
UCHWAŁA NR XXXIII/269/09 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie rekonstrukcji pomnika więźniów KL Auschwitz - ofiar Marszu Śmierci 

w Bodzanowie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 

2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. W związku z przypadającą w 2009 r. 70-rocznicą wybuchu II wojny światowej, wyraża 

się zgodę na rekonstrukcję pomnika na zbiorowej mogile więźniów KL Auschwitz – ofiar „Marszu 

Śmierci” w styczniu 1945 r., znajdującego się na Cmentarzu Parafialnym w Bodzanowie, zgodnie 

ze szkicem rekonstrukcji wraz z opisem stanowiącym załącznik nr 1 oraz dokumentacją 

fotograficzną stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 2. Po rekonstrukcji, obecny napis na pomniku: „Tu spoczywa 56 ofiar obozu 

oświęcimskiego zamordowanych przez hitlerowców w styczniu 1945 r. w Bodzanowie w czasie 

przemarszu do Czech – Cześć ich pamięci”, zastąpiony zostanie napisem „Tu spoczywa 56 

więźniów niemieckiego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, zamordowanych 

podczas ewakuacji do KL Gross Rosen w styczniu 1945 r. Cześć ich pamięci”.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Anatol Bukała 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXIII/269/09 

Rady Miejskiej w Guchołazach 

z dnia 29 kwietnia 2009 r.  

 

V. Bodzanów 

- Nazwa obiektu: Nagrobek – mogiła zbiorowa 

- Opis obiektu: Pomnik z czarnego marmuru ze stosownym napisem: „Tu spoczywa 56 ofiar 

obozu oświęcimskiego zamordowanych przez hitlerowców w styczniu 1945 r. w Bodzanowie w 

czasie przemarszu do Czech – „Cześć ich pamięci” 

- Stan zachowania: zniszczony 

- Obchody i uroczystości związane z obiektem: 1 listopada - Wszystkich Świętych, 11 

listopada - Święto Niepodległości 

BODZANÓW 

- dwa obrzeża betonowe – 9 x 2 m 

- centralnie grobowiec z granitu – 2,2 x 3 m 

- całość 20,8 m 

 Napis na płycie nagrobnej jest nieczytelny (usunięty mechanicznie). Na pozostałej części 

nakrywy (powyżej) widnieje napis: „Tu spoczywa 56 ofiar Obozu Oświęcimskiego 



zamordowanych przez Hitlerowców w styczniu 1945 r. w Bodzanowie w czasie przemarszu do 

Czech – „CZESC ICH PAMIĘCI” 

PROPONOWANY ZAKRES PRAC: 

- usunięcie istniejącego grobowca, obrzeży betonowych oraz drzew i krzewów 

- wykonanie obrzeży oraz pomnika z granitu (Strzeblów) wg dołączonego rysunku 

- tablica z napisem oraz obramowanie (na przemian frezowane) nawiązujące do  pomnika w 

Głuchołazach 

- przestrzeń pomiędzy obrzeżem a obramowaniem w części przylegającej wysypana żwirem 

- w obrębie kwater – trawa 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXIII/269/09 

Rady Miejskiej w Głuchołazach 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 

 



 

 
 


