
SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. JANUSZA KORCZAKA 
W RATOWICACH MA SWÓJ 
SZTANDAR I HYMN.
W Dniu Edukacji Narodowej 14 października  w świetlicy w Ratowicach miała 
miejsce ważna uroczystość nadania sztandaru i hymnu ratowickiej szkole. 

To był dzień, który pięknie 
zapisał się na kartach historii 
szkoły, w pamięci gości, rodzi-
ców, nauczycieli oraz uczniów.  
Na sztandarze widnieje godło 
Polski i postać patrona szko-
ły Janusza Korczaka. Hymn 
nawiązuje do historii szkoły 
i wsi. Oficjalna część uroczy-
stości odbyła się w  uroczy-
stej i wzruszającej  atmosferze. 
Uczniowie złożyli ślubowanie: 
„My, uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w 
Ratowicach ślubujemy: rozwi-
jać otrzymane talenty, kształ-
cić cnotę czystego i szlachetnego 

serca, dążyć do rozwoju własne-
go i naszej Ojczyzny. Ślubujemy! 
Godnie reprezentować naszą 
szkołę! Szanować symbole na-
szej Ojczyzny i Szkoły. Będzie-
my dbać o ten sztandar – symbol 
patriotyzmu, nosić go z dumą i 
honorem, chronić Go i bronić! 
Ślubujemy!” Przygotowali tak-
że piękną część artystyczną. 
W wydarzeniu udział wzięli 
między innymi: Wiesław Za-
jąc - Członek Zarządu Powia-
tu Wrocławskiego, Radni Po-
wiatu Wrocławskiego – Anna 
Sobolak i Jerzy Jasiński, Prze-
wodniczący oraz Wiceprze-

wodniczący Rady Gminy Czer-
nica – Leszek Kusiak i Ryszard 
Wychudzki, oraz Radny Rady 
Gminy, a zarazem Sołtys Rato-
wic – Jarosław Jagielski, Sekre-
tarz Gminy – Marcin Golański, 
Proboszcz - ks. Janusz Dołhun, 
byli dyrektorzy szkoły z Rato-
wic Stanisława Żukowska, Ma-
ria Kozakiewicz, Zofia Roman, 
Beata Jagielska., dawni i obec-
ni nauczyciele szkoły, rodzice. 
Goście obejrzeli także wystawę 
i piękny program artystyczny 
przygotowany przez uczniów. 
Po raz pierwszy wspólnie od-
śpiewano nowy hymn szkoły. 
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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 
na: 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
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Na grzyby!
Pod koniec września sołtys Jarosław Jagielski 
zaprosił mieszkańców Ratowic i sąsiednich 
miejscowości na Święto Grzyba Leśnego w Niwkach 
Książęcych. 

To cykliczna impreza, pro-
mująca życie w symbiozie z 
przyrodą i ekologię. Grzybia-
rze z naszej miejscowości gosz-
czą na niej od killku lat, zawsze 
bardzo gościnnie przyjmowa-
ni przez miejscowe władze i 
mieszkańców. Dlatego chętnie 
wzięliśmy udział w konkursach 
i zabawach, a przede wszystkim 
wędrowaliśmy w poszukiwaniu 
runa, po okolicznych lasach. 

Wprawdzie grzybów tym ra-
zem przywieźliśmy niewiele, ale 

doskonale bawiliśmy się biorąc 
udział w festynie na zakończe-
nie grzybobrania. 

A grzyby? Owszem… Nie-
którzy z nas przywieźli już na-
wet ususzone, więc na pewno 
na wigilijne uszka wystarczy. 
Dziękujemy Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Międzybórz 
Jarosławowi Głowackiemu za 
tak serdeczne przyjęcie naszej 
ponad czterdziestoosobowej 
grupy! 

/MJ/

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK 
Rada Sołecka wsi Ratowice na spotkaniu 27 września podjęła kilka ważnych dla nas uchwał.  

Zgodnie z zapisem ustawy 
z dnia 7 października 2020 r. o 
zmianie niektórych ustaw w celu 
przeciwdziałania społeczno-go-
spodarczym skutkom COVID-19, 
która wprowadziła w art.27 zasa-
dę, że w  okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemiczne-
go albo stanu epidemii, ogłoszo-
nego z powodu COVID-19, oraz 
w okresie 3 miesięcy po ich od-
wołaniu, kompetencje zebrania 
wiejskiego dotyczące uchwalania 
wniosku w sprawie przyznania 
środków z funduszu sołeckiego, 
może wykonywać rada sołecka.

Dlatego członkowie rady wraz 
z sołtysem przygotowali propozy-
cje i uchwalili wniosek dotyczący 
przeznaczenia środków  funduszu 
sołeckiego na 2022 rok (55 988 zł)  
w następujący sposób:

1. Zagospodarowanie terenów 
ogólnodostępnych wsi 4000,-

2. Zrekultywowanie terenu i 
budowa klombu w okolicy słupa 
ogłoszeniowego  12 300,-

3.  Rozbudowa i modernizacja 
placów zabaw i placu do ćwiczeń  
– 20 000,-

4. Doposażenie i renowacja 
świetlicy wiejskiej i terenu wokół 
niej – 6 688,-

5. Dofinansowanie „Kalenda-
rza     Ratowickiego 2500,- 

6. Zakup tuszu i papieru do 
druku „Wieści Ratowickich” , oraz 
opłacenie  domeny strony inter-
netowej wsi  2500,- 

7. Organizacja imprez oko-
licznościowych   i integracyjnych, 
promocja wsi, wkład własny do 
projektów  5000,-

8. Przygotowanie materiałów 
promocyjnych wsi 3000,-

Działając w oparciu o zarzą-
dzenie nr  0050.74.2021 Wójta 
Gminy Czernica z dnia 12.08.2021  
Rada Sołecka wsi Ratowice przy-
gotowała propozycje Sołectwa do 
przyszłorocznego budżetu gminy 
Czernica, mające na celu  popra-
wę bezpieczeństwa i jakości życia 
mieszkańców Ratowic:

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

2. Budowa przystanków 
autobusowych przy drodze 
wojewódzkiej.

3. Podjęcie odpowiednich kro-
ków i zmierzających do budowy 
bezpiecznych zjazdów do Rato-
wic przy drodze wojewódzkiej /
złożenie wniosku, partycypowa-
nie w kosztach/

4. Budowa ścieżki rowerowo 
– pieszej między Ratowicami i 
Czernicą //złożenie wniosku, par-
tycypowanie w kosztach/

5. Budowa bezpiecznego par-
kingu przy Szkole Podstawowej.

6. Naprawa elewacji zewnętrz-
nej  zabytkowego budynku  
wspólnotowego  w centrum wsi. 

7.  Uporządkowanie  terenu i 
budowa parkingu przy pomni-

ku  więźniów obozu Gross Rosen 
między Ratowicami i Czernicą.

