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`         Naszym wspania-
łym Paniom  
w dniu Ich wiosennego 
święta  
wiązankę kwiatów z 
tropikalnych sadów  
 
ślą - 
 
    - wójt gminy - radni - 
redakcja  
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A   k   t   u   a   l   i   a 

Uvalno-Branice 
  
 Starosta Uvalna wystąpił do swo-
ich władz o otwarcie przejścia granicz-
nego dla pojazdów samochodowych w 
następujących dniach: 
21 marca z powodu witania wiosny, 
12 maja  na spotkanie mieszkańcow, 
1 lipca na zawody straŜackie OSP, 
14 i 15 lipca na wystawę małych zwie-
rząt hodowlanych, 
8 września na Memoriał Franciszka Ha-
lasky, 
15 września na kompleks imprez  pod 
nazwą:  ”Poznajmy się sąsiedzi”, 
16 grudnia  jesteśmy zaproszeni na kon-
cert przedświąteczny. 

Branice 

Rada 
 Rada Społeczna Wojewódzkiego 
Szpitala w Branicach obradowała 26 
lutego przyjmując dwa akty prawne: 
Statut i Regulamin porządkowy. W trak-
cie posiedzenia ,  w którym poza człon-
kami Rady brali udział Pan dyrektor 
Nazimek, Pan dyr.. Ds. Lecznictwa dr 
Mrowca, Gł.Księgowy,  przedstawiciele 
Związków Zawodowych  uzyskano in-
formacje, Ŝe z Urzędu Marszałkowskie-
go do Szpitala spłynie dwa miliony zło-
tych na niezbędne remonty.  W pierw-
szej kolejności będzie remontowany 
pawilon „B”. 

S erdeczne podzięko-
wania wszystkim, 
którzy uczestniczy-
li we mszy świętej 

i ostatniej drodze mojej ma-
my  
 
 ś.p. Hildegardy Szczasny 
 

 za modlitwę,  wyrazy 
współczucia i złoŜone kwia-
ty 
    składa  
       pogrąŜona w smutku  
 
                  córka z rodziną 

Trzymać kciuki 
  

  Wójt  Gminy Józef Małek roz-
począł pertraktacje w sprawie przywró-
cenia filii pogotowia ratunkowego w 
Branicach.  O postępach w rozmowach 
będziemy informować w kolejnych 
wydaniach „Informatora Branickiego” 
+ 

                            Branice, dnia 26.02.2007 r 

Nr AN. 7441 b/1/2007 

O G Ł O S Z E N I E  

Z-ca Wójta Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. 261 poz. 2603) oraz Rozrządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, 

poz. 2108) 

ogłasza  

I przetarg ustny nieograniczony 

w sprawie sprzedaŜy niŜej wymienionej nieruchomości: 

1/ Oznaczenie nieruchomości: 

działka Nr 259/1, oznaczona według KW 6880, 

2/ Powierzchnia działki: 

działka Nr 259/1 o powierzchni 0.0600 połoŜona w miejscowości Włodzienin. 

3/ Opis nieruchomości: stanowi tereny mieszkaniowe, zabudowana budynkiem     uŜyteczności społecznej Nr 15  o 
pow. uŜytkowej 232,20 m2 

4/ Cena gruntu: 2 100,00 zł. 

5/ Cena zabudowań:  64 190,00 zł 

6/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy: 992,00 zł 

7/ Cena nieruchomości łącznie: 67 282,00 zł. 

8/ Wadium: 6 728,00 zł. 

9/Forma zbycia w/w nieruchomości: sprzedaŜ na własność. 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny 
sprzedaŜy nie zostanie  doliczony podatek VAT. 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: działka                  Nr 259/1 – zgodnie 
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku stanowi teren zainwestowany, przeznaczony pod 

zabudowę mieszkaniową z usługami. 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. 
Nieruchomość jest obciąŜona- zawarta umowa dzierŜawy na czas określony do 20 grudnia 2007 roku. Nierucho-

mość nie jest przedmiotem zobowiązań.   

