
PANI STANISŁAWA ŻUKOWSKA 
HONOROWYM OBYWATELEM 
GMINY CZERNICA
W połowie maja mieszkanka Ratowic Pani Stanisława Żukowska odebrała z 
rak Wójta Włodzimierza Chlebosza statuetkę i tytuł Honorowego  Obywatela 
Gminy Czernica. Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpili nasz  radny Jarosław 
Jagielski  i Towarzystwo Przyjaciół Ratowic. 

Wszyscy znamy Panią Żukow-
ską jako osobę od lat bardzo za-
angażowaną w życie lokalnej spo-
łeczności. Emerytowany pedagog, 
animatorka kultury i wieloletni 
kierownik Szkoły Podstawowej w 
Ratowicach cieszy się szacunkiem 
i uznaniem mieszkańców Ratowic 
i gminy Czernica.

Dała się poznać jako inicjator-
ka wielu ważnych działań, m. in 
utworzenia drużyny harcerskiej, 
zespołów muzycznych dla dzie-
ci „Czerwony Kapturek”, „Mini 
Śląsk”, budowy i opieki nad po-
mnikiem więźniów obozu AEL 
Rattwitz między Ratowicami i 
Czernicą.              

Od wielu lat owocnie współ-
pracuje z sołtysem i TPR na rzecz 
upowszechniania tradycji i kul-
tury. Wspólnie organizowaliśmy 
Klub Emeryta i Rencisty w Rato-
wicach, zespół ludowy „Ratowi-
czanie”, przygotowywaliśmy opra-
wę dożynek wiejskich, gminnych i 
powiatowych. 

Zaangażowanie Pani Stanisła-
wy zawsze udzielało się środowi-
sku. Można nawet powiedzieć, 
że była motorem wielu działań. 
Jest także nieocenionym źródłem 
wiedzy o zwyczajach, tradycjach, 
historii. Chętnie dzieli się nią z 
młodzieżą. Mamy jej wsparcie w 
wielu projektach, np. przy tworze-

niu Archiwum Ratowic, do któ-
rego przekazała swoje zbiory.  Na 
szczególny szacunek zasługuje to, 
że mimo sędziwego wieku aktyw-
nie udziela się w prowadzeniu lo-
kalnego zespołu ludowego, dba 
o zachowanie wartości i zwycza-
jów. Szczególnie istotna dla Niej 
jest dbałość o zachowanie naszych 
dolnośląskich tradycji.  

Pani Stanisława Żukowska od 
lat jest wzorem zaangażowania i 
aktywności dla młodych pokoleń. 
Cieszymy się, że jej zaangażowa-
nie  zostało docenione. Gratulu-
jemy tytułu i życzymy wszelkiej 
pomyślności i wielu lat w zdrowiu. 

/tpr/
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O co chodzi z tym 
spisem?

To sie opłaca!

Dobre rady babć

Od 1 kwietnia 2021 r. 
do 30 września 2021 
r. trwa Narodowy Spis 
Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021 

Segregacja śmieci, 
oszczędzanie wody i 
energii, dbanie  
o środowisko naturalne - 
to już nie tylko obowiązek, 
ale także styl życia. 
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Niedawno dotarł  
do nas dyplom  
i gratulacje przekazane 
przez Radio Wrocław 
dla Mieszkańcom 
Ratowic za zdobycie 
tytułu najciekawszej 
dolnośląskiej wsi, który 
Państwu przekazujemy!
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Dobry Duch Ratowic
Aktywne stowarzyszenie wiejskie to szansa. Szansa 
na ciekawe działania, na  zdobycie pieniędzy dla 
wsi, szansa na uaktywnienie sporej grupy ludzi. 
Jest to też szansa na budowanie fajnej, przyjaznej 
miejscowości, takiej jakiej chcą jej mieszkańcy.  
Tak pomyśleliśmy przyglądając się niegdyś 
działaniom prężnych  stowarzyszeń na 
Opolszczyźnie. A może by tak u nas…

Jak to się zaczęło?
To był rok 2005. A u nas sta-

gnacja -  brak inwestycji, niemal 
nieprzejezdna droga, świetli-
ca wymagająca remontu, próby 
sprzedania jednego z  budynków 
szkolnych, problem z utrzyma-
niem szkoły, brak przedszkola. 
Po kilku burzliwych zebraniach 
wiejskich sołtys Jarosłąw Jagiel-
ski zaproponował założenie  sto-
warzyszenia, które będzie mogło 
zaktywizować mieszkańców. A w 
grupie może będzie siła…

Pomysł nie kiełkował długo. 
Szybko pojawiło się sporo osób, 
które gotowe były coś zmienić i 
już w grudniu spontanicznie zor-
ganizowaliśmy pierwszy Jarmark 
Adwentowy. Nie wiedzieliśmy 
czy pomysł chwyci, bo wtedy  ta-
kich imprez jeszcze nie było. Suk-
ces przedsięwzięcia dodał nam 
wiatru w żagle. Zaczęły pojawiać 
się kolejne propozycje. Szybko 
dopięliśmy formalności w KRS i 
w maju 2006 roku zarejestrowali-
śmy Towarzystwo Przyjaciół Ra-
towic. Trudno było o jakąkolwiek 
pomoc, a wszystko było dla nas 
nowe, wszystkiego się uczyliśmy. 
Byli tacy, którzy mocno wątpili w 
powodzenie, bo takie stowarzy-
szenie na wsi było raczej rzadko-
ścią. Dziś wiemy, że to był jeden z 
ważniejszych momentów w naj-
nowszej  historii Ratowic, a TPR 
stało się kołem zamachowym 
wielu działań – takim Dobrym 
Duchem Ratowic.

Co się udało?
Wyjazdy na basen dla dzie-

ci, pikniki, zajęcia taneczne dla 
dorosłych, tai-chi , projekty na 
zajęcia karate, teatralne, zumba 
-  zaczęło się dziać! Ale scepty-
ków przekonały chyba dopiero 
pierwsze pieniądze pozyskane w 
2008 roku z Fundacji Wspoma-
gania Wsi na projekt  pt. „Babcia 
i wnuczek na gadu gadu” – prze-
znaczone na remont salki konfe-
rencyjnej, komputer i cykl zajęć 
dla dzieci i seniorów. To był już 
konkret.  

Z każdym rokiem działalno-
ści zwiększała się ilość i zakres 
działań. Nawiązaliśmy współ-
pracę ze szkołą, z biblioteką, 
RCWiP, z innymi stowarzysze-
niami. Potem zostaliśmy człon-
kiem Lokalnej Grupy Działania 
i gminnego partnerstwa, wzięli-
śmy pod skrzydła Koło Emery-
tów i Rencistów, zespół ludowy 
„Ratowiczanie”, miejscową dru-
żynę piłkarską. Przyszedł czas na 
projekty i pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na różne przed-
sięwzięcia. Oczywiście na miarę 
naszych skromnych możliwo-
ści. Nie prowadzimy działalno-
ści gospodarczej, a nasze funk-
cjonowanie opiera się w całości 
na darowiznach, dotacjach i spo-
łecznej pracy członków stowa-
rzyszenia. Taka praca w wyma-
ga poświęcenia wolnego czasu, a 
nierzadko rezygnacji z własnych 
planów.

 Założyliśmy sobie kilka 
ważnych celów, które sukcesyw-
nie realizujemy.  