8. Wymiana barier  na zakręcie  
ul. Wrocławskiej. 

9. Budowa chodnika w cen-
trum wsi, wzdłuż głównych ulic

10. Uzupełnienie oświetlenia  
ulicy Słonecznej ,  Leszczynowej, 
Wiśniowej, Spokojnej. 

11. Wykonanie nawierzch-
ni asfaltowej na ulicy Słonecznej, 
Wiśniowej, Leszczynowej, La-
wendowej i Nowej

12.  Uzupełnienie oświetlenia 
ul. Polnej 

13. Przesunięcie słupa elek-
trycznego  na ulicy Nowej 

14.  Poprawienie  nawierzch-
ni  i naprawa studzienek kanali-
zacyjnych przy ulicy Spacerowej  
i na jej przedłużeniu – tzw. ulicy  
Czereśniowej.

15. Polepszenie sytuacji komu-
nikacyjnej mieszkańców wsi po-
przez zwiększenie liczby kursów 
komunikacji dotowanej przez  UG. 

Sołtys wsi Ratowice Jarosław Jagielski

SPOŁECZEŃSTWO

GWIAZDOZBIÓR
Krzysztof 
Wieszczek 

Kochani,  tym razem mamy 
dla Was autograf i pozdrowie-
nia od M Krzysztofa Wieszczka, 
popularnego  aktora  filmowego,  
znanego m. in. z seriali „Przyja-
ciółki”, „Barwy szczęścia”, Ojciec 
Mateusz”, „Szpilki na Giewon-
cie”. W „Pierwszej Miłości” gra 
rolę Olka, bratanka  Seweryna. 
Pan Krzysztof zawsze chętnie  
odwiedza Ratowice! fo
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WAŻNE!

DNI CHWAŁY
„Warszawa przeżywa dni 

przełomowe”.
„Nadzieje, programy hasła zbli-

żają się do urzeczywistnienia. Or-
ganizm narodowy pręży się, aby 
tchnąć w tworzywo życie, uciele-
śnić najgorętsze marzenia, przystą-
pić do wielkiego dzieła  odbudowy 
Ojczyzny”.

„Warszawa jest w tej pracy nie 
tylko(!) mózgiem, ale i sercem na-
rodu. I dlatego jej puls bije fabrycz-
nie przyspieszonym tempem, dla-
tego temperatura jej życia jest tak 
bardzo podniecona, dlatego fizjo-
gnomia (!) ulicy ma tak niezwykły 
wyraz”. 

„Warszawa jest na przełomie 
swego dawnego, gnębionego w uci-
sku i niewoli życia. Idzie ku życiu 
nowemu, jak zahartowana bojow-
nica (!), przez trud i walkę”.

Tak na łamach „Kurjera War-
szawskiego” z 11 listopada 1918 r. 
opisywano praktycznie na bieżąco 
odradzanie się niepodległej Polski. 
Ten poetycki opis oddaje nastrój 
tamtych listopadowych dni, kie-
dy to mieszkańcy stolicy i innych 
polskich miast przystąpili do wiel-
kiego dzieła budowy niepodległej 
Ojczyzny. 

Mija już ponad sto lat od tych 
niezwykłych wydarzeń. Dziś nie 
musimy rozbrajać wojsk nieprzy-

jacielskich, tworzyć od podstaw 
polskiej państwowości, walczyć o 
granice. Powinniśmy być wdzięcz-
ni naszym pradziadkom za to, że w 
1918 nie żałowali wysiłku, zdrowia 
i krwi, aby następne pokolenia mo-
gły żyć w wolnej Polsce. 11 listopa-
da będziemy obchodzić Narodo-
we Święto Niepodległości. Po raz 
pierwszy zostało ono ustanowione 
w 1937 r. W 1919 r. trwała walka o 
granice Odrodzonej, nie było  wa-
runków do hucznych uroczystości. 
Dopiero 14 listopada 1920 r. po 
odparciu bolszewickiego najazdu 
można było świętować. Tego dnia 
Józef Piłsudski jako Wódz Naczel-
ny otrzymał buławę marszałkow-
ską. Od 1937 r. Święto Niepodle-
głości  stało się oficjalnym świętem 
państwowym. W czasie  II wojny 
światowej starano się potajemnie 
kontynuować tradycję obchodów 
11 listopada. Po przejęciu władzy  
przez komunistów, święto zostało 
zniesione, podobnie jak obchody 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Od 1989 r. możemy znów ob-
chodzić listopadowe święto. Pa-
miętamy o wysiłku naszych przod-
ków, oddajmy im cześć i cieszmy 
się, że żyjemy w wolnej Polsce.

Piotr Marczak

Źródło: https://piaseczno.eu/

przystanek-zalesie-nr-8-2020-120/

WRACA TEMAT KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI!
W połowie października  uczestniczyłem w spotkaniu na temat planowanej budowy linii kolejowej 
dużych prędkości nr 86 na odcinku Sieradz Północ - Kępno - Czernica Wrocławska - Wrocław Główny. 

Spotkanie miało formę kon-
sultacji z bezpośrednio zain-
teresowanymi tematem samo-
rządami. W trakcie spotkania  
przedstawiono 4 warianty prze-
biegu linii – wcześniej już oma-
wiane. Zmianie uległy jedynie 
kolory. 

W41 - wariant 
pomarańczowy

W42 - wariant jasnoniebieski
W43 - wariant zielony
W44 - wariant granatowy na 

mapie.
Warianty pomarańczowy i 

jasnoniebieski przechodzą w 
okolicy istniejącej  linii kole-
jowej biegnącej przez Czernicę 
i częściowo Wojnowice. Nato-
miast wariant  zielony przebiega  
w bezpośredniej bliskości zabu-
dowań w Ratowicach w pobliżu 

zalewu. Tak jak już wcześniej 
pisałem linia ta to szybka kolej 
towarowa i osobowa Sieradz – 
Wrocław,  bez przystanków po 
drodze. Docelowo planowana 
przepustowość to 16 pociągów 
na godzinę, o  prędkości nawet 
do 350 km/h. Więc jasne jest 
jak wielka uciążliwość dla oko-
licznych mieszkańców wiąże się 
z budową i eksploatacją tej linii.  

Dlatego wszyscy uczestnicy 
spotkania z naszej gminy tym 
razem jednomyślnie rekomen-
dowali przyjecie wariantu gra-
natowego, który omija naszą 
gminę. 

Jednak rekomendacja to jesz-
cze nie decyzja. Decyzje zapadną 
po przeprowadzeniu przez CPK 
konsultacji społecznych zaplano-
wanych na połowę listopada. 

Urząd Gminy zapropono-
wał dodatkowe konsultacje dla 
mieszkańców Czernicy, Woj-
nowic i Ratowic, czekamy więc 
jeszcze określenie dokładnego 
terminu tych konsultacji.