Przetarg w sprawie działki zabudowanej Nr 259/1 odbędzie się w dniu 26 marca 2007 roku o godzinie 1000 w 
siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna) 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpóźniej w dniu 20 marca 2007 r. wpłacą 
w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 
lub w kasie Urzędu Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu 

Gminy Branice. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić dane dotyczące połoŜenia nierucho-
mości i numer działki.  

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub  

w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, 
jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu. 

Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości wpłaca się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy 
notarialnej na konto: Urząd Gminy Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu 

Gminy Branice. 

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. 

Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie 
ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wpłaconego wadium.  

Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie podaje się 
do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki”. 

Sporządziła: mgr M. Pączko 

Z-ca Wójta Gminy Branice 

mgr Jerzy Biesiadowski 

Nowi sołtysi 
 Odbywaja się pierwsze zebrania 
wyborcze sołtysów i rad sołeckich.  W 
Wiechowicach sołtysem wybrano Pana 
Tadeusza Szumlewicza, w Dzierzkowi-
cach Franciszek Urbaczka, Gródczany - 
F. Saduniowski, w Turkowie ponownie - 
Krystyna Lubczyk.  
Wybranym - gratulujemy. 
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             Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. 
Im więcej dajesz, tym więcej Ci jej zostaje”                         Antoin de Saint-Exupery 

 16 lutego 2007 r. gościliśmy w 

naszym urzędzie pary małŜeńskie, które w ubie-
głym roku obchodziły „Złote Gody”. 

Swoją obecnością zaszczycili nas pań-
stwo Antonina i Stefan Bezkorowajni  z Bra-
nic, a takŜe państwo Rozalia i Paweł Kozakie-
wiczowie, Weronika i Tadeusz Synoś, oraz 
Czesława i Edward Wanatowie  - wszystkie 
trzy pary z Bliszczyc. Nie przybyli na uroczy-
stość państwo Janina i Kazimierz Madera z 
Włodzienina. 
 Podczas uroczystości Wójt Józef Małek 
wręczył jubilatom przyznane przez Prezydenta 
RP odznaczenia za długoletnie poŜycie małŜeń-
skie. Poza tym goście otrzymali kwiaty i listy 
gratulacyjne. W imieniu Rady Gminy Branice 
gratulacje i Ŝyczenia złoŜył przewodniczący rady 
Władysław Lenartowicz. 
 Po części oficjalnej goście zostali zapro-
szeni do stołu na skromny poczęstunek. Przy 
ciastku i herbatce jubilaci dzielili się swymi 
wspomnieniami z przeŜytych lat. Opowiadali o 
swoich rodzinach, o dzieciach, wnukach, o swo-
ich radościach i troskach. Tym wspomnieniom wstecz często towarzyszyła łezka wzruszenia. 

Świętowanie 50 tej rocznicy ślubu to ogromne wydarzenie nie tylko dla jubilatów i ich rodzin. To radość i powód do dumy dla całej spo-
łeczności lokalnej, poniewaŜ jubilaci swym Ŝyciem dali świadectwo trwałości i wielkości małŜeństwa i rodziny .Te pary stanowią wzór i piękny 
przykład zgody i miłości małŜeńskiej dla tych wszystkich, którzy dzisiaj decydują się połączyć węzłem małŜeńskim. Mamy nadzieję, Ŝe nadal będą 
słuŜyć swym przykładem i doświadczeniem dla dobra przyszłych pokoleń. 

Drodzy jubilaci lata temu złączeni węzłem małŜeńskim wyruszyliście na nową drogę Ŝycia. Dziś gratulujemy Wam Ŝe dotrzymaliście 
przysięgi małŜeńskiej i Ŝyczymy aby łączące Was uczucie dodawało Wam sił i wytrwałości na dalsze wspólne lata, oraz doczekania w dostatku i 
zdrowiu kolejnych rocznic. 