Pierwszy z nich to integracja.  
Już na początku pomyśleliśmy, 
że Święto Niepodległości będzie 
pierwszą dobrą sposobnością. 
Przygotowaliśmy więc uroczy-
stą paradę  przez  wieś, ze świę-
tym  Marcinem na koniu, z po-
chodniami, pieczeniem kiełbasek 
i śpiewaniem patriotycznych pie-
śni. Zdobyliśmy odpowiedniego 
konia, kupiliśmy strój. Był tylko 
jeden problem - nie mieliśmy 
osoby, która pojedzie w paradzie 
na koniu. Dyskusje trwały dość 
długo: jeden się bał, drugi był 
ciut za ciężki, kolejny miał jakieś  
inne obowiązki. Ostatecznie św. 
Marcinem został… proboszcz Ja-
nusz Dołhun, nasz ówczesny pre-
zes stowarzyszenia. Poświęcił się 
dla tego projektu, ale to był strzał 
w dziesiątkę. A  parada w Święto 
Niepodległości na stałe wpisała 
się w kalendarz wydarzeń. 

Kolejnym ważnym celem 
TPR jest edukacja. Organizujemy 
kursy i szkolenia dla mieszkań-

Ratowiczanie maja 10 lat!
Pod koniec czerwca br.  Zespół Ludowy 
RATOWICZANIE obchodził swój jubileusz. 
Podczas uroczystości w naszej świetlicy artyści 
zebrali moc gratulacji, prezentów i serdeczności. 

Wśród wielu wspaniałych 
Gości, którzy zaszczycili to świę-
to swoją obecnością byli przed-
stawiciele  lokalnych władz, or-
ganizacji społecznych, redakcji 
muzycznej  Radia Wrocław, 
wszystkie zaprzyjaźnione oko-
liczne zespoły, nasz Proboszcz,  

przyjaciele zespołu.  Wszyscy 
dziękowali  za  wytrwałość, po-
święcenie, zachowywanie trady-
cji  i radość jaką dają wszystkim 
nam swoim  śpiewaniem . Gra-
tulujemy i życzymy RATOWI-
CZANOM wielu tak pięknych 
jubileuszy! 

ców - komputerowe, językowe, 
rękodzielnicze, motorowodne, 
Akademię Liderów Lokalnych. 
Publikujemy ciekawe materiały 
edukacyjne, organizujemy kon-
kursy. Nie sposób nie wspomnieć 
o historii do której przywiązuje-
my wielką wagę. Zbieramy wspo-
mnienia i pamiątki. Dbamy o 
zachowanie pamięci Puźniczan 
i tradycji tych, którzy przyby-
li tu po wojnie. Szanujemy tak-
że pamiątki po przedwojennych 
mieszkańcach naszej miejsco-
wości. Od lat budujemy Cyfrowe 
Archiwum Ratowic. 

Mamy też swoje flagowe pro-
jekty. Takim była przez wiele lat 
Sportowa Majówka z wyścigiem 
kolarskim i biegami uliczny-
mi, takimi są zimowe wyjazdy 
na biegi narciarskie, czy Babski 
Wieczór pod patronatem Sołty-
sa, albo cieszące się ogromną po-
pularnością letnie wycieczki po 
najciekawszych zakątkach Dol-
nego Śląska. 

Jako że mamy piękną miej-
scowość, wiele uwagi poświęca-
my działaniom promocyjnym 
i informacyjnym. Temu służą 
liczne wydawnictwa, strona in-
ternetowa, prężny profil na face-
booku, profesjonalnie nagrane 
filmy promocyjne, wydane przez 
nas pocztówki. Przygotowaliśmy 
kilka lat temu profesjonalny, wir-

tualny spacer po sołectwie Rato-
wice i  Quest – grę terenowej z 
zagadkami o Ratowicach, z któ-
rej ciągle chętnie korzysta mło-
dzież. Wydaliśmy już 15 edycji  
Kalendarza Ratowickiego, któ-
ry każdego roku zaskakuje in-
nym lokalnym tematem. Mamy 
też lokalną gazetę.  Rodziła się 
w bólach, ale na szczęście mamy 
wielu wspaniałych ludzi, którzy 
zaangażowali się w ten projekt. 
Od składu gazety, pozyskiwania 
sponsorów i szukania pieniędzy 
na sprzęt, papier, tusz, po dys-
trybucję. Większość tekstów pi-
szą mieszkańcy Ratowic. Każdy 
może wrzucić coś od siebie. Po-
ruszamy właściwie wszystkie te-
maty dotyczące lokalnych spraw. 
Poza bieżącymi informacjami 
mamy kącik ekologiczny, przy-
rodniczy, społeczny. Przedsta-
wiamy nowych mieszkańców, 
żegnamy tych, którzy odeszli. 
Często wracamy do korzeni. Jako 
wartość dodaną traktujemy  to, 
że właściwie ostatnie 10 lat życia 
Ratowic mamy dokładnie opisa-
ne i zarchiwizowane. 

Jak to działa?
TPR to organizacja lokalna, 

ale jesteśmy otwarci na współ-
prace z każdym i nie skupiamy 
się wyłącznie na Ratowicach. 
Większość działań kierujemy do 
mieszkańców całej gminy. Or-
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ganizowaliśmy przez kilka lat 
zajęcia taneczne w dla dzieci w 
Dobrzykowicach, karate, naukę 
pływania dla dzieci z Czerni-
cy, zajęcia gimnastyczne dla pań 
w Wojnowicach, Krzykowie, 
Chrząstawie. Wycieczki, kursy i 
szkolenia, imprezy o dużym za-
sięgu niezmiennie cieszą się du-
żym zainteresowaniem miesz-
kańców sąsiednich miejscowości. 
Włączamy się w akcje społeczne 
i charytatywne, pracujemy na 
rzecz osób z niepełno sprawno-
ściami.  Wśród członków mamy 
osoby w różnym wieku, osoby 
bardziej i mniej aktywne, osoby 
działające w innych grupach, a 
nawet osoby spoza Ratowic. Czę-
sto korzystamy z pomocy sołtysa, 
Rady Sołeckiej, szkoły, koła eme-
rytów, biblioteki, koła gospodyń. 
Nigdy nie rywalizujemy, prze-
ciwnie -  działamy autonomicz-
nie, a jednocześnie uzupełniamy 
się nawzajem. Współpraca  daje 
poczucie więzi  i  współodpowie-
dzialności za to co robimy i za 
naszą małą społeczność. 

Co przyniesie przyszłość?
Polska wieś się zmienia, a jej 

przyszłość  związana jest z ko-
niecznością znalezienia różnych 
ścieżek rozwojowych dla różnych 
grup mieszkańców. Wymusza-
ją to na  nas niejako zmiany de-
mograficzne, urbanizacja, zmia-
ny technologiczne, ekologiczne 
i środowiskowe. Ciągle szukamy 
nowych możliwości i sposobów 
na poprawienie jakości życia na 

wsi, takiej jak nasza.  Liczymy na 
młodzież, która bardzo pomogła 
m. in.  przy projekcie stworzenia 
ścieżki historycznej w Ratowi-
cach. Mamy nadzieję na stopnio-
wą zmianę pokoleniową i na to, 
że nasza praca będzie przez nich 
kontynuowana. A dobro wspól-
ne nie jest łatwym polem do re-
alizacji. Wymaga prospołeczne-
go nastawienia, wymaga działań 
budujących zaufanie społeczne, 
wymaga odporności na różne 
przeciwności. 