To bardzo ważna sprawa, 
która może przesądzić o przy-
szłości Ratowic, dlatego apeluję 

do wszystkich naszych miesz-
kańców o wielkie zaangażo-
wanie w tę sprawę, pełną mo-
bilizację i wzięcie udziału w 
konsultacjach. 

Zapraszam wszystkich zain-
teresowanych do kontaktu.

Jarosław Jagielski 

Radny RG Czernica

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RATOWIC
Pocztówka z Dolnego Śląska 

Okazuje się, że wielu z nas wcale 
nie zna Wrocławia tak dobrze, jak 
nam się wydaje! Uświadomiliśmy  
to sobie  dzięki wędrówkom po 
mieście i cudownym opowieściom 
oprowadzającej nas przewodnicz-
ki Pani Marty Miniewicz, w jedną 
sierpniowych sobót. Stare Miasto, 
Panorama Racławicka,   Rynek  z 
dwoma ratuszami,  unikatowy, za-
ciszny i tajemniczy Ostrów Tum-
ski  z majestatyczną katedrą, ka-
mieniczki, kościoły, wieże  i zaułki 
są już dla nas mniej zagadkowe. W 
trakcie wycieczki podziwialiśmy 
piękno nadodrzańskich bulwarów, 
mosty i wszechobecne krasnale. 
Zachwyciliśmy się energią, róż-
norodnością, rozmachem. Pozna-
liśmy historię znanych wcześniej 
miejsc, a wielu na nowo zakochało 
się we Wrocławiu.  

To nie była jedyna wspólna wy-
cieczka naszych mieszkańców. Tego 
lata zwiedziliśmy razem także Po-

znań, Świeradów Zdrój, Legnicę i 
Dolinę Baryczy. Wszystkie wyjaz-
dy zrealizowane przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Ratowic w ramach 
projektu „Pocztówka z Dolnego 
Śląska i okolic” dofinansowane-
go przez Urząd Gminy Czernica. 
Projekt realizujemy już od ośmiu 
lat i niezmiennie cieszy się ogrom-
nym powodzeniem. Odwiedzamy 
systematycznie znane i mniej zna-
ne turystycznie miejsca w naszym 
regionie. Wyjazdy są niedrogie i 
zaplanowane tak, by mogły z nich 
korzystać rodziny z dziećmi, osoby 
w każdym wieku, a także osoby z 
niepełnosprawnościami.  Cieszymy 
się, że wśród uczestników są osoby 
z całej gminy. To okazja do integra-
cji, wymiany doświadczeń i dobrej 
zabawy. Choć za nami już sporo 
wyjazdów, to ciągle jest jeszcze bar-
dzo dużo  do zobaczenia. Więc do 
zobaczenia na kolejnych wyciecz-
kach!                                    Beata Jagielska 
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KRÓTKO…
 z Jeszcze w tym roku okolice cmentarza i 
pętli autobusowej zostaną doświetlone. 
Prace będzie realizowała Firma Handlowo- 
Usługowa „MIKAR” z Oleśnicy.  
W ramach robót powstanie pięć słupów 
na nieoświetlonym obecnie odcinku ul. 
Wrocławskiej do cmentarza parafialnego. 
Wykonanie zadania, zgodnie z zawartą 
umową ma nastąpić do 09.12.2021r. 
Wartość robót budowlanych wynosi 38.130 
zł i w całości będzie sfinansowana z budżetu 
gminy.

 z  W dniu 14.09.2021r. zostały odebrane 
roboty polegające na powierzchniowym 
utrwaleniu emulsją i grysami nawierzchni 
odcinków ul. Odrzańskiej i ul. Wrocławskiej. 
Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, 
który pozwala na uszczelnienie istniejącej 
nawierzchni. Stosuje się go na drogach o 
nawierzchni asfaltowej, celem zapobiegania 
dalszej degradacji nawierzchni, a w związku 
z tym obniżeniem kosztów remontów i 
utrzymania w najbliższych latach. 

 z Niedawno na klombie w centrum wsi 
pojawiły się nowe drzewka i kompozycje 

roślinne. Budowa klombu i nasadzenia 
prowadzone są w ramach funduszu 
sołeckiego.  Liczymy, ze mieszkańcy będą  
troszczyć się o nowe roślinki, by długo 
cieszyły oczy. 

 z Przy okazji  utwardzania  terenu pętli 
autobusowej utwardzona została także 
droga wjazdowa na cmentarz. Dziękujemy 
Urzędowi Gminy Czernica za materiał i 
wykonanie prac.

 z Już dziś gorąco zapraszamy na tegoroczną 
Paradę św. Marcina, która odbędzie się 
tradycyjnie przy okazji obchodów  Święta 
Niepodległości 11 listopada. Zapraszamy 
także na Zabawę Andrzejkową  20 
listopada. Jeśli sytuacja epidemiczna 
pozwoli planujemy – wzorem AT ubiegłych 
- także organizację Mikołajek i Jarmarku 
Adwentowego. 

 z Przypominamy paniom o zajęciach 
gimnastycznych prowadzonych w naszej 
świetlicy w każdy poniedziałek i środę od 
18.00, przez profesjonalną instruktorkę. 

 z Sołtys Ratowic informuje, że IV ratę podatku 
można będzie wpłacać w sołtysówce w 
piątek 12 listopada  i w poniedziałek 15 

listopada  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. Warsztaty przeznaczone 
są 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 Redakcja Wieści czeka, jak zawsze, na 
Wasze sugestie, informacje i teksty pod 
redakcja.wiesci@wp.pl.

„PIKNIK POD LIPAMI”! 
Po długiej przerwie mogliśmy się wreszcie spotkać na wrześniowym pikniku. Cieszę się, że jak 
zwykle mieszkańcy Ratowic nie zawiedli. Było rodzinnie, wesoło i klimatycznie, a przede wszystkim 
bezpiecznie. Zabawa trwała prawie do rana.  

Dziękuję wszystkim,  którzy 
nas odwiedzili i dobrze się z nami 
bawili. Cieszę się, że było sporo 
osób, które skorzystały z okazji by 
się zaszczepić, oraz dokonały na 
miejscu spisu NSP w  mobilnym 
punkcie spisowym zorganizowa-
nym przez Urząd Gminy Czerni-
ca. Dziękuję mieszkańcom, którzy 
zdecydowali sie na posadzenie 
u siebie lip drobnolistnych. Roz-
daliśmy ich aż  30 sztuk. To taka 
nasza nowa tradycja, a raczej po-
wrót do korzeni, bo przecież lip 
u nas wokół dostatek.  Wiem, że 
sadzonki już pięknie rosną w Wa-
szych ogrodach, bo  dostałem  już 
nawet kilka zdjęć. 

