratować
ludzkie istnienia.
Numery telefonów
W Polsce do wyboru mamy
dwa numery telefonu. Bezpośredni numer na pogotowie ratunkowe 999, oraz międzynarodowy numer alarmowy 112.
Podczas wzywania pomocy
musimy przekazać dyspozytorowi kilka informacji. Wbrew
pozorom kolejność ich przekazywania jest bardzo ważna.
Zawsze jako pierwsze powinniśmy podać gdzie zdarzenie
ma miejsce. Ma to ogromne
znaczenie w momencie, gdyby połączenie z numerem alarmowym zostało przerwana
(rozładowana bateria telefonu
komórkowego, zgubienie sieci, brak prądu w domu itp.).
Co i w jakiej kolejności powinniśmy w takim razie podać
wzywając
karetkę?
I.
Miejsce
zdarzenia
Określamy najdokładniej jak
potrafimy miejsce w którym
doszło do zdarzenia. Jeśli sytuacja ma miejsce w domu/bloku przekazujemy dyspozytorowi dokładny adres: nazwa ulicy,
numer domu, bloku, klatki, piętro. Gdy sytuacja wydarzyła
się na drodze także staramy się
określić orientacyjny adres
miejsca zdarzenia. Jeśli jest to
niemożliwe podajemy charakterystyczne punkty orientacyjne.
II.
Powód
wezwania
Przekazujemy informacje o tym
dlaczego dzwonimy, co się wydarzyło. Określamy czy jest to
np. zachorowanie (ból w klatce piersiowej, napad duszności,
drgawek itd), wypadek komunikacyjny, uraz, oparzenie etc.
III. Ilość i stan poszkodowanych
Staramy się określić ile jest osób
potrzebujących pomocy i w jakim są stanie. Od tej informacji zależy, ile karetek i jakiego
typu (zespół podstawowy, zespół specjalistyczny) zostanie

od razu wysłanych na miejsce
zdarzenia. Jeśli np. miał miejsce wypadek samochodowy,
urazów w nim doznały 3 osoby będące obecnie nieprzytomne, to pewnikiem jest, że jeden
Zespół Ratownictwa Medycznego nie wystarczy do udzielenia im wszystkim pomocy.
Podajemy objawy które możemy zaobserwować (np. brak
oddechu, krwotok z ręki, uraz
głowy, drgawki), jak i te które
podają sami poszkodowani (np.
piekący ból w klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy).
IV. Dane poszkodowanego
Przekazujemy
dyspozytorowi czy osobą poszkodowaną jest dorosły czy dziecko, kobieta czy mężczyzna.
Jeśli jest to możliwe podajemy jego wiek, imię i nazwisko.
V.
Dane
wzywającego
Na samym końcu, po przekazaniu wszystkich powyższych informacji, podajemy nasze imię
i nazwisko, i numer telefonu
spod którego dzwonimy.
Kilka uwag
W trakcie rozmowy uważnie słuchajmy tego, co mówi
dyspozytor. Może on nam zadawać pytania, które ułatwią
np. dojazd karetki na miejsce zdarzenia, może także powiedzieć co możemy zrobić
do czasu przyjazdu karetki.
Nigdy nie kończymy rozmowy
jako pierwsi, dyspozytor po potwierdzeniu przyjęcia wezwania
pierwszy odkłada słuchawkę!
Nie wolno dzwonić pod numery alarmowe dla zabawy, w tym
czasie ktoś naprawdę potrzebujący może próbować wezwać
pomocy! Fałszywe wezwania są
zgłaszane na Policję, a ludzie je
wykonujący pociągani do odpowiedzialności karnej.
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Przydatne telefony
Sołtys Ratowic Jarosłąw Jagielski		
601 727 190
Urząd Gminy Czernica			
71 /726 57 00
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 		
71/722 17 00
Zakład Gospodarki Komunalnej 		
71/318 01 73
Numer alarmowy ZGK 			
603 607 807
GOPS Czernica 				
71/ 318 01 80
Związek Międzygminny Ślęza-Oława 		
71/391 91 50
Biblioteka w Ratowicach 			
502 041 418
Szkoła Podstawowa/Przedszkole w Ratowicach 71/318 91 68
Parafia pw. św. Antoniego w Ratowicach
71/ 318 91 88
Centrum Zdrowia w Czernicy, ul. Wojska Polskiego
71/ 757 51 90
Przychodnia w Czernicy M. Tarczyluk-Miśkiewicz 71/318 00 94
Przychodnia Lekarska MEDICOR Jelcz-Laskowice 71 /381 13 46-47
NZOZ „Promed” ul. Liliowa, Jelcz-Laskowice
71/318 31 33
Policja/Dzielnicowy
			
997, 71/340-29-07, 		
					
601-814-727
Straż Pożarna
				
998, 112
Pogotowie ratunkowe 			
999,112
Pogotowie energetyczne Strzelin 		
991, 71/ 392-13-28
Wojew. stacja sanit.– epidem. Wrocław		
71/361 46 91, 		
				
71/361 46 92 693 900 908		
			
całodobowo 603 720 579
Infolinia NFZ w sprawie Covid – 19		
800 190 590

KONKURS „Moja mała Ojczyzna”
W piątek, 23 października w Szkole Podstawowej w Ratowicach odbył się konkurs “ Moja Mała Ojczyzna”. Konkurs cieszył się
ogromnym zainteresowaniem uczniów. W dwóch etapach - pisemnym i ustnym – wzięło udział aż 24 uczniów szkoły, mieszkańców
różnych miejscowości gminy. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą
i znajomością spraw społecznych, historii, geografii i przyrody naszej okolicy. Konkursowe zmagania były bardzo wyrównane. Ostatecznie, po dwóch dogrywkach wygrała uczennica klasy VII Natalia
Gazda, która nieznacznie wyprzedziła Hannę Michalską i Patryka
Olszewskiego. Świetnie zaprezentowali się też Michalina Żygadło,
Kornel Bigda i Antonina Jankowicz. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom ich szerokiej wiedzy o środowisku lokalnym i historii. Konkurs przygotowany we współpracy
z Towarzystwem przyjaciół Ratowic, był jednym z elementów projektu powstania ścieżki historycznej, na którą towarzystwo pozyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w organizację konkursu Pani Beacie Jagielskiej - Prezes TPR, Panu Jarosławowi Jagielskiemu - Sołtysowi Ratowic i Panu Grzegorzowi Jarząbkowi
- nauczycielowi historii SP Ratowice. Dziękujemy także serdecznie
za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu Panu Staroście
Powiatu Wrocławskiego Romanowi Potockiemu i Wójtowi Gminy
Czernica Panu Włodzimierzowi Chleboszowi, oraz Towarzystwu
Przyjaciół Ratowic. Dziękujemy bardzo wspaniałej, zaangażowanej,
aktywnej młodzieży. To była doskonała lekcja lokalnego patriotyzmu i na pewno wrócimy do kolejnych edycji konkursu.
Grzegorz Jarząbek
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