Właśnie mimo wielu przeciw-
ności, małymi krokami, stowa-
rzyszenie stara się udoskonalać 
naszą rzeczywistość. Wykorzy-
stujemy atuty wsi:  naturalne wa-
lory, spuściznę  historyczną, tra-
dycje i aktywność Ratowiczan. 
Docenili to mieszkańcy gminy 
i ościennych gmin głosując na 
naszą wieś w plebiscycie Radia 
Wrocław. Tytuł Najciekawszej 
Miejscowości Dolnego Śląska, 
który odebraliśmy w maju tego 
roku, jest wymarzonym  prezen-
tem  na jubileusz 15 - lecia Towa-
rzystwa Przyjaciół Ratowic. Na 
początku czerwca odbyła się też 
miła uroczystość jubileuszowa z 
udziałem władz gminy. A zarząd  
stowarzyszenia przygotował z tej 
okazji piękne statuetki Dobrego  
Ducha Ratowic. Kapituła nagro-
dy przyznaje je osobom, które 
w znaczący sposób przyczyniły 
się do rozwoju naszej miejsco-
wości. Takie statuetki wręczyli-
śmy: ks. Januszowi Dołhunowi 

- pierwszemu prezesowi TPR, 
Magdalenie Brandys - wielolet-
niej wiceprezes stowarzyszenia  i  
Jarosławowi Jagielskiemu - pre-
zesowi TPR przez dwie ostatnie 
kadencje. Kolejne wyróżnienia 
zostaną wręczone już wkrótce, 
bo mamy jeszcze wiele takich 
Dobrych Duchów Ratowic. 

Jubileusz to dobra okazja do 
podziękowań Członkom stowa-

rzyszenia za ich bezinteresowną 
pracę, a Mieszkańcom Sympaty-
kom, Darczyńcom, Wolontariu-
szom, Dobrym Duchom Ratowic 
za życzliwość i nieustające wspar-
cie. Wszystkim nam życzę życzli-
wości wokół, energii do dalszych 
działań i jeszcze wielu wspól-
nych,  udanych przedsięwzięć.  

Beata Jagielska

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ratowic

Z Archiwum Ratowic…

Harcerski zlot
Harcerze byli w Ratowicach prawie od zawsze. Już od 1953 roku 
prężną drużynę harcerską prowadził nauczyciel, pan Mirosław 
Kropacz, wielki zapaleniec,instruktor i miłośnik harcerstwa. 

Po kilku latach przerwy, druży-
na harcerska i zuchowa odrodziła 
się w ratowickiej placówce w roku 
1966, biorąc pod swoje skrzydła 
zespół muzyczny „Czerwony Kap-
turek”, który wtedy został prze-
kształcony w Harcerski Zespół 
Pieśni i Tańca. Tak jak wcześniej 
uświetniał on swoimi występami 
różne uroczystości w szkole, we 
wsi, w gminie i w powiecie. Zespół  
zdobył dwukrotnie wyróżnienia 
na Wojewódzkiej Giełdzie Zespo-
łów Harcerskich. W 1967 roku 
uroczyście przekazano pod opie-
kę 48 Drużyny ZHP w Ratowicach 
nowy pomnik postawiony w miej-
scu starego krzyża, poświęconego 

więźniom hitlerowskiego obozu 
pracy w Ratowicach – filii obozu 
Gross Rosen. Odtąd uczniowie z 
wielką pieczołowitością dbali o to 
miejsce pamięci narodowej. Tu-
taj odbywały się też uroczysto-
ści harcerskie i państwowe. Taka 
oto notatka znalazła się w kronice 
drużyny harcerskiej, prowadzonej 
przez jednego z druhów pod datą 
9.05.1969:

„Największy zlot harcerzy po-
wiatu oławskiego odbył się w Rato-
wicach. Drogę z Oławy do Ratowic 
harcerze przeszli pieszo, w czasie 
przemarszu rozegrany był bieg pa-
trolowy. Zakończenie zlotu odbyło 
się w Miejscu Pamięci w Ratowi-

cach z udziałem władz powiato-
wych. Nasza drużyna otrzymała 
sztandar ufundowany przez Komi-
tet Rodzicielski i zakład opiekuń-
czy JZS. Sztandar wręczyli siostra 
i brat Anieli Krzywoń – bohaterki, 
której imię przyjęła nasza drużyna. 
Sztandar przyjął w imieniu druży-
ny pan Skrętkowicz. Wielu harce-
rzy otrzymało odznaki „Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej”. Na 
zakończenie zlotu odbyło się ogni-
sko, a zespół harcerski wystąpił z 
programem artystycznym.” Poza 
opieką nad pomnikiem harcerze 
z ratowickiej druzyny włączali się 
w różne akcje, występowali w kon-
kursach i przeglądach, jeździli na 

obozy. Wielkie wrażenie robiły na 
widzach perfekcyjnie przygotowa-
ne marsze z werblami i fanfarami 
podczas uroczystości pierwszoma-
jowych w Oławie.  

Drużyna harcerska przy szko-
le podstawowej funkcjonowała w 
Ratowicach do 1978 roku, kiedy 
to  w wyniku reformy oświato-
wej uczniów i drużynę harcerską 
przeniesiono do Zbiorczej Szkoły 
Gminnej w Czernicy.  Potem do 
1982 roku istniała już tylko jako 
drużyna środowiskowa, a w 1981 
r.  wzięła nawet udział w ogólno-
polskim zlocie z okazji 70  - lecia 
utworzenia harcerstwa w Polsce w 
Krakowie.                       Beata Jagielska
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NOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW! 
1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Na podstawie ustawy z dnia 
28 października 2020 r. o zmianie 
ustawy o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów oraz nie-
których innych ustaw (tj. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 554) utworzono 
CEEB będącą mechanizmem in-
formatycznym, który posłuży 
do zidentyfikowania źródeł ni-
skiej emisji z budynków. Za jego 
powstanie odpowiada Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego.

Kryterium wpisu budynku do 
systemu będzie stanowiła moc 
źródła. W związku z tym, w CEEB 
zostaną objęte budynki mieszkal-
ne jedno- i wielorodzinne, bu-
dynki użyteczności publicznej, w 
tym małe lokalne ciepłownie, za-
kłady produkcyjne, gospodarstwa 
rolne pod warunkiem, że nomi-
nalna moc cieplna wykorzysty-
wanego źródła spalania paliw nie 
przekroczy 1 MW.

Deklaracje będzie można skła-
dać m.in. przez internet, za po-
średnictwem systemu teleinforma-
tycznego CEEB. Czas jaki został 
przewidziany na zgłoszenie to:

14 dni od dnia pierwszego 
uruchomienia źródła ciepła lub 
źródła spalania paliw w przypad-
ku nowych źródeł, 12 miesięcy li-
cząc od dnia 1 lipca br. w odnie-
sieniu do źródła ciepła lub źródła 
spalania paliw już istniejącego.

Złożenie deklaracji jest obo-
wiązkowe. Niezłożenie deklara-
cji zgodnie z art. 27h ust. 1 usta-
wy z 28 października 2020 roku o 
zmianie ustawy o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów oraz 
niektórych innych ustaw jest za-
grożone karą grzywny.

Więcej informacji, dotyczących 
utworzenia i funkcjonowania CEEB 
znajduje się na stronie Głównego In-
spektora Nadzoru Budowlanego.

TO SIĘ OPŁACA! /cz.2/
Segregacja śmieci, oszczędzanie wody i energii, dbanie o środowisko naturalne - to już nie tylko 
obowiązek, ale także styl życia.  Chcemy więc podpowiedzieć wam kilka sposobów na to by żyć choć  
w części w zgodzie z naturą.  

DOMOWE OSZCZĘDNO-
ŚCI DZIĘKI EKOLOGICZNE-
MU KORZYSTANIU Z ENER-
GII ELEKTRYCZNEJ

1. Wyłączamy komputer i 
telewizor 

Mieszkańcy większości pol-
skich domów niemal codzien-
nie korzystają z telewizora lub/i 
komputera. Ilu z nich jednak wie 
o tym, że pozostawiając sprzęt w 
stanie czuwania choćby na godzi-
nę marnuje ok. 8,5 W, co w ska-
li roku może kosztować ich na-
wet 30 zł za każde . Co zrobić, by 
oszczędzić jeszcze więcej? Wy-
łączyć listwę zasilającą do której 
przypięte są zazwyczaj zasilacze 
do modemu, routera, głośników 
itd.