Przede wszystkim jednak 
dziękuję za pomoc Towarzystwu 
Przyjaciół Ratowic - Beacie Ja-
gielskiej, Alicji Haczkowskiej, 
Lechowi Haniszewskiemu, 

Dziękuję także  Kołu Gospo-
dyń Wiejskich „Pięknie i twór-
czo” z Nadolic, Sportowej Aka-
demii Taekwon-do ITF, Dance 

Projekt Wrocław, Urzę-
dowi Gminy Czernica, 
OSP Nadolice, Firmie 
Ogrodniczej „Berbe-
rys” z Ratowic, Firmie 
Ochroniarskiej QUEST 
z Ratowic, CS Catering 

Serwice, Danielowi Michalskie-
mu, Janowi Wiśniewskiemu, 
Pawłowi Buczakowi, Mateuszowi 
Jagielskiemu.

Dziękuję, że możemy  na Was 
liczyć! 

Sołtys wsi Ratowice Jarosław Jagielski

SPOŁECZEŃSTWO
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Co wiemy o Wrocławiu ? /Cz.9/
43 rzeczy, które zrozumieją tylko 
rodowici mieszkańcy Wrocławia

36. Parki na trzy strony 
świata

Wrocław jest jednym z zie-
leńszych miast w Polsce. Znaj-
dziemy w nim 23 parki – część 
z nich jest położona w ścisłym 
centrum. Ciekawym faktem 
jest to, że możemy w nim zna-
leźć parki wyznaczające kie-
runki świata: Park Wschodni, 
Park Zachodni i Park Połu-
dniowy. Jedną z imprez, orga-
nizowanych przez Urząd Mia-
sta są Parki ESK w 2016 roku 
były co weekendowe impre-
zy, które miały miejsce wła-
śnie wśród zieleni – w plene-
rowej atmosferze odbywały 
się liczne koncerty, spotkania 
z działaczami kultury i zajęcia 
sportowe. 

37. Pasaż Niepolda
Mekką wrocławskich im-

prezowiczów jest tzw. Pasaż 
Niepolda, w którym znajdu-
je się obok siebie kilkanaście 
różnorodnych klubów, które 
przyciągają tłumy bez wzglę-
du na dzień tygodnia. Oczy-
wiście, największa ilość chęt-
nych pojawia się w weekend, 
który we Wrocławiu rozpo-
czyna się, studenckim zwy-
czajem, w czwartek i kończy w 
poniedziałek. 

38. Piwnica Świdnicka
W jednej z sal Piwnicy 

Świdnickiej widniało kiedyś 
zdanie: „Kto nie był w Piw-
nicy Świdnickiej, ten nie był 
we Wrocławiu”. Kilka wieków 
temu znajdował się w niej bro-
war sprowadzany ze Świdni-
cy, a  gośćmi byli w niej m.in. 
Chopin, Słowacki, Wybicki czy 
Goethe. Obecnie, przyciąga 
licznych turystów bogato zdo-

bionymi salami i niepowta-
rzalnym klimatem. Jest uzna-
wana za jedną z najstarszych 
restauracji w Europie i dzia-
ła nieprzerwanie od od 1275 
roku. 

39.  Miasto Krasnali i Po-
marańczowej Alternatywy

Pomarańczowa Alterna-
tywa to kolejna ciekawostka 
Wrocławia. Początkowo stano-
wiła  antykomunistyczny ruch 
happeningowy, zapoczątko-
wany we Wrocławiu w latach 
80., który z czasem zaczął też 
działać w innych polskich mia-
stach. Jedną z bardziej znanych 
akcji było malowanie wizerun-
ków krasnali na murach w 
nocy z 30 na 31 sierpnia w ’82 
roku. Prawdziwy rozgłos ruch 
zyskał jednak w drugiej poło-
wie lat 80., a z czasem został 
nawet nagrodzony przez An-
drzeja Wajdę. Co ciekawe, nie 
było to przedsięwzięcie ide-
ologiczne – skandowane przez 
nich hasła były często parafra-
zami haseł Solidarności, ale 
pozostawały w atmosferze sur-
realizmu. Miały na celu obna-
żenie absurdów systemu ko-
munistycznego i rozbrojenie 
go za pomocą parodii, skłania-
jącej do refleksji.

Współcześnie, można po-
kusić się o stwierdzenie, że 
krasnoludki całkiem opano-
wały Wrocław. W całym mie-
ście można odnaleźć sylwetki 
skrzatów, w różnych zaskaku-
jących miejscach. Wielu prze-
wodników oferuje nawet moż-
liwość zwiedzania Wrocławia 
szlakiem krasnali, co cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
turystów.  

Autor: Dominika Węcławek

ŚWIATŁOWÓD  
W RATOWICACH? 
JEST SZANSA!
W ubiegłym roku zachęcaliśmy mieszkańców 
Ratowic do składania deklaracji na podłączenie 
światłowodu w Ratowicach przez Orange.  
Okazuje się, że jest szansa. 

Firma Orange przygotowu-
je się do wyprowadzenia cen-
tralki telefonicznej z pomiesz-
czenia przy świetlicy. Nowa 
centralka, zostanie już przy-
stosowana do wymogów sieci 
światłowodowej. Dzięki temu 
mamy szanse na szybkie łącze 
światłowodowe być może już 
niebawem. 

Potwierdza to informacja, 
którą przekazał nam Pan Grze-
gorz Jasiński, który w naszym 
imieniu śledzi temat. Dzięku-
jąc mu za pomoc i poświęcony 
czas, przedstawiam Państwu 
treść tej informacji i zachęcam 
tych, którzy jeszcze nie złożyli 
deklaracji do przesłania ich do 
firmy Orange, bo to na pewno 
zwiększa nasze szanse. 

W połowie ubiegłego roku 
podjąłem się inicjatywy ze-
brania deklaracji na podłącze-
nie światłowodu od Orange od 
mieszkańców Ratowic.

Otrzymałem blisko 60 wy-
pełnionych deklaracji, które wy-
słałem wraz z listem przewod-
nim do działu zajmującego się 
planowaniem nowych inwesty-
cji w Orange.

Kilkukrotnie od tamtej pory 
starałem się dowiedzieć czy na-
sza inicjatywa przyniosła jakieś 

efekty. Bardzo długo nie mo-
głem uzyskać potwierdzenia, że 
w ogóle nasze deklaracje dotar-
ły i dopiero po kilkukrotnym 
dzwonieniu i przełączaniu uda-
ło mi się to potwierdzić to w 
kwietniu lub maju br.

W sierpniu w czasie rozmowy 
z infolinią uzyskałem informa-
cję, że Ratowice zostały umiesz-
czone na liście planowanych 
inwestycji w zakresie budowy 
nowych linii światłowodowych. 
Obecnie trwa sprawdzanie wa-
runków i w zależności od możli-
wości technicznych zostaną roz-
poczęte prace.

Nie został mi podany kon-
kretny termin, jednak z rozmo-
wy wywnioskowałem, że może 
to być zarówno 3 miesiące jak i 
półtora roku. Zdaję sobie spra-
wę, że nie są to konkrety, jednak 
jesteśmy o krok milowy bliżej do 
uzyskania dostępu do sieci szyb-
kiego internetu.