       Jolanta Misiurka. 

Tenis stołowy – Włodzienin 2007 
 

W okresie ferii zimowych w dniu 30.01.2007 r. we Włodzieninie został zorganizowany po 
raz kolejny turniej w tenisa stołowego o Mistrzostwo Włodzienina 2007. Organizatorzy turnieju: Le-
sław Gawłowski i Mirosław Wawrów LZS TROJA, kierownik świetlicy wiejskiej Jan Maruszczak, 
sołtys Jan śłobicki  oraz radni zadbali o prawidłowy przebieg imprezy oraz nagrody. Turniej rozpoczął 
się o godz. 19.00. Wszyscy sportowcy wzięli udział w oficjalnym otwarciu ale szczególnym momen-
tem na który kaŜdy czekał z niecierpliwością było rozlosowanie grup. Ze względu na duŜą liczbę zgło-
szonych zawodników przygotowano sześć grup po czterech zawodników w kaŜdej. Od samego począt-
ku wiadomo było, Ŝe rywalizacja będzie bardzo interesująca i zawzięta, bowiem w turnieju pojawiły się 
nazwiska, które mają juŜ swój dorobek sportowy. Do dalszej rywalizacji przeszli uczestnicy turnieju którzy zajęli kolejno I i II miejsca w swoich 
grupach.  

Kolejne etapy i awanse od ćwierćfinału aŜ po ostateczny finał były bardzo emocjonujące. W finale spotkali się:  Kazimierz Kopczyński 
oraz  Marcin Pirch, po wyśmienitej walce zwycięŜył ostatecznie Marcin Pirch, który odebrał puchar oraz został mistrzem turnieju. II miejsce zajął 
Kazimierz Kopczyński, III miejsce Rafał Gawłowski. W kategorii juniorzy: I miejsce Zapotoczny Mateusz, II Wawrów Mateusz, III Gawłowski 

Radosław, IV Sozański Kacper.  Na uwagę oraz przykład dla 
młodych uczestników zasługuje  postawa Pana Kazimierza Kop-
czyńskiego, który walczył z młodymi jak równy z równym. Naj-
młodszym uczestnikiem turnieju był Kacper Sozański (8 lat), 
który najwyraźniej idzie w  ślady dziadka. Pozostałe miejsca 
według kolejności zajęli:  Marek Warów, Zapotoczny Witold,  
Jan Wojtuś, Tadeusz Krupa, Marek Krupa,  Aleksander Zapo-
toczny,  Jarosław Sozański, Mateusz Balcer, Mateusz Krupa.  
Serdeczne podziękowania kierujemy dla Pana Zbigniewa Lenar-
towicz (Sklep”Zbyszek”) sponsora nagród oraz upominków. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy sportowej postawy i zapra-
szam w przyszłym roku. 
Tadeusz Krupa 
radny powiatu 
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III   M   i   ę   d   z   y   n   a   r   o   d   o   w   y         T   u   r   n   i   e   j 

 
 We wspaniałej oprawie artystycznej i organizacyjnej odbył się juŜ trzeci Międzynarodowy Turniej Piłki NoŜnej Dziewcz
sportowej Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Trzeciego Tysiąclecia w Branicach. W otwarciu uczestniczyli zaproszeni go
nich Starosta Głubczycki Pan Józef Kozina i Wizytator Kuratorium Pani Urszula Pączko. 
Turniej imprezą międzynarodową uczyniły zespoły ze słowackiej śyliny, z czeskiego Krnova i Stremberku oraz naturalnie polskie z 
Kietrza, Prószkowa, dalekiego Radomia i z górskiej Istebny. Walka była zacięta do końca. O pierwszym i drugim miejscu zdecydował
strzały z jedenastki i tym sposobem zwycięskie pierwsze miejsce przypadło druŜynie z Kietrza, drugie gospodarzom, a trzecie gimn
kom ze słowackiej śyliny. 
Rozgrywki trwały od  dziewiątej rano i prawie do osiemnastej wieczorem. Tylko zawodnicy i organizatorzy wytrzymali całodzienny p
w hali - publiczność wymieniła się kilkanaście razy. W przerwie wystąpił zespół „Impuls”. 
Wszyscy - łącznie ze mną - podkreślali wspaniałą organizację i oprawę - gratulujemy.                                                               
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P   i   ł   k   i        N   o   Ŝ   n   e   j      D   z   i   e   w   c   z   ą   t 