2. Gotujemy odpowiednią 
ilość wody

 Jak możemy zaoszczędzić nie 
odmawiając sobie wypicia ulubio-
nej kawy lub herbaty? Jeśli uży-
wamy czajnika elektrycznego, to 
gotujmy tyle wody, ile faktycznie 

mamy zamiar wykorzystać. By 
każdy z członków 4-osobowej ro-
dziny mógł wypić gorący napój 
wystarczy napełnić czajnik do po-
łowy, dzięki temu nie tylko krócej 
będziemy czekać na wrzątek, ale 
także zaoszczędzimy

3. Lodówkę otwieramy tylko 
wtedy, gdy jest to niezbędne

 Ile razy zdarza się nam otwie-
rać lodówkę i przeglądając jej za-
wartość zadawać sobie pytanie: co 
by tu zjeść? Wielu z nas nie pamię-
ta lub po prostu nie wie o tym, że 
każde otwarcie lodówki to utrata 
15% energii niezbędnej do chło-
dzenia żywności. Często wydaje 
nam się także, że im niższa tempe-
ratura chłodzenia, tym lepiej. Tym-
czasem okazuje się, że temperatura 
w lodówce powinna wynosić 7º 
Celcjusza – dzięki temu produk-
ty spożywcze pozostaną świeże, a 
my w skali roku zapłacimy za prąd 
o 50 zł mniej! Warto zapamiętać: 
Lodówka generuje ok. 30% rocz-
nego zużycia prądu, dlatego warto 

o nią dbać, regularnie czyścić i nie 
dopuścić do oblodzenia.

4. Używamy energooszczęd-
nej pralki 

Pralki często towarzyszą nam 
przez kilka, a nawet kilkanaście 
lat. Jeśli posiadamy stare urządze-
nie – warto pomyśleć o jego wy-
mianie, oprócz radości z nowego 
zakupu, mogą czekać na nas rów-
nież spore oszczędności! Nowo-
czesna pralka klasy A+ potrzebu-
je trzy razy mniej mocy niż model 
sprzed dekady! WNIOSEK: Pra-
nie w energooszczędnej pralce to 
oszczędność 150 zł/rok

5. Stosujemy energooszczęd-
ne żarówki

 Od kilku lat miejsce trady-
cyjnych żarówek zaczynają zaj-
mować ich energooszczędne za-
mienniki. Wbrew początkowej 
niechęci Polacy kupują je coraz 
chętniej. Trudno się temu dziwić! 
Świetlówki służą nam 10 razy dłu-
żej (aż 15 000 godzin!) niż trady-
cyjne żarówki, w porównaniu do 

nich pobierają też zaledwie 1/5 
prądu! Będąc w sklepie warto pa-
miętać, że energooszczędna ża-
rówka 20 W z powodzeniem za-
stąpi tradycyjną żarówkę 100 W. 
WNIOSEK: Używanie energo-
oszczędnych żarówek to oszczęd-
ność około 230 zł/rok

6. Nie zostawiamy ładowarek 
w gniazdkach

 Pozostawianie ładowarek do 
różnego typu sprzętów w gniazd-
kach nie sprzyja ani ekologii, ani 
domowemu budżetowi. Załóżmy, 
że każdy członek 4-osobowej ro-
dziny posiada telefon komórko-
wy, który ładuje raz na 4 dni, w 
skali roku opłata za wykorzysta-
ny prąd wynosi 9,83 zł. Zarówno 
rodzice, jak i dzieci ładują jed-
nak swoje smartfony w nocy i nie 
odłączają telefonów z ładowarek 
mimo tego, że te zdążyły się już 
naładować. W ten sposób w ciągu 
roku tracą niemal 30 zł. 

http://www.srodowisko.wzp.pl/sites/default/

files/ekologia_to_sie_oplaca_web.pdf

EKOLOGIA

Refleksja…
Rower to powolna śmierć planety powiedział 
Dyrektor generalny Euro Exim Banku Ltd.
Ekonomistom dał do myślenia, kiedy powiedział:
Rowerzysta to katastrofa dla gospodarki kraju:
nie kupuje samochodów i nie pożycza pieniędzy na
zakup. Nie płaci polis ubezpieczeniowych. 
Nie kupuje paliwa, nie oddaje auta do
koniecznej konserwacji i naprawy. 
Nie korzysta z płatnego parkowania. On nie dokonuje poważnych
wydadków, nie wymaga wielu autostrad. 
Rowerzysta nie jest otyły.

Zdrowi ludzie nie są potrzebni gospodarce. Nie kupują leków. 
Nie chodzą do szpitali i lekarzy. Nic nie dokładają się do PKB kraju. 
Wręcz przeciwnie. Natomiast każdy nowy sklep McDonalds tworzy co 
najmniej 30 miejsc pracy, a w rzeczywistości 10 kardiologów, 10 denty-
stów, 10 ekspertów dietetycznych i dietetyków, a także oczywiście osoby, 
które pracują w samym sklepie.
Wybierz ostrożnie: rowerzysta czy Mc Donalds?
Warto pomyśleć.
PS: chodzenie jest jeszcze gorsze. Piesi nawet nie kupują rowera. 

Tekst znaleziony w Internecie.
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Co wiemy o Wrocławiu ? /Cz.8/

43 rzeczy, które zrozumieją tylko 
rodowici mieszkańcy Wrocławia

32. Pręgierz
Wielu Wrocławian ma zwy-

czaj umawiania się ze znajomymi 
pod pręgierzem. To wygodny punkt 
orientacyjny w samym centrum mia-
sta, tuż pod ratuszem. Tu można 
przycupnąć na krawężniku i obser-
wować ulicznych malarzy, muzykan-
tów, dorożkarzy i kuglarzy bawiących 
gawiedź puszczaniem kolorowych 
baniek, albo występami akrobatycz-
nymi. Sam pręgierz jednak orygi-
nalnie nie służył takim przyjemno-
ściom. Wykonywano pod nim kary 
chłosty i egzekucje. O mrocznej prze-
szłości przypomina ustawiona na 
czubku figura kata. Wedle dokumen-
tów pierwszy, drewniany pręgierz 
stanął w tym miejscu w XV wieku, a 
trzysta lat później zaprzestano tu wy-
konywania kar śmierci. Inaczej rzecz 
się miała z chłostą, podobno jeszcze 
w XIX wieku wymierzano tu baty 
skazańcom. 

Współczesny pręgierz jest repli-
ką repliki- przed wojną stał tu bo-
wiem już nie drewniany, a wykuty 
z piaskowca słup  z latarnią i figur-
ką. 33. Wrocławskie browary. Przed 
wojną Wrocław był krainą piwem 
płynącą. Fundatorem najstarszego 
z trzech dużych browarów był Carl 
Kipke, który już w 1844 roku otwo-
rzył przy obecnym zbiegu ul. Długiej 
i Michalczyka potężny zakład, które-
go specjalnością był Pils. Co ciekawe 
– wielu restauratorów reklamowało 
się korzystając właśnie z marki piwa 
warzonego przez Kipkego na podob-
nych zasadach, na jakich dziś dzia-
łają franczyzy. W 1852 roku Eduard 
Hasse, bogaty przedsiębiorca z Bre-
slau wybudował przy Ofener Strasse 
(obecnie ul. Krakowska) jeden z naj-
większych browarów we wschodnich 
Niemczech. Jego syn Georg oprócz 
prowadzenia rodzinnego browaru 
i restauracji w Parku Południowym 
kupił też… Polanicę Zdrój. Jako wła-
ściciel całego miasteczka zdrojowego 
ukształtował jego charakter i do dziś 
uważany  jest za jej założyciela.