Zachęcam wszystkich, któ-
rzy do tej pory nie złożyli de-
klaracji a są zainteresowani 
podłączeniem do sieci światło-
wodowej, do wydrukowania, 
wypełnienia i wysłania deklara-
cji zgodnie z informacją zawar-
tą na stronie:
https://www.orange.pl/view/sfh

Jarosław Jagielski

ODESZLI
W ostatnim czasie pożegnaliśmy kilku naszych obecnych i byłych 

mieszkańców
5.08.2021    śp. Maria Ziobrowska       ur.1942
6.08.2021    śp. Anna Mazepa              ur. 1937
7.08.2021    śp. Anna Buczak               ur. 1948 
23.08.2021   śp. Jolanta Sobczuk          ur. 1963
25.08.2021   śp. Władysława Jasińska  ur. 1932
14.09.2021   śp. Maria Haczkowska     ur. 1928
19.10.2021   śp. Mirosław Mazur          ur. 1962

Rodzinom zmarłych składamy najszczersze wyrazy współczucia.

SPOŁECZEŃSTWO

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
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POD NAMIOTAMI W PUŹNIKACH 2021 – RELACJA Z WYPRAWY 
Do Puźnik wybraliśmy się w drugiej połowie sierpnia,  z planem, aby spędzić tam dwie noce i mieć do 
dyspozycji jeden cały dzień na zwiedzanie Puźnik i okolic. Grupą w składzie: Adam Baraniecki, Michał 
Baraniecki i Konrad Zaleski, wyjechaliśmy z Koropca ok. godziny 17-tej i dość mocno zniszczoną drogą 
pojechaliśmy do wsi Sadowe, dawniej zwanej Nowosiółką Koropiecką.  

Nowosiółka jest wsią niezwy-
kle spokojną i jakby odciętą od 
świata, a przy tym bardzo ma-
lowniczą i stosunkowo dobrze 
zadbaną przez swoich mieszkań-
ców. Początkowo planowaliśmy, 
aby zostawić tu samochód i dalej 
pójść pieszo do Puźnik z plecaka-
mi oraz namiotami. Po rozmo-
wie z mieszkańcami, okazało się 
jednak, że do Puźnik można do-
jechać samochodem osobowym 
pod warunkiem, że nie będzie 
padał deszcz, co znacząco utrud-
niłoby dojazd.  Po krótkim zwie-
dzeniu cmentarza w Nowosiółce, 
wsiedliśmy do samochodu, aby 
zdążyć do Puźnik jeszcze przed 
zmierzchem.

Dojazd
Żeby dojechać do Puźnik od 

strony Nowosiółki lub Korop-
ca, należy pojechać kawałeczek 
drogą „asfaltową” w kierunku na 
Zubrzec i skręcić w lewo w polną 
drogę tuż przed skrajem lasu. Ja-
dąc dalej bardzo ostrożnie mię-
dzy głębokimi koleinami, po ok. 
4 km dojechaliśmy do Puźnik od 
strony wschodniej. Na skrzyżo-
waniu dróg przy dawnej Kolonii 
pojechaliśmy prosto wzdłuż wy-
schniętego już dawno potoku i 
dotarliśmy do stawku. Następnie 
skręciliśmy jeszcze w lewo pod-
jeżdżając ok. 30 m w kierunku 
głównej drogi w centrum Puź-
nik. Zatrzymaliśmy się przy ma-
łej polance, gdzie postanowiliśmy 
rozbić namioty, tuż obok starych 
drzew owocowych, prawdopo-
dobnie z sadu Haniszewskich lub 
Ługowskich. Chyba nikt z osób 
opuszczających to miejsce w roku 
1945 nie zdawał sobie sprawy, ze 
ich potomkowie przyjadą tu jesz-
cze kiedyś japońskim samocho-
dem.Miejsce biwakowe (za samo

Noc w Puźnikach
Zapadł już zmrok. Byliśmy 

mocno podekscytowani. Przy 
rozpalonym ognisku zjedliśmy 
kolację popijając gorącą herba-
tę ugotowaną na turystycznej 
kuchence gazowej i odpowied-
nio wzmocnioną, adekwatnie do 
sprzyjających okoliczności. Na 
spanie było jeszcze za wcześnie, 
dlatego udaliśmy się na nocny 

rekonesans po Puźnikach. Po-
szliśmy w górę drogą, która sze-
rokim łukiem zaprowadziła nas 
wprost na cmentarz. Tliły się 
tu jeszcze znicze pozostawio-
ne zaledwie dwa dni wcześniej 
przez harcerzy, którzy już trze-
ci rok z rzędu przez kilka dni 
porządkowali teren puźnickie-
go cmentarza. W świetle latarek 
mogliśmy podziwiać imponu-
jące efekty tych prac. Przyjdzie-
my tu jeszcze następnego dnia. 
Wróciliśmy do naszej bazy i uda-
liśmy się następnie w drugą stro-
nę, aby popatrzeć na Puźniki ze 
wzgórza od północy za stawkiem, 
z drogi od Zalesia. Była akurat 
pełnia a widok na ciemny puźnic-
ki las na tle gwiaździstego nieba 
był po prostu niesamowity.Poszli-
śmy spać, co na nierównej glinia-
stej ziemi nie było zbyt komforto-
we. Co jakiś czas dało się słyszeć 
lekko niepokojący odgłos spada-
jących jabłek.

Cmentarz
Na drugi dzień z rana uda-

liśmy się od razu na cmentarz. 
Zakres zmian od czasu mojego 
ostatniego pobytu w tym miejscu 
w maju 2019 jest ogromny. Dzięki 
harcerzom z Łódzkiej Chorągwi 
ZHP i cennej pomocy mieszkań-
ców wsi Sadowe, cały teren tzw. 
starego cmentarza został  oczysz-
czony z chaszczy i większości 
drzew. Wszystkie ocalałe groby 
zostały uporządkowane i odno-
wione. Udało się odnaleźć w su-
mie pięć nowych grobów, których 
2 lata temu nie zauważyliśmy:

Rozalia Krowicka 1907-1918,
Józefa Poterałowicz 1833-1904
Maria Koryzna ?-1911(?)
Wojciech Kosiński ?-?
Jan Hałuszczyński 1844-1892 

– chyba najstarsza znaleziona 
mogiła.

Józefa Poterałowicz, to moja 
pra-pra babcia i zarazem bab-
cia mojego dziadka Antoniego 
Baranieckiego, który leży gdzieś 
niedaleko na „nowym” cmenta-
rzu, kompletnie przeoranym i już 
zarośniętym. Na fragmencie na-
grobka Józefy Poterałowicz wid-
nieje wzruszający napis „Dobrą 
matusię do grobu złożyli i zwłoki 
ziemią przykryli i tylko w głowie 

kamienie głaze syn twój matusię 
darze„.