nej Dziewcząt w hali 
clecia w Branicach. W otwarciu uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród 

yliny, z czeskiego Krnova i Stremberku oraz naturalnie polskie z Branic, 
ca. O pierwszym i drugim miejscu zdecydowały  

ynie z Kietrza, drugie gospodarzom, a trzecie gimnazjalist-

tej rano i prawie do osiemnastej wieczorem. Tylko zawodnicy i organizatorzy wytrzymali całodzienny pobyt 

                   (zdjęcia i tekst:jb) 
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TRUNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 

W  ostatnią sobotę ferii w hali bra-

nickiego gimnazjum odbył się IV Turniej 
Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 
Branice. W tegorocznej edycji rozgry-
wek udział wzięło 
6 zespołów. Ry-
walizacja przebie-
gała w dwóch 
grupach gdzie 
grano systemem 
„kaŜdy z kaŜ-
dym”. W grupie 
A po bardzo za-
ciętej rywalizacji 
zwycięŜyła druŜy-
na z Lewic, przed 
MiraŜem Głub-
czyce i Włodzie-
ninem. W grupie 
B rywalizowały 
ze sobą druŜyny z 
Branic. Najlepszą 
okazała się druŜy-
na Tytani. TuŜ za 

nimi uplasowała się Grupa Sympaty-
ków Piłki Siatkowej, trzecie miejsce 
zajął Chempest. 
Pary półfinałowe tworzyły druŜyny: 
Tytani-MiraŜ oraz Lewice-GSPS. W 
finale lepszą okazała się druŜyna GIPS 

Branice, która po zaciętej walce pokona-
ła MiraŜ. 
Końcowa klasyfikacja: 
1. GSPS Branice 
2. MiraŜ Głubczyce 

3. Lewice 
4. Tytani Branice 
5. Włodzienin 
Chempest Branice 
Zwycięska druŜyna grała w składzie: 

Joanna KsiąŜek, Mieczysław Lenarto-
wicz, Łukasz Kędzierski, Bartłomiej 
Kawulok, Artur Atłachowicz, Marek 
Czepczor, Janusz KsiąŜek. 
DruŜyny otrzymały pamiątkowe 

puchary i dyplomy, których fundato-
rem byli Wójt Gminy Branice oraz 
Starostwo Powiatowe w Głubczy-
cach. 
Organizatorzy – Joanna KsiąŜek i 

Mieczysław Lenartowicz – juŜ planu-
ją kolejne spotkania siatkarzy w II 
edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatko-
wej. 

Joanna KsiąŜek 

 

16 lutego na strzelni-

cy sportowej w Branicach odbyło 
się Walentynkowe strzelanie. Jak 
zwykle chętnych nie brakowało. 
Zawody rozgrywane były w dwóch 
kategoriach: chłopcy i dziewczęta. 
Wśród chłopców najlepszym 
strzelcem okazał się Tomasz Ku-
piec z Kietrza, drugie miejsce zajął 
Patryk Kuca a trzecie Adam Le-
nartowicz – obaj  z Branic. 
Dziewczęta strzelały tak równo, Ŝe 
dopiero dogrywka wyłoniła mi-
strzynię. Ostatecznie zwycięŜyła 
Jaśmina Szkawran, drugie miejsce 
zdobyła Dominika Bojkowska, 
trzecia była Joanna Kruczek – 
wszystkie z Branice. 
Najlepsi otrzymali dyplomy oraz 
statuetki a wszyscy uczestnicy 
zawodów słodycze. 
Organizatorem zawodów było 
Szkolne Koło Strzeleckie przy 
Gimnazjum im. Trzeciego Tysiąc-
lecia w Branicach. 