Obecnie już niedziałający Bro-
war Piastowski zadomowił się w bu-
dynkach, które w roku 1872 roku 
breslauerski restaurator Carl Scholz 
wzniósł, by uruchomić swój bro-

war Pfeifferhof. Imponujące ceglane 
gmaszyska przywodzą na myśl piw-
ne pałace. Tuż obok funkcjonowa-
ła fabryka słodu, a kanał żeglowny, 
nad brzegiem którego zlokalizowano 
zakład pozwalał na łatwy transport 
towarów jak i produktu wyjściowe-
go. Oprócz tego w mieście na prze-
łomie XIX i XX wieku istniało kilka 
innych większych browarów – Brau-
erei Wunsche & Co i wreszcie Bur-
gerliches Brauhaus Breslau znany 
obecnie jako Browar Mieszczański – 
miejsce, w którym piwa nie uświad-
czysz, ale możesz wpaść do teatru, 
kuźni, albo na targ ekologiczny lub 
festiwal Food Trucków. Niewielkich 
browarów działających w restaura-
cjach było w przedwojennym Breslau 
bez liku. Po wojnie pierwszym tego 
typu miejscem stał się Spiż. Obecnie 
we Wrocławiu działają nowe bro-
wary rzemieślnicze, z których Bro-
war Stu Mostów jest najpopularniej-
szym, a już na pewno najbardziej 
rozpoznawalnym.

33. Nieśmiertelne komputery
Wrocław jest obecnie jednym 

z najważniejszych ośrodków roz-
woju branży IT w Polsce. Swoje 
siedziby ma tu wiele zagranicz-
nych (ale także rodzimych!) firm 
odpowiadających za powstawanie 
oprogramowania. Tu także poja-
wiają się najciekawsze start upy 
w tej dziedzinie. Samo miasto ma 
długą cybernetyczną tradycję (jak 
na możliwości samej dziedziny na-
uki). W 1960 roku miejscowe za-
kłady Elwro przygotowały proto-
typ lampowego komputera Odra 
1001, dopiero jednak trzecia mo-
dyfikacja nosząca numer 1003 we-
szła do masowej produkcji (ma-
sowej = 42 egzemplarze). Kolejne, 
systematycznie ulepszane kom-
putery Odra wypuszczane były 
regularnie,niemal każdego roku. 
Ostatnia wersja z “Odrą” w nazwie 
– model 1325 produkowany był 
jeszcze w drugiej połowie lat sie-
demdziesiątych. Ostatnie działają-
ce “Odry” funkcjonowały w PKP. 
Najpóźniej, bo dopiero 1 maja 
2010 wyłączono Odrę w Lublinie.  

Autor: Dominika Węcławek

HISTORIA

Tajemnica fabryki BUNA III
Styczeń 1940 rok Rattwitz/Ratowice. Do Rattwitz/
Ratowic przyjeżdża z zadaniem budowy fabryki 
kauczuku i gumy (buny) Max Faust. 

Max Faust jest starszym inży-
nierem w koncernie I.G.Farben. 
Teraz jako kierownik budowy 
będzie realizował Vierjahresplan 
(4-letni plan rozwoju gospodar-
czego III Rzeszy, którego komi-
sarzem był Herman Göring). W 
styczniu zaczyna się pierwszy 
etap budowy fabryki - obiekty 
obrony przeciwlotniczej fabryki, 
zgodnie z wytycznymi planu.

Historia planu budowy fabry-
ki kauczuku w Rattwitz sięga 1939 
roku. W październiku odbyła się 
pierwsza wizytacja w Rattwitz, a 
zaledwie miesiąc później, 10 listo-
pada 1939 r., odbyło się spotka-
nie w Roscisławicach, na którym 
zatwierdzono plan budowy Bu-
na-Werk III. (Na spotkaniu po-
ruszany był temat pracowników 
przymusowych, jeńców z Francji, 
Polski oraz Żydów).

Zarząd I.G Farben od same-
go początku przeciwny był pla-
nom budowy fabryki w Ratowi-
cach, wolał rozbudowę swojej 
fabryki w Ludwigshafen. Osta-
tecznie plan został zatwierdzony 
przez koncern.

W 1940 r. Gumę Buna pro-
dukowano w trzech zakładach 
w Rzeszy Niemieckiej: w Schko-
pau, Ludwigshafen i Hüls. Miej-
sca te znajdowały się w pobli-
żu zewnętrznej granicy Rzeszy i 
były postrzegane jako zagrożone. 
Po początkowych sukcesach nie-
mieckiego Wehrmachtu (okupa-
cja Polski i Francji w ciągu kilku 
krótkich miesięcy) prace nad bu-
dową dodatkowej fabryki Buna w 
Rattwitz koło Breslau zostały po-
rzucone (lipiec 1940), ponieważ 
nie przewidywano już potrzeby 
produkcji gumy w dodatkowej 
fabryce. Dopiero po przegranej 
wojnie powietrznej z Anglią sta-
ło się jasne, że wojna potrwa dłu-
go, a tym samym stworzy ciągły 

popyt na duże ilości materiałów, 
ponownie podjęto plany budowy 
kolejnej fabryki gumy. Ponadto 
w tych planach wezwano zakład 
do produkcji innych materiałów 
syntetycznych.

„...i dobrze że nie powstała..”
W grudniu 1940 roku po-

nownie rozpatrywano wznowie-
nie budowy fabryki w Rattwitz, 
ale decyzja już zapadła. Nowa 
lokalizacja fabryki gumy zosta-
ła zatwierdzona . Przy budowie 
i funkcjonowaniu fabryki zginę-
ło około 30 000 więźniów obozu 
KL Monowitz (Auschwitz III)

Historia planów i budowy fa-
bryki I. G. Farben Rattwitz była 
tłem walki o wpływy. Graczami 
w tej „grze” byli: Otto Ambros 
i jego przyjaciel Heinrich Him-
mler, Hermann Göring, Regie-
rungspräsident Dr, Kroll.

Plany fabryki I.G. Farben 
skrywają niemieckie archiwa. 
Może kiedyś je poznamy.

I.G. Farbenindustrie miał 
42,2% udziałów w spółce De-
gesch (Deutsche Gesellschaft für 
Schädlingsbekämpfung) produ-
kującej cyklon B, który był wy-
korzystywany przez Niemców 
do eksterminacji. Z koncernem 
współpracowali lekarze pro-
wadzący także eksperymenty 
pseudomedyczne na więźniach 
niemieckich obozów koncen-
tracyjnych (np. wstrzykiwanie 
benzyny syntetycznej w serce i 
inne). W Auschwitz-Birkenau 
współpracownikiem IG Farben 
oraz Bayer był m.in. zbrodniarz 
wojenny Helmut Vetter, który 
na więźniach badał tolerancję 
leków. Przedsiębiorstwo dostar-
czało także oddziałom SS meta-
nol, za pomocą którego uśmier-
cano więźniów i spalano zwłoki 
w krematoriach.

Bogdan Lenart

ODESZLI

W ostatnim czasie pożegnaliśmy dwoje naszych mieszkańców:
6.05.2021   śp. Władysława Majak             ur.1937  
13.06.2021   śp. Paul Dałgan                         ur.1943
Rodzinom zmarłych składamy najszczersze wyrazy współczucia.
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O CO CHODZI Z TYM SPISEM? 
Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.  