Teren starego cmentarza zo-
stał z trzech stron otoczony solid-
nym drewnianym płotem, który 
w chwili naszej wizyty był jeszcze 
wykańczany przez dwóch pra-
cowników ze wsi Sadowe. Czwar-
ty bok cmentarza przylega bezpo-
średnio do nowego cmentarza, na 
którym pochówki rozpoczęły się 
po wybuchu wojny, stąd brak ka-
miennych nagrobków. Być może 
ten teren również uda się w ja-
kimś stopniu kiedyś uporządko-
wać. A jest to miejsce szczególne, 
ponieważ tam właśnie znajduje 
się nieodkryta jeszcze mogiła ok. 
80 Puźniczan zamordowanych w 
lutym 1945 roku.

Kopanki
Dalsza część naszego planu 

przewidywała dojście do Kluko-
wa, dawnej dzielnicy Puźnik, a 
następnie jeszcze do Zalesia, aby 
wrócić do Puźnik od północy. 
Prosto z cmentarza udaliśmy się 
zatem stromym zejściem w dół 
w kierunku „Kopanek” przy po-
toku. Idąc po dość trudnym te-
renie, doszliśmy do małego stru-
myczka i jaru powstałego wśród 
białych skał wapiennych. Mie-
liśmy nadzieję, że uda nam się 
dojść jarem do Klukowa. Teren 
ten, zwany „Kopankami”, jest bar-
dzo ciekawy i z pewnością był-
by świetną atrakcją turystyczną, 
gdy tylko był bardziej dostępny. 
Wzdłuż głębokiego rowu wystę-
puje szereg osuwisk skalnych, a 
potok przez dłuższy odcinek nie 
jest widoczny, gdyż płynie pod 
kamieniami. Gdzieniegdzie z wa-
piennego zbocza dopływają małe 
strumyczki. Dość urokliwie wy-
gląda również miejsce, gdzie wi-
dać jak wąski potoczek kończy 
się małym zbiornikiem i znika 
gdzieś pod ziemią.

Niestety dalsze przejście w 
kierunku Klukowa okazało się 
„mission impossible”. Jar stawał 
się coraz bardziej niedostępny za 
sprawą zwalonych drzew, a sta-
ra droga, która kiedyś pewnie 
wiodła gdzieś wzdłuż potoku, 
teraz jest intensywnie zarośnię-
ta wysokimi zaroślami i pokrzy-
wami. Musieliśmy się wycofać 

i stromym zboczem pod górę 
wróciliśmy nieco zmęczeni do 
cmentarza a następnie do bazy 
namiotowej, aby trochę odsap-
nąć. Poniższa mapka obrazuje 
całą trasę naszej wycieczki, która 
zabrała nam sporo cennego cza-
su, ale mimo wszystko okazała się 
interesująca.przy Kop

Zalesie 
Do Zalesia udaliśmy się naj-

prostszą i jedyną możliwą drogą 
z Puźnik, która wiedzie od staw-
ku w górę poprzez „Nagórzankę”, 
wzdłuż pól zarośniętych głównie 
soją. Za wzgórzem skierowaliśmy 
się w lewo i doszliśmy do pierw-
szych zabudowań Zalesia. W tym 
miejscu teren jest dość podmokły, 
dlatego, jeśli ktoś chciałby się kie-
dyś wybrać do Puźnik od strony 
Zalesia, to tutaj musi zostawić sa-
mochód i dalej iść pieszo. W cen-
trum Zalesia znajduje się cerkiew 
wraz z przyległym cmentarzem, 
który postanowiliśmy zwiedzić. 
Zobaczyliśmy tu zbiorową mogi-
łę Polaków i Ukraińców, na której 
widnieją 34 nazwiska. Są to miesz-
kańcy z samego Zalesia, którzy w 
lutym 1945 roku zostali okrutnie 
zamordowani przez partyzantów 
UPA i spaleni w pobliskiej su-
szarni tytoniu. Część ludzi zosta-
ła spalona żywcem, a część została 
wcześniej poćwiartowa. Zbrodnia 
w Zalesiu  miała miejsce tydzień 
przed pogromem w Puźnikach. 
Oprócz mieszkańców Zalesia zgi-
nęło wówczas jeszcze więcej osób, 
które miały pecha przejeżdżać 
tego dnia przez Zalesie, w tym 7 
mieszkańców Puźnik i Nowosiół-
ki Koropieckiej, w sumie ponad 
60 osób. Wśród nich był ojciec 
Józefa Chaszczewskiego z Nowo-
siółki, z którym mieliśmy okazję 
rozmawiać kilka dni po powrocie 
z Ukrainy.Gdy usiedliśmy na ła-
weczce pod cerkwią, podeszła do 
nas zaciekawiona starowinka. Nie 
znała języka polskiego, ale jak po-
wiedziała, wszystko rozumie po 
polsku i ma polskie korzenie, a w 
latach 70-tych odwiedzała nawet 
swoich krewnych w Ratowicach. 
Czuła najwyraźniej potrzebę po-
rozmawiania z nami. Gdy spoj-
rzała na stojącą obok zbiorową 
mogiłę, ze łzami w oczach wspo-
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ZJAZD PUŹNICZAN 
Na początku września odbył się IV Ogólnopolski Zjazd Puźniczan i Nowosiółczan w Lisiej Górze koło 
Jasienia Żarskiego, pod hasłem „Odnowienie naszej tradycji” .  

Była to niezapomniana oka-
zja spotkania kresowian, po-
dzielenia się wspomnieniami 
i refleksjami. Rozmawiano o 
bieżących sprawach, sukcesach 
i problemach. Wśród uczest-
ników byli dawni mieszkańcy 
Puźnik i ich potomkowie. Byli 
też przedstawiciele naszej miej-
scowości. Rozmawiano także 
o  nowej stronie Puźniki – na-
sze korzenie na www.puźniki.

pl .Warto tam zaglądać bo ze-
spół redakcyjny systematycznie 
publikuje zdjęcia, przekazy hi-
storyczne, wspomnienia i cie-
kawostki dotyczące tej nieist-
niejącej już miejscowości. Tym, 
którzy mają dostęp do facebo-
oka polecamy także profil „No-
wosiółka Koropiecka i Puźniki 
–nasze dziedzictwo”. 

Podczas tegorocznego spo-
tkania w Lisiej Górze  rozmawia-

no także o propozycji wyjazdu z 
Ratowic do Puźnik w przyszłym 
roku. Dlatego prosimy osoby za-
interesowane  takim wyjazdem o 
kontakt  z sołtysem Jarosławem 
Jagielskim. 

Poszukujemy także wszel-
kich dokumentów i wspomnień 
o Puźnikach, które mogą znaj-
dować się w naszych domowych 
zasobach. Interesują nas pamięt-
niki, zdjęcia, nagrania, opowie-

ści i cokolwiek, co może przybli-
żyć nam wiedzę o Puźnikach, a 
także o Nowosiółce Koropieckiej 
i innych pobliskich miejscowo-
ściach. Więcej na: https://puzniki.
pl/.../zbieramy-wspomnienia-o-
-puznikach.../. 