Joanna KsiąŜek 

 WALENTYNKOWE ZAWODY STRZELECKIE 
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n     a          p     o     g     r     a     n     i     c     z     u  

  

W  1938 roku sudecki Nie-
miec, radny krnovskiej 
rady miasta uratował sy-
nagogę przed spaleniem. 

O tym pisaliśmy w „Informatorze Bra-
nickim” w ubiegłym roku. Synagoga 
musiała jednak zmienić swoje przezna-
czenie, a w związku z tym wyposaŜenie 
jej musiało zniknąć. Nie wszystko dało 
się uratować, ale w ubiegłym roku w 
czasie 
Świąt 
Wielka-
nocnych 
Pan Piotr 
Barton 
pokazał w 
Jeruzalem dwie tory, które trafiły tam po 
likwidacji Synagogi. 
 „Tora” w języku hebrajskim tłu-
maczy się jako „mądrość”. Tym słowem 
Ŝydzi nazywają tekst o stworzeniu świa-
ta, opowieść o Adamie i Noe, praojcu 
Abrahamie, Izaaku i Jakubie a takŜe o 
Proroku MojŜeszu. Zwoje Tory wyrabia 
się z jagnięcej skóry i zwija na dwóch 
patykach. Praktykujący Ŝydzi czczą Torę 
w kaŜdy sabat i uŜywają ją z najwyŜ-
szym szacunkiem. 
 Zachowana fotografia z lat 30  
dwudziestego stulecia - której niestety 
nie moŜemy pokazać, bo nie wiele na 
niej widać - pokazuje ołtarz w krnow-
skiej synagodze. Zdjęcie – jak wspomi-
nają – pochodzi ze spuścizny po Karolu 
Friedov,  przedwojennym wiceprezesie  
Gminy Ŝydowskiej w Krnovie. Kopię 
dostarczyła Rivka Eisinger, krnovska 
rodaczka (wcześniej nazywała się Grete 
Fred) Ŝyjąca dziś w Izraelu. W otwartym 
ołtarzu widzimy sześć zwitków Tory  w 
koszulkach. Niektóre z Tor były przy-
wiezione do Krnova  prawdopodobnie z 
niedalekiej Osoblahy.  
OsoblaŜska synagoga została zniszczona 
juŜ w 1933 roku, po tym jak większość 
miejscowych Ŝydów wyjechała do więk-
szych miast. Dni krnovskiej synagogi 
zostały wydłuŜone jeszcze o pięć lat do 
tzw. Kryształowej nocy.  Z 9 na 10 listo-
pada 1938 roku legły w popiele synagogi 
w okolicznych miastach – w sudeckiej 
Opavie i w pruskim Prudniku (niemiecki 
Neustadt, polski Prudnik) i w Głubczy-
cach (niem. Leobschütz, pol. Głubczy-
ce). Zniszczeniu synagogi w Krnovie - o 
czym juŜ wspominaliśmy - zapobiegł  
miejski radny Franz Irblich, który prze-
forsował u nacjonalistyczno-

socjalistycznych władz Krnova przyję-
cie fortelu. Na jego wniosek radni po-
zwolili spalić salę obrzędową na Ŝy-
dowskim cmentarzu, by następnie za-
wiadomić Berlin, Ŝe spalono synagogę, 
a synagogę przeznaczyć na halę targo-
wą. Przedmioty kultu - wg Pana Hel-
muta Irblicha - zostały oddane do mu-
zeum miejskiego. 
 W  sytuacji zagroŜenia więk-
szość  krnowskich Ŝydów na początku 