Spisy powszechne to czas, kie-
dy państwo, zadając obywatelom 
kilka pytań, stara się zdiagnozo-
wać: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” 
i „jak żyjemy”. Spisy powszechne 
obejmują całą populację ludności 
i mieszkań (w przypadku narodo-
wego spisu powszechnego ludno-
ści i mieszkań) lub gospodarstw 
rolnych (w przypadku powszech-
nego spisu rolnego). Oznacza 
to, że dane uzyskiwane w wyni-
ku spisu powszechnego pocho-
dzą od wszystkich obywateli. Co 
istotne, w przypadku wielu cech 
demograficzno-społecznych, jak 
np. wyznanie, narodowość czy 
stopień niepełnosprawności, spi-
sy powszechne są dla państwa je-
dynym źródłem danych.

UDZIAŁ W SPISIE JEST 
OBOWIĄZKOWY. 

Spisem objęci są:
• mieszkańcy Polski – zarów-

no Polacy, jak i cudzoziemcy;
• stali mieszkańcy Polski 

przebywający w trakcie spisu za 
granicą.

Obowiązkową metodą  spisu 
jest sampospis internetowy. Wy-
starczy wejść na stronę interneto-
wą https://spis.gov.pl/, zalogować 
się do aplikacji i wypełnić formu-
larz spisowy. Na stronie znajdują 
się również szczegółowe infor-
macje dotyczące logowania do 
formularza spisowegoi zawartych 
w nim pytań.

Można skorzystać z opcji 
„spisz się przez telefon” na info-
linii spisowej obsługiwanej przez 
pracowników statystyki publicz-
nej od poniedziałku do piątku od 
8:00 do 18:00 pod numerem tele-
fonu: 22 279-99-99.

Respondenci, którzy nie będą 
mogli samodzielnie spisać się po-
przez formularz internetowy lub 
telefoniczne na infolinii spisowej, 
zostaną spisani przez rachmi-
strzów telefonicznie.

Na terenie Gminy Czernica 
w Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021 będzie 
zaangażowanych stale 7 rachmi-
strzów spisowych. Tożsamość 
rachmistrza będzie można zwe-
ryfikować dzwoniąc na infolinię 
spisową  pod numer 22 279 99 99, 
na stronie www.spis.gov.pl oraz 
w Gminnym Biurze Spisowym w 
Czernicy.

Z uwagi na epidemię wywiady 
bezpośrednie nie będą realizowa-
ne do odwołania.Rachmistrzowie 
telefoniczni rozpoczną pracę od 
maja br. 

Na czas trwania spisu na tre-
nie Gminy Czernica zostało przy-
gotowanymiejsce wyposażone 
w komputer i internet, dostępne 
dla mieszkańców chcących sko-
rzystać z samospisu internetowe-
go – czyli obowiązkowej metody 
spisowej. 

Gminny Punkt Spisowy jest 
zlokalizowany jest w siedzibie 

Urzędu Gminy w Czernicy w bu-
dynku przy ul. Kolejowej 3  i jest 
dostępny w godzinach: 

- poniedziałek, wtorek, czwar-
tek, piątek  od 7.30 do 15.15 

- środa od 8.00 do 17.00.
W celu umówienia wizyty w 

Gminnym Punkcie Spisowym, 
proszę o kontakt pod numerem 
telefonu: 603 402 385.

Pełnoletnie osoby fizyczne, 
które spiszą sięza pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji dostępnej 
na stronie internetowej https://
spis.gov.plmogą wziąć udział w 
Loteria promocyjnej NSP 2021.

Jej organizatorem jest firma 
Unique One Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. 

Przyjmowanie zgłoszeń do 
loterii rozpoczęło się 22.04.2021 
r. Należy pamiętać o zachowa-
niu  wiadomości z 10 - znako-
wym Kodem Potwierdzającym 
Dokonanie Samospisu, który po 
zakończeniu samospisu dostanie-
my na maila. 

W ramach Loterii odbędzie 
się 7 losowań: I – 07.05.2021 r., II 
– 21.05.2021 r., III – 08.06.2021 r. 
IV- 18.06.2021 r., V- 02.07.2021 r., 
VI – 09.07.2021 r. i VII (losowanie 
nagród głównych) – 14.07.2021 r. 
Losowania będą transmitowane 
na żywo poprzez stronę inter-
netową Loterii oraz w mediach 
społecznościowych GUS, na kon-
tach w serwisach YouTube oraz 
Facebook.

Nagrodami w Loterii są kar-
ty podarunkowe o wartości 500 
zł i 1000 zł każda oraz 16 samo-
chodów miejskich - Toyota Yaris. 
Liczba nagród we wszystkich lo-
sowaniach została podzielona 
równo na 16 województw.Szcze-
gółowe informacje o Loterii są 
dostępne na stronie internetowej: 
https://loteria.spis.gov.pl.

W procesie przetwarzania da-
nych osobowych uczestniczą wy-
łącznie osoby upoważnione przez 
Administratora Danych do prze-
twarzania danych osobowych 
z zachowaniem zasady wiedzy 
koniecznej.

Dane osobowe od momen-
tu ich zebrania stają się danymi 
statystycznymi i objęte są tajem-
nicą statystyczną. Zasada tajem-
nicy statystycznej ma charakter 
absolutny, jest wieczysta, obej-
muje wszystkie dane osobowe 
i nie przewiduje żadnych wy-
jątków dających możliwość jej 
uchylenia.

Osoby wykonujące prace spi-
sowe są obowiązane do przestrze-
gania tajemnicy statystycznej. 

Bieżące informacje na temat 
Narodowego Spisu Powszechne-
go Ludności i Mieszkań 2021 za-
mieszczane są na stronieinterne-
towej spis.gov.pl. 

Zachęcam także do kontaktu 
z Gminnym Biurem Spisowym 
w Czernicy.

 Jarosław Jagielski

SPOŁECZEŃSTWO

POCZTÓWKA Z DOLNEGO ŚLĄSKA I NIE TYLKO… 
Po długiej covidowej przerwie wróciliśmy do wspólnych wyjazdów turystycznych. Tym razem zaprosiliśmy mieszkańców 
naszej gminy na dwa kolejne wyjazdy. Najpierw,  w sobotę, 
5 czerwca wybraliśmy się na wycieczkę do Poznania.

Przy fantastycznej pogodzie i 
w świetnej atmosferze uczestni-
cy zwiedzali miejsca związane z 
początkami Państwa Polskiego 
i miejsca pochówku pierwszych 
władców, poznańską starówkę, 
Ostrów Tumski,  poznali najwięk-
szą w Polsce Palmiarnię i wiele 
innych atrakcji. Szczególnie  inte-
resujące okazało się też Rogalowe 
Muzeum Poznania,  gdzie poza 
warsztatami wypieku słynnych 
rogali świętomarcińskich nasi tu-
ryści przekonali się, w jaki sposób 
rogale w ogóle trafiły do Pozna-
nia.  Mieli też okazję, w bardzo 
nietypowy sposób, zapoznać się 

z elementami gwary wielko-
polskiej.  Pyszne rogale z bia-
łym makiem to także  ratowic-
ka specjalność, więc nie można 
było ominąć tego miejsca. 

Kolejny wyjazd na począt-
ku lipca zaprowadził nas  w 
Góry Izerskie. Zwiedzaliśmy 
urokliwy Świeradów i Szklar-
ską Porębę z jej niesamowity-
mi wodospadami. Jednak naj-
więcej wrażeń przyniósł spacer 
w chmurach  na najwyższą wieżę 
widokową w Europie. Cudowne 
widoki i emocje zostaną na dłu-
go w pamięci naszych turystów. 
Obie wycieczki zostały przygoto-

wane w ramach autorskiego pro-
jektu TPR „Pocztówka z Dolnego 
Śląska i okolic”  i dofinansowa-
ne przez Urząd Gminy Czernica.  
Dziękujemy  wszystkim uczestni-

kom za spotkanie i cudownie spę-
dzony czas! Już przygotowujemy 
dla Was kolejną wyprawę. Tym 
razem odwiedzimy przepiękną 
Dolinę Baryczy.              Beata Jagielska
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ZAWODY AGILITY „STAY NEGATIVE!” W RATOWICACH 
W weekend 12-13. czerwca 2021r. na boisku w Ratowicach odbyły się oficjalne zawody agility pod 
patronatem Związku Kynologicznego w Polsce. Wzięło w nich udział ponad stu zawodników z całej 
Polski, a sędziował pan Petr Dostal z Czech.  