Mamy nadzieję, że kolejne 
spotkanie Puźniczan  - w przy-
szłym roku -  uda się zorganizo-
wać w Ratowicach. 

/bj/

mniała tamto wydarzenie, które w 
tak straszny sposób przerwało ży-
cie tylu niewinnych ludzi.

Ukraińcy
Bolesne czasy już minęły, po-

dobnie jak barbarzyńskie ide-
ologie. Większość ludzi chce żyć 
w pokoju i w poczuciu, że zło 
zostało potępione, a zbrodnia-
rze napiętnowani. Dlatego je-
dyne co boli nadal nas Polaków, 
to fakt, że taki Petro Chamczuk 
„Bystry” ma dziś swój pomnik 
w pobliskich Monasterzyskach, a 
w wielu ukraińskich wsiach po-
wiewają flagi, które przynajmniej 
Polakom kojarzą się ze złem wcie-
lonym. Tak, jakby komuś zależało 
na tym, aby Polaków i Ukraińców 
skłócić ze sobą.

Ukraińcy, to wspaniały i dum-
ny naród, z indywidualną a za-
razem trudną ścieżką swojego 

rozwoju. Naród, który od zaled-
wie 30 lat pierwszy raz w swojej 
historii może się rozwijać w wa-
runkach pełnej niepodległości. 
Budowa wspólnoty narodowej, 
to wspaniała rzecz, a dbanie o do-
bro narodu jest naturalne i czymś 
zrozumiałym. Tak powinny po-
stępować wszystkie narody, po-
dobnie jak wspólnota rodzinna 
powinna dbać o dobro rodziny. 
Niezrozumiałe i niegodne jest na-
tomiast kształtowanie tożsamości 
narodowej na ukrywaniu prawdy 
i czczeniu fałszywych bohaterów, 
którzy w imię chorej ideologii 
narodowej czynili wielkie zło a z 
okrucieństwa czerpali satysfakcję. 
Być może jakimś wyjaśnieniem 
tego jest po prostu nieznajomość 
tej prawdy, co jest niestety jedy-
nym pocieszeniem, które przy-
chodzi mi na dzień dzisiejszy do 
głowy.

Jabłka z sadu
Wróciliśmy do Puźnik i zo-

stało jeszcze trochę czasu na zo-
baczenie innych miejsc. Stwier-
dziłem, że muszę dokładniej 
spenetrować miejsce, gdzie żyli 
moi przodkowie. Posesja Bara-
nieckich znajdowała się niedale-
ko kościoła, tuż za „rowem Ba-
ranieckich”, który istnieje po dziś 
dzień. Wszystko jest tu obec-
nie mocno zarośnięte, ale idąc 
wzdłuż rowu, udało mi się jakoś 
przedrzeć do sadu, gdzie zostało 
jeszcze sporo starych jabłoni.

Mus Puźnicki
Jak powiedziała mi kiedyś 

moja Ciocia Frania, jabłonie zo-
stały zasadzone tu w większo-
ści w roku 1937 i potrafiła wy-
mienić nawet wszystkie gatunki. 
Jabłka, to obecnie   jedyny moż-

na powiedzieć „żywy” ślad po 
tamtych czasach. Są już mocno 
zdziczałe, ale jadalne. Nie zasta-
nawiając się długo, zebrałem ich 
całą torbę, już nie patrząc, jakie 
są to gatunki. Przywiozłem do 
Polski i wysłałem do Cioci Frani 
i Stryjka Staszka w postaci „musu 
puźnickiego”, który smakował 
wyśmienicie.

Trzeciego dnia rano opuści-
liśmy Puźniki. Na skrzyżowaniu 
przy Koloni nie pojechaliśmy 
prosto, ale skręciliśmy w lewo 
jadąc dłuższą drogą do Barysza, 
skąd przez Jezierzany i Mona-
sterzyska pojechaliśmy do Stani-
sławowa, a następnie do Lwowa, 
gdzie spędziliśmy ostatnie dwa 
piękne dni na Ukrainie.

Adam Baraniecki 

Członek Stowarzyszenia Nowosiółczan  

i Puźniczan

Źródło:www.puzniki.pl

„Przenikanie” 
We wrześniu odbyła się promocja książki o naszej gminie pt. 
„Przenikanie”- pani Haliny Trojanowskiej, mieszkanki Czernicy.  

Autorka zebrała wspomnienia, wy-
wiady, zdjęcia mieszkańców  gminy, 
ale również sąsiadów z gmin Siechnice, 
Długołęka i Jelcz - Laskowice. 

To historia wielu pokoleń, poczy-
nając od tych najstarszych a kończąc 
na ich wnukach i prawnukach. W su-
mie sto sześdziesiąt cztery osoby po-
dzieliły się swoimi opowiadaniami i 
w ten sposób są także współautorami 
publikacji.   Wśród nich znaleźli się 
także Ratowiczanie –  Stanisława Żu-
kowska, Beata Jagielska, Krystyna Sko-
wera, Anna Nowacka, Anna Świtkow-
ska, Oliwia Radlak, Jarosław Jagielski. 
W swoich opowieściach pokazali  kil-
ka epizodów, wrażeń i historii z życia 

naszej wsi widzianych ich oczyma. Te 
opowieści i te historie wzajemnie się 
przenikają, dając pełniejszy, głębszy 
obraz. Publikacja jest rozprowadzana 
w formie cegiełki - cały dochód idzie 
na wsparcie osób z autyzmem oraz in-
nymi niepełnosprawnościami z terenu 
Gminy Czernica oraz na zasilenie kon-
ta budowy ośrodka „Miejsce na Ziemi”. 
Warto poznać te, nierzadko bardzo 
osobiste historie, których nie znajdzie-
cie nigdzie indziej. Całość składa się na 
bardzo wyrazisty, choć z pewnością su-
biektywny obraz życia  lokalnych spo-
łeczności. Polecamy!!! 

/bj/

KULTURA



Wieści Ratowickie Nr 47, październik 20218 www.ratowice.pl

TRADYCJA 
Jadąc przez włoskie miasteczka małej i średniej 
wielkości warto zwrócić uwagę, jak ogromne znaczenie 
dla zwykłych ludzi ma tradycja rzemiosła.  