1938 roku wyjechała - jak się wydawa-
ło - do bezpieczniejszych miejsc.  Mi-
mo tego i tak około 70% Ŝydów zostało 
zamordowanych w obozach śmierci. Ci 
co przeŜyli, zapuścili korzenie w róŜ-
nych stronach świata. Prezes Gminy 
śydowskiej Karl Fried uciekł do połu-
dniowo morawskiego Kyjova, skąd po 
roku dostał się do Palestyny. Zabrał ze 
sobą dwie krnovskie Tory i podarował 
je religijnemu towarzystwu Emet veE-
muna (Prawda i wiara) w Jeruzalem. O 
tych faktach członkowie Społecznego 
Stowarzyszenia Krnovska Synagoga 
dowiedzieli się w 2006 roku  od Pani 
Rivky Eisinger, córki Karla Frieda. 
   Peter Barton, sekretarz praskiej  
kancelarii  Stowarzyszenia Niemców 
Sudeckich w czasie Świąt  BoŜego 
Narodzenia zdecydował się odwiedzić 
swego przyjaciela, czechosłowackiego  
bohatera z czasów II wojny światowej 
Heinza Jakoba Taubera, autora ksiąŜki 
„Atlantyda ogolonych Ŝydów”.  
H.J.Tauber mieszka w izraelskiej Haj-
fie a P.Barton zna go z czasów kiedy 
ten prowadził badania w bibliotece 
Domu Niemców Sudeckich w Mona-
chium. Tauber  umoŜliwił Bartonowi 
kontakt z członkami Met veEmuna. S 
Członkowie tego stowarzyszenia swój 
Dom Modlitwy załoŜyli w Jeruzalem 
przy ulicy Narkis, zaraz po przybyciu. 
Były to lata dwudzieste  ubiegłego wie-
ku. Palestyna  znajdowała się pod pa-
nowaniem brytyjskiej korony, co ozna-
czało wiele swobody.  Grupa ta przy-
była z Niemiec do dziś zachowała od-
rębność kulturową i dwujęzyczność. W 
niej znaleźli się   rodzice  Prezesa Ge-
deona Mamrota pochodzący z dolno-
śląskiego Wrocławia. W jego domu 

rozmawiano po niemiecku. Mamroth 
pokazał Bartonowi dwie Tory, które po-
darował mu Karl Fred zapowiadając 
przybycie z Krnova pozostałych człon-
ków wspólnoty pochodzących ze Śląska. 
 Ocaleni z poŜogi wojennej Ŝydzi 
do Krnova juŜ nie wrócili. Jak wspomina 
krnovski Ŝyd i równocześnie czechosło-
wacki bohater wojenny  Vojtech Levin 
(przed wojną znany pod nazwiskiem 
Adalbert Löwin). „ Czechosłowackie 

urzędy w 
większości 
przypad-
ków  nie 
były chęt-
ne do 
zwrotu 

Ŝydowskich majątków skonfiskowanych 
przez nazistów. Ci krnovscy Ŝydzi, któ-
rzy przed wojną deklarowali narodowość 
niemiecką (w przybliŜeniu 2/3 krnov-
skych Ŝydów) mieli bardzo duŜe proble-
my z odzyskaniem czechosłowackiego 
obywatelstwa. Wielu z nich nie akcepto-
wało powojennego stanu rzeczy. Levin 
mówił: „Jako Ŝyd i czechosłowacki Ŝoł-
nierz walczyłem z nazizmem, przeciwko 
temu aby jednostka była oceniana we-
dług swego pochodzenia (postawy). Kie-
dy przyjechałem do Krnova stwierdziłem, 
ze ludowa demokracja teŜ źle się odnosi 
do mych przyjaciół z dzieciństwa, tylko 
dlatego, Ŝe są Niemcami.” 
 Krnovskie  rodziny Ŝydowski 
rozproszyły się po całym świecie.  
W Austrii Ŝyje rodzina Geringer, w 
Niemczech – Lichwitz i Schlosser, w  
Anglii – Bella i Levin, w Australii – 
Lövy, w USA rodziny Behr, Jokl, Wa-
cher, w Kanadzie – Baar i Langshur, w 
Ameryce Łacińskiej Goldberger i Ziem-
lich. Do Izraela wyjechały rodziny: Ad-
ler, Bar-On, Fred, Reichsfel,d. Rudol-
fem, Šaron. 