Agility jest sportem kyno-
logicznym, w którym pies kie-
rowany ruchami i komendami 
głosowymi przewodnika poko-
nuje tor, złożony z takich prze-
szkód jak stacjonaty, tunele, 
slalom czy przeszkody strefowe 
takie jak kładka, palisada i huś-
tawka. Układ toru jest za każ-
dym razem inny, zawodnicy bez 
psów mają najpierw kilka minut 
na zapoznanie się z nim i opra-
cowanie strategii prowadzenia 
psa. Ponieważ psy pracują bez 
smyczy, a wszelkie niesportowe 
zachowania w stosunku do nich 
są karane natychmiastową dys-
kwalifikacją, przewodnik ma za 
zadanie odpowiednie zmotywo-
wanie psa do współpracy dzięki 
odpowiednim nagrodom, tak 
aby pokonywanie toru stano-
wiło dla pupila przyjemność i 
było okazją do budowania opar-

tej na zaufaniu i zabawie więzi z 
przewodnikiem. 

Zawodnicy konkurowali ze 
sobą w czterech klasach zaawan-
sowania: od klasy 0 dla psów po-
czątkujących, po najwyższą kla-
sę A3. Dodatkowo każdego dnia 
odbywały się również przebiegi 
w kategorii open, w której mo-
gli się ze sobą zmierzyć wszyscy 
zawodnicy z klas od 1 do 3. Psy 
podzielone są na pięć katego-
rii wzrostowych, poczynając od 
klasy XS dla najmniejszych pie-
sków, a na kategorii L dla psów 
większych niż 50 cm w kłębie 
kończąc. Wysokość przeszkód 
dostosowana jest odpowiednio 
do wielkości psów. Publiczność 
mogła podziwiać więc psy naj-
różniejszych wielkości i ras, po-
czynając od ras miniaturowych 
takich jak yorkshire terier czy 
bolończyk, poprzez najbardziej 

popularne w tym sporcie border-
collie, a na różnych stosunkowo 
rzadkich rasach jak owczarki pi-
renejskie czy owczarki węgier-
skie mudi kończąc. W zawodach 
wystartowało również (i to z suk-
cesami) kilka mieszańców, któ-
re oczywiście nadają się do tego 
sportu tak samo jak każdy inny 
zdrowy i sprawny psiak. 

Mimo nieco kapryśnej pogo-
dy zawody udały się znakomicie 
i przebiegały w fantastycznej at-
mosferze. Wszyscy uczestnicy 
klasy zero otrzymali pamiątko-
we breloczki, a na zwycięzców 
poszczególnych biegów czekały 

różne atrakcyjne nagrody: od 
smaczków i zabawek dla czwo-
ronogów po akcesoria do upra-
wiania agility, które mogły ura-
dować ich przewodników. W 
przerwach między przebiegami 
zarówno widzowie, jak i zawod-
nicy mogli się uraczyć lodami 
oraz daniami kuchni indyjskiej 
z foodtracków. 

Mamy nadzieję, że agili-
ty gościło w Ratowicach po raz 
pierwszy, ale nie ostatni – ten 
widowiskowy sport zapewnia 
rozrywkę zarówno widzom, jak 
i dwu-  i czworonożnym uczest-
nikom.                              Olga Kwiecień

KRÓTKO…
 z Od 1 czerwca zmienił się nieco 
harmonogram wywozu odpadów dla 
Ratowic. Zmiana polega przesunięciu 
terminów odbioru odpadów szklanych. 
Zainteresowanych odsyłamy na stronę: 
https://www.slezaolawa.pl/sleza_
olawa_2021/web/uploads/pub/strony/
strona_3365/text/Czernica,Ratowice%20
20210520.pdf 

 z Trwa remont ratowickiej świątyni. 
Wymieniona została już instalacja elektryczna, 
obito tynki do wysokości boazerii, usunięto 
drewniane podesty spod ławek. Trwa 
osuszanie kościoła. Więcej informacji na: 
https://www.facebook.com/parafiaratowice 

 z Sołtys  Jarosław Jagielski dziękuje 
serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali 
się w pomoc w przycinanie gałęzi i 
uporządkowanie terenu wokół lapidarium, 
na naszym cmentarzu. To lapidarium 
to pozostałość po dawnym niemieckim 
cmentarzu, zachowane dla pamięci 
tych, którzy byli tu przed nami i którzy 
niegdyś budowali dobrobyt i urodę naszej 
miejscowości. 

 z Niedawno w donicach w centrum wsi 
pojawiły się nowe kompozycje roślinne. 
Rośliny zostały zakupione przez TPR, 
a nasadzeniami i opieką nad roślinami 
zajął się sklep ogrodniczy przy ul. Nowej 
w Ratowicach. Dziękujemy za pomoc i 
polecamy!  

 z Po wielokrotnych interwencjach sołtysa 
doczekaliśmy się wreszcie udrożnienia  
kanalizacji burzowej na terenie Ratowic. 
Czyszczenia kanalizacji dokonał  nasz ZGK.

 z Ostatnio zostały także naprawione i uzupełnione 
dziury i pęknięcia  nawierzchni bitumicznych na 
naszych drogach  emulsją asfaltową i grysami 
przy użyciu sprzętu typu patcher. 

 z W sobotę 10. Lipca  mieliśmy zaszczyt 
gościć w naszej świetlicy Kapelę Gieni Dudki, 
z którą, wśród wielu znamienitych gości, 
świętowaliśmy  jubileusz dziesięciolecia 
zespołu.  W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz, m. in. poseł na sejm 
Paweł Hreniak,  Prezydent Wrocławia Jacek 
Sutryk, przedstawiciele władz gminnych, 
Urzedu Marszałkowskiego, radni, sołtysi, 
ludzie świata kultury, mediów – m. in. Jose 
Torres, red. Małgorzata Majeran - Kokot, 
przyjaciele i sympatycy zespołu. Miło nam, 
że na miejsce swojego jubileuszowego 
spotkania kapela wybrała właśnie Ratowice. 
Dziękujemy  wszystkim, którzy pomagali 
przygotować  imprezę, szczególnie ekipie 
Ratowickiego Koła Gospodyń które 
podjęło się gastronomicznej obsługi gości 
i sołtysowi Jarosławowi Jagielskiemu. 
Jeszcze raz życzymy artystom wielu takich 
wspaniałych dziesięcioleci!

 z Przypominamy paniom o zajęciach 
gimnastycznych prowadzonych w naszej 
świetlicy w każdy poniedziałek i środę od 

18.00 w naszej świetlicy, przez profesjonalną 
instruktorkę. Zajęcia rozciągające z 
elementami jogi trwają także w czasie 
wakacji.

 z Sołtys Ratowic informuje, że III ratę podatku 
można będzie wpłacać w sołtysówce w 
dniach 13 i 14 i 15 września  2021, w godz. 
15 – 18. Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą 
nakazu podatkowego i o zachowaniu zasad 
sanitarnych. 