Idąc przez włoskie uliczki zo-
baczymy otwarte drzwi bottegi 
(warsztatu) i panie hafciarki, któ-
re ozdobią naszą pościel, obrus 
czy suknię pięknym haftem (jak 
w Neapolu). Chcesz zrobić zdję-
cie na pamiątkę? „Prego, signora, 
prego!”. Można wejść, porozma-
wiać, popodziwiać.  Inny pan, parę 
ulic dalej, wyrabia figurynki i z ich 
udziałem, sceny biblijne i szopki. 
Miejmy bowiem na uwadze, że we 
Włoszech, na Boże Narodzenie, w 
domach, na rogach ulic dominu-
ją głównie szopki, mniej choinki. 
To także należy do kultywowania 
tradycji; wiele szopek robią Włosi 
sami w domu, często zlecając to też 
babciom i dzieciom.

Z kolei ten uśmiechnięty wieczo-
rową porą pan wyrabia piękną cera-
mikę. Z której słynie Sycylia, a mia-
sto Sciacca w szczególności. Cudne 
barwne talerze, półmiski, dzbany. 
On sam zawodu uczył się od starych 
mistrzów a wyroby można podzi-
wiać na Facebooku: Ceramiche Ar-
tistiche di Liborio Palmeri. 

W wielu miastach widziałam 
dawne warsztaty kowalskie wy-
rabiające meble i ozdoby metalo-
we. Sklepy złotnicze istniejące od 
dwustu lat w tej samej rodzinie.

Ogromnie lubię i cenię ludzi, 
którzy kultywują rzemiosło. War-
to, aby rodzice nie ponaglali dzie-
ci w wyborze drogi życiowej. Jest 
wielu młodych ludzi, którzy mają 

WIELKI SZLEM JAKUSZYCKI PO RAZ CZWARTY DLA RATOWICZANINA! 
Rowerem z Jakuszyc aż pod Stóg Izerski nad Świeradowem-Zdrój, a potem jeszcze na Wysoki Kamień!  

Dopiero stamtąd powrót do 
Jakuszyc przez odcinki najtrud-
niejsze: Czerwone Skałki, Wodę 
Mineralną i Bez Łaski. Potem 
jeszcze Górny Dukt i meta. 
Taka trasa to wyzwanie dla naj-
lepszych i najtwardszych. Po 
drodze wiele kamieni, wymaga-
jących świetnej techniki i sku-
pienia -  zjazdów,  podjazdów i 
podejść. Jednak nasza ratowicka 
ekipa na 7. Rowerowym Biegu 
Piastów /60 km/, po raz kolej-
ny spisała się świetnie! Wielkie 
gratulacje za bardzo dobre wy-
niki dla Bartka Haniszewskie-
go, Michała Jarzyckiego, Bła-
żeja Haniszewskiego, Huberta 
Witkowskiego i szefa ekipy, do-

świadczonego już zawodnika, 
Lecha Haniszewskiego!

 Pokonanie tej trasy rowerowej 
jest zaledwie jednym z warunków 
zdobycia  Wielkiego Szlema Biegu 
Piastów.

To specjalne trofeum dla naj-
wierniejszych i najtwardszych 
uczestników jakuszyckich  za-
wodów. Wielkiego Jakuszyckie-
go Szlema zdobywa ten, kto w 
jednym roku ukończy narciar-
ski Bieg Piastów, Letni Bieg Pia-
stów i Rowerowy Bieg Piastów, ale 
wszystkie te wyścigi na najdłuż-
szych dystansach. W tym roku 
do grona  laureatów dołączył naj-
młodszy z zawodników – Hubert 
Witkowski. To już czwarta sta-

tuetka Wielkiego Jakuszyckiego 
Szlema, która trafiła do Ratowic. 

To zapewne nie przypadek, 
bo Ratowiczanie od lat uprawia-
ją promują i narciarstwo biego-
we, organizując zajęcia sportowe, 
wyjazdy na zawody narciarskie 

i  inne wyprawy – czasem nawet 
ekstremalne. Dlatego już dziś za-
praszamy na zimowe wyjazdy na 
narty organizowane cyklicznie 
przez Towarzystwo Przyjaciół 
Ratowic. 

/tpr/

UWAGA NA OSZUSTÓW!!! 
Czas pandemii przyczynił się do tego, że coraz więcej codziennych spraw załatwiamy przez internet – 
zaczynając od opłaty rachunków, a kończąc na zakupach. To otwiera kolejne drzwi oszustom, którzy cały 
czas są aktywni i szukają kolejnych metod na wzbogacenie się. 

W ostatnim czasie najpopu-
larniejszą z metod oszustwa jest 
tzw. phishing. Sposób jest zna-
ny od kilku lat, jednak cały czas 
zdarzają się osoby, które dają się 
oszukać. Oszuści podszywają się 
pod dostawców prądu lub gazu 
i wysyłają sms-y o konieczności 
dopłaty. Zazwyczaj kwota jaką 
należy wpłacić jest niska a wiado-
mość zawiera link do płatności, 

który ma ułatwić całą procedu-
rę. Klikając w niego, znajdujemy 
się na stronie internetowej łu-
dząco przypominającej operatora 
usług bądź stronę banku. Kolej-
nym krokiem jest wprowadzenie 
danych wrażliwych, które oszust 
przechwytuje i dzięki nim może 
się zalogować na nasze bankowe 
konto. Oszuści cały czas tworzą 
nowe scenariusze. Najczęściej jed-

nak odwołują się do aktualnych  
tematów w społeczeństwie lub do 
wzbudzenia ciekawości w odbior-
cy.   Na przykład przysyają sms-y 
z informacją o wygranej w loterii, 
albo o skierowaniu na kwaran-
tannę. Jeśli klikniemy w podany 
link przestępcy przekierują nas na 
fałszywą stronę. W rzeczywisto-
ści  zainfekujesz swoje urządzenie 
złośliwym oprogramowaniem. 

 Jak nie dać się oszukać?
nie odpowiadajmy na wiado-

mości sms przesłane z nieznanych 
numerów

nie klikajmy w linki przesłane 
w wiadomościach sms

Pamiętajmy: ostrożność, czuj-
ność i metoda ograniczonego za-
ufania pozwolą nam uniknąć pro-
blemów i nie stać się kolejną ofiarą 
oszusta! 

SPOŁECZEŃSTWO

„dryg” do rękodzieła, ale – ze-
pchnięty na bok – pozostaje hobby. 
Spotykam takich w mojej pracy. A 
przecież praca może sprawiać nam 
przyjemność. Po włosku rzemieśl-
nik to artigiano, od łacińskiego ars 
– sztuka. Czyli artysta. Jeśli istotnie 
jest specem w zawodzie. Kucharz, 
krawcowa, modystka, kaletnik, 
garbarz, lutnik, szewc, introligator i 
wiele innych, to zawody ongiś sza-

nowane, bo gwarantujące jakość 
i solidność wyrobu. W pewnym 
momencie zaczęły zanikać wypar-
te przez produkcję seryjną, którą 
można by podsumować: „kup, wy-
rzuć i kup następne”. Niektóre teraz 
powracają. Szukajmy młodych ta-
lentów w naszym otoczeniu, róż-
nych „złotych rączek”. I pozwólmy 
im się rozwijać.

Anna Nowacka