    
   Pavel Kuča,  

 ( e-mail: 
pavel.kuca@centrum.cz , mobil 

737.880.936 ) 

člen Občanského sdružení Krnovská 
synagoga 

http://www.mujweb.cz/www/
synagoga/index.htm  

 
 Ciąg dalszy na stronie ósmej 

Tora z Krnova  
po 68 latach znaleziona w Jeruzalem 
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Pro memoriam 
 

Odeszli 
 

W lutym 2007 roku: 
Józef Kuta lat 70 z Dzbańca-Osiedle, 
Józef Franco lat 74 z Branic, 
ElŜbieta Murzyn lat 84 z Bliszczyc, 
Stefan Kozakiewicz l. 71 z Włodzienina, 
Antonina Dereń lat 77 z Branic, 
Maria Halena lat 73 z Branic, 
Józef Kozina lat 70 z Lewic, 
Ewa Góś lat 89 z Bliszczyc - najstarsza 
mieszkanka gminy, 
Jerzy Rabcewicz lat 58 z Boboluszek, 
Maria Czechowicz lat 81 z Lewic, 
Apolonia Szparaga l. 83 z ZOL Branice, 
Salomea Mucha l. 80 z DPS Dzbańce. 
 _______________________________ 
 

 

Urodzili się 
Zuzanna Maja Suzańska w Branicach, 
Kewin Marek Jakubowski w Michałko-
wicach, 
Milena Barbara Alker w Lewicach, 
Rafał Jarosław Rogalski we Włodzieni-
nie, 
Marcel Józef Semmler w Michałkowi-
cach. 
Szczęśliwego dzieciństwa ! 
_______________________________ 
 

Veni creator 
 

NowoŜeńcy 

 

 Damian Jarosław Pawluś z Mariolą 
Kuka - oboje z Dzbańca Osiedle, 
Piotr Gąsior z Wólki Tarławskiej z Ewe-
liną Kaźmierczyk z Wysokiej, 
Andrzej Pierzchała z Włodzienin-Kol. Z 
Agnieszką Sasin z Kotlarni. 
   

Szczęśliwych dni Ŝycia ! 
_______________________________ 
W gminie 

Statystyka 
 

Jest nas w gminie   7456  
mieszkańców 

Panie są w  nieznacznej  przewadze  
i jest ich           3 792 

 Od początku roku: 
    zmarło   23 osób 

  urodziło się 10 dzieci 

Cd z poprzedniej strony 
Gideon Mamroth, prezes religijnego sto-
warzyszenia Emet veEmuna (Prawda I 
wiara) powiedział do Bartona: „Proszę, 
powiedzcie wszystkim Niemcom sudec-
kim i czeskim przyjacielom, niech nas 
odwiedzą i niech przyjadą do Jeruza-
lem”. 
 
Peter Baron, sekretarz  Stowarzyszenia 
Niemców Sudeckich w Pradze:  
„  RóŜnymi sposobami pomagałem w 
znalezieniu  Tory z Krnova. Jako sekre-
tarz w Towarzystwie Niemców Sudeckich 
w Republice Czeskiej odczuwam szcze-
gólną radość. Bo przecieŜ tak samo jak 
Niemcy, tak i śydzi byli cząstką społe-
czeństwa i kultury w Sudetach. PrzeraŜa-
jący los Ŝydów z Czech, Moraw i Śląska 
w czasach nazizmu jest dla nas wszyst-
kich takim momentem, którego nie da się 
z niczym porównać. To dobrze, Ŝe dzisiaj 
się o tym mówi”. 
 