 z Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
we Wrocławiu informuje, że  mieszkańcy 
gminy Czernica mogą korzystać z  
Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas 
Archidiecezji Wrocławskiej  w Dobroszowie 
Oleśnickim w gminie Długołęka przy ul. 
Portugalskiej 2. Przeznaczona jest dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz ruchową, które posiadają orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności ze 
wskazaniem do uczestnictwa w terapii 
zajęciowej. Uczestnicy mają zapewniony 
bezpłatny dowóz. Osoby zainteresowane 
uczestnictwem w Warsztacie proszone są o 
kontakt pod nr tel. 790 766 170 lub drogą 
mailową na adres: dobroszow.wtz@gmail.
com.

 z Najbliższe  terminy  MPSZOK na terenie 
byłego śmietnika w Ratowicach: 20.07.2021 
i 9.10.2021. W innych terminach odpady 
można wywozić bezpośrednio do 
składowiska  PSZOK w Godzikowicach. 
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OCHRONA PRZED KLESZCZAMI 
Bóle głowy, wysoka gorączka oraz trwałe upośledzenie sprawności – to tylko niektóre z nieprzyjemnych 
konsekwencji pokłucia kleszcza. Pomimo faktu, że pokłucie kleszcza zwykle jest całkowicie bezbolesne,  
a sprawca wyjątkowo mały, pokłucie jest dalekie od nieszkodliwego. 

Kleszcze przenoszą wirusy, 
które mogą prowadzić do po-
ważnych dolegliwości jak KZM, 
a także bakterie powodujące bo-
reliozę. Współczesne zdobycze 
medycyny są tylko częściowo 
skuteczne przeciwko obu tym 
chorobom. W przypadku KZM 
leczenie nie ma żadnego zasto-
sowania po wystąpieniu choroby, 
ale dostępne są skuteczne szcze-
pionki, aby temu zapobiec. W 
przypadku boreliozy jest dokład-
nie odwrotnie: Chorobę można 
skutecznie leczyć antybiotyka-
mi, ale obecnie w Polsce nie ma 
zatwierdzonej szczepionki. Jeśli 
chcesz się zabezpieczyć, powinie-
neś unikać pokłucia przez klesz-
cza tam, gdzie to możliwe. Dzięki 
naszym pomocnym wskazów-
kom, dowiesz się jak.

WSKAZÓWKI, KTÓRE 
POZWOLĄ UNIKNĄĆ PO-
KŁUCIA PRZEZ KLESZCZE

1. Unikaj przebywania w wy-
sokiej trawie lub zaroślach, jak 

tylko się da. Kleszcze czują się 
szczególnie dobrze w leśnym li-
stowiu, ponieważ temperatury są 
tam umiarkowane nawet w zimie, 
a wilgotność jest wysoka. Długie 
źdźbła trawy na niekoszonych łą-
kach, przy ścieżkach i na brzegach 
rzek oraz lasy, są chętnie wykorzy-
stywane przez kleszcze do poszu-
kiwania potencjalnego żywiciela.

2. Noś ubrania z długimi ręka-
wami i nogawkami, „zamykając” 
wszelkie miejsca, w które mogą 
wejść kleszcze. Możesz na przy-
kład włożyć nogawki do skar-
petek. Kleszcze wspinają się nie 
wyżej niż na wysokość 1,5 metra, 
więc wolą przylgnąć do nogawek 
spodni. Kalosze są również do-
brym zabezpieczeniem.

3. Kleszcze łatwiej zauważyć 
na jasnych ubraniach. Jeśli zauwa-
żysz je wcześniej, możesz zdążyć 
je usunąć przed pokłuciem.

4. Nakładaj na skórę środek 
odstraszający insekty. Nie tylko 
utrzymuje uciążliwe komary z da-
leka, ale w pewnym stopniu rów-
nież odstrasza kleszcze.

5. Obejrzyj całe ciało w po-
szukiwaniu kleszczy po poby-
cie na łonie natury. Kleszcze są 
wyjątkowo małe i spędzają czas 
na przemieszczaniu się po cie-
le i ubraniu, zanim znajdą od-
powiednie miejsce do ukłucia 
i zaczną ssać krew. Wolą cie-
płe i cienkie miejsca na skórze. 
Z tego powodu należy zwrócić 
szczególną uwagę na zagłębienie 
pod kolanem, wokół brzucha i 
piersi, a także w pachwinie. U 
dzieci należy dokładnie spraw-
dzić głowę, linię włosów i szyji.

6. Dodatkowo, oprócz od-
powiedniego ubioru, stosowa-

nia środków odstraszających i 
dokładnego oglądania ciała po 
spacerach – warto pomyśleć o 
szczepieniu przeciw KZM, któ-
re jest zalecane osobom miesz-
kającym lub podróżującym do 
miejsc o podwyższonym ryzy-
ku występowania wirusa KZM 
oraz do osób spędzających czas 
wolny poza miastem. Ryzyko 
zachorowania wynika z przeby-
wania w danym regionie, gdzie 
w środowisku żyją kleszcze za-
każone wirusem kleszczowego 
zapalenia mózgu.

Źródło: https://www.kleszcze.info.pl/

ochrona-przed-kleszczami
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WIEŚCI GMINNE
 z Przypominamy o możliwości rejestracji przez  internet na 
szczepienie przeciw COVID-19. Zajmie to tylko 5 minut. 
Rejestracji można dokonać dzwoniąc na ogólnopolską 
infolinię 989 i przez rządowe strony, m.in. https://www.gov.pl/
web/szczepimysie/rejestracja

 z Pasażerów gminnej komunikacji zbiorowej zachęcamy do 
używania na swoich telefonach aplikacji „kiedyprzyjedzie.
pl”. Dzięki aplikacji będziecie mieć dostęp do rozkładów 
jazdy oraz rzeczywistych godzin odjazdów autobusów z 
dowolnego przystanku w naszej gminie. Z serwisu można 
korzystać instalując na telefonie darmową aplikację mobilną 
„kiedyprzyjedzie.pl”, dostępną dla telefonów komórkowych 
z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone.
Więcej informacji  na stronie https://www.czernica.pl/
page/110/kiedyprzyjedzie.pl.html

 z Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o 
świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 
300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych 
świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie 
elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub 
portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki 
bankowe. Więcej informacji na www.zus.pl

 z W związku z licznymi skargami mieszkańców nasz radny 
Jarosław Jagielski złożył w maju do gminy interpelację ws.  
podjęcia  działań  w celu poprawy jakości usług związanych 
z odbiorem odpadów w Gminie Czernica przez Związek 
Miedzygminny Ślęza - Oława. Urząd Gminy Czernica skierował 
w tej sprawie pismo do związku ze stanowczą krytyką firmy, z 
którą związek podpisał umowę na wywóz odpadów. Głównym 
problemem jest notoryczne niszczenie pojemników na 
odpady i nieuwzględnianie reklamacji mieszkańców  przez 
firmę, która bezpośrednio zajmuje się wywozem odpadów 
na naszym terenie. 22 czerwca otrzymaliśmy wyczerpującą, 
16 stronicową odpowiedź związku, który dokładnie wyjaśnia 
i wylicza koszty i problemy związane ze swoją działalnością. 
Jednocześnie Dyrektor Biura zwraca uwagę, że biuro 
dokłada wszelkich starań, by usługi były świadczone przez 
wykonawców na jak najwyższym poziomie, podejmuje także 
szereg działań zmierzających do zahamowania wzrostu cen 
i poprawy jakości usług. Konkluduje pismo zdaniem, że 
„zdaje sobie sprawę, że koszty odpadów to duże obciążenie 
dla mieszkańców, ale przy istniejącym stanie prawnym i 
niedoskonałych rozwiązaniach systemowych niestety nie do 
uniknięcia”.