P e t r  A h a r o n  T e s ař  ( m o b i l 
736.215.447), przewodniczący Obywa-
telskiego Stowarzyszenia Krnovska Sy-
nagoga: 
„Dla mnie ta sprawa ma wymiar cudu. 
W odkryciu Tor widzę potwierdzenie od 
Wszechmocnego, Ŝe dba on o interes 
naszej krnovskiej synagogi. Członków 

naszego Stowarzyszenia to pobudza 
do większej aktywności.“ 
 

Jan Stejskal (mobil 737.201.166), 
zarządca krnowskiej synagogi, po-
wiedział: 
 „Jesteśmy wdzięczni Piotrowi Bar-
tonowi ze Stowarzyszenia Niemców 
Sudeckich w Republice Czeskiej za 
nawiązanie kontaktu z Gminą  Emet 
veEmuna, w której władaniu znala-
zły się nasze Tory  – niezmiernie 
cenne pamiątki Ŝydowskiej religii w 
przedwojennym Krnovie. Odkrycie 
krnovskich Tor jest zwieńczeniem  
wieloletniego poszukiwania zaginio-
nych zwojów pochodzących z Kr-
nova..“ 
 

Pavel Kučca, członek Obywatel-
skiego Stowarzyszenia Krnovska 
Synagoga: 
„ Odkrycie krnovskich Tor w Jeru-
zalem jest miłą informacją dla kr-
novskich rodaków rozrzuconych po 
świecie, dla krnowian wygnanych po 
wojnie do Niemiec i dla czeskich 
obywateli Krnova. Jest to wiedza do 
przemyśleń i zastanowienia nad 
ludzkimi losami uwikłanymi w poli-
tykę pierwszej połowy dwudziestego 
wieku.“  

Kursy 
 języka angielskiego   

dla dorosłych 
Angielskie przysłowie mówi better late than never, a to oznacza, Ŝe na 
naukę języka nigdy nie jest za późno!!! 
Dlatego Szkoła Języków Obcych przygotowała dla Państwa specjalną ofertę:  

1. Kurs podstawowy z języka angielskiego 
2. Kurs konwersacyjny 
  

Doświadczeni i wykwalifikowani nauczyciele,  zapewnią Państwu najwyŜszą jakość nauczania języka 
obcego. Kurs języka angielskiego będzie dostosowywany do Państwa potrzeb i moŜliwości. Praktycz-
na znajomość języka obcego z pewnością przyda się Państwu w pracy,  podróŜy zagranicznej, w 
surfowaniu po internecie, w korespondencji e-mail, nie mówiąc juŜ o własnych osobistych korzy-
ściach.  
 
 Zajęcia grupowe z doświadczonym lektorem odbywać się będą  tylko raz w tygodniu (czas trwania 
oraz cena kursu do ustalenia). Proponujemy spotkania w godzinach popołudniowych. 
 
Kursy j ęzykowe poprzedzone będą dokładnymi  konsultacjami z Państwem a w trakcie trwania 
kursu otrzymacie Państwo szczegółowe informacje o swoich postępach. Uczestnicy kursu  będą mo-
gli korzystać z oferowanych przez szkołę pomocy i materiałów (podręcznik + CD). 
  
Ostateczny termin zgłoszenia do 25.03.2007 r. 
 
Więcej szczegółów moŜna poznać, kontaktuj ąc się bezpośrednio Szkoła Języków Obcych - Tadeusz 
Krupa pod numerem telefonu  077 4857215,            
 oraz e-mail: tkrupa@wodip.opole.pl 


