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Region.  Konkurs „Przywróćmy pamięć” o Żydach na Warmii i Mazurach

Gołdap ma przyjaciół w Givat Shumel

www.gazetaolsztynska.pl

Ewa Mazgal
e.mazgal@gazetaolsztynska.pl

Konkurs „Przywróćmy pa-
mięć” na Warmii i Mazurach
organizuje Fundacja Ochro-
ny Dziedzictwa Żydowskiego.
Projekt realizuje od 2005 roku.
— W tym roku zgłosiło się do
nas 60 szkół — mówi Weroni-
ka Litwin z FODŻ. — Projekt
zakończymy w czerwcu.

Macew dawno nie ma
W Mrągowie po żydowskim

cmentarzu zostało puste
miejsce. — Ale mamy już pro-
jekt pomnika, który mógłby
stanąć w miejscu nieistnieją-
cych macew — mówi Marcin
Łupkowski, szef Stowarzy-
szenia Edukacji Ekologicznej
i Kulturalnej „SEEiK”, które

realizuje projekt „Przywróćmy
pamięć” w Mrągowie. — Jego
budowa przekracza jednak
nasze możliwości. My zorga-
nizowaliśmy wystawę pla-
styczną pod hasłem „Toleran-
cja a społeczeństwo obywa-
telskie. Miejsce Żydów w kul-
turze i historii Mrągowa”, któ-
rej duchowym patronem był
profesor Abraham Heschel.
Powstały ciekawe prace. W
tym roku w kwietniu ogłosi-
my drugą edycję konkursu.

Czy młodzież interesuje się
historią Żydów, społeczności
która zniknęła z Mrągowa kil-
kadziesiąt lat temu bez śladu?
— Dzieci na lekcjach religii
słyszą o Dawidzie i Goliacie, na
historii uczą się o Holocauście
— odpowiada Łupkowski. —
My tę wiedzę pogłębiamy. Te-

maty tegorocznego konkursu
dotyczą kobiety żydowskiej,
relacji między katolikami i ży-
dami i obecności kultury ży-
dowskiej w świadomości Po-
laków. Z naszych doświadczeń
wynika, że i dzieci, i młodzież
potrafią ciekawie przedstawić
te problemy. 

Żydowska kuchnia
W Gołdapi projektem „Przy-

wróćmy pamięć” zajmuje się
Andrzej Pianka, wychowawca
w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym. Ośrodek
opiekuje się ponad setką osób.
— W Gołdapi była synagoga,
po której zostały fundamenty,
ale jest cmentarz żydowski, na
którym zachowały się na-
grobki — opowiada Pianka. —
I my tym cmentarzem bę-
dziemy się opiekować. Może
uda nam się zdobyć pieniądze
z Unii? Miastem partnerskim
Gołdapi jest Givat Shumel,
miasto sąsiadujące z Tel Awi-
wem. Co trzy lata odbywa się
u nas wymiana młodzieży.
Chcielibyśmy nawiązać współ-
pracę z podobnym do nasze-
go ośrodkiem w Izraelu.

— Jak docieracie z tak egzo-
tyczną tematyką do waszych
podopiecznych, niepełnos-
prawnych intelektualnie?

— Mamy swoje sposoby —
zapewnia Pianka. — Na przy-
kład zorganizowaliśmy warsz-
taty kuchni żydowskiej. 

W Pasłęku uczniowie Ze-
społu Szkół Ekonomicznych i

Technicznych zajmą się ży-
dowskim cmentarzem. — Za-
czniemy w kwietniu — mówi
Małgorzata Cytrycka, nau-
czycielka historii, koordyna-
torka projektu. — Zachowały
się nagrobki, ale do cmentarza
jest utrudnione dojście. Jego
naprawą ma się zająć gmina.
My zadbamy o porządek.

Chcemy też zorganizować z
pomocą fundacji warsztaty o
żydowskiej kulturze i historii.

Na zakończenie projektu
FODŻ zaprosi uczestników
na wręczenie nagród. Uro-
czystość odbędzie się w syna-
godze imienia Nożyków przy
ul. Twardej w Warszawie.
Laureaci dostaną książki.

Młodzi ludzie z Mrągowa, Gołdapi 
i Pasłęka przywracają pamięć 
o żydowskich mieszkańcach swoich miast.
Jak? Opiekują się cmentarzami, malują,
gotują i nawiązują przyjaźnie ze swoimi
rówieśnikami z Izraela. 

Plakat promujący działania Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej w Mrągowie.
W środku projekt pomnika, który miałby stanąć na cmentarzu żydowskim Fot. SEEiK
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Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Gmina Nidzica informuje, że realizowany w latach 2008-2010 Projekt „Moderniza-
cja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej placu Wolności i ulicy 
Ratuszowej w Nidzicy“- został dofinansowany ze środków budżetu Gminy Nidzica 
i Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 
Oś Priorytetowa 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” .
Działanie 4.2 - „Rewitalizacja miast”.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową o  dofinansowanie nr UDA-
RPWM.04.02-28-009/09 z dnia 28.12.2009r. wynosi 559 959,70 PLN, w tym kwota
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 391 971,79 PLN
Beneficjentem Projektu jest Gmina Nidzica.

Projekt obejmował: 
• przebudowę chodnika z poszerzeniem do 2,0 m pierzei wschodniej placu 

Wolności,
• przebudowę chodnika ulicy Ratuszowej,
• przebudowę nawierzchni ulicy Ratuszowej,
• przebudowę linii oświetleniowej z napowietrznej na  podziemną  na placu Wolno-

ści  z wymianą słupów oświetleniowych,
• budowę oświetlenia w ulicy Ratuszowej
• uczytelnienie zarysów baszty murów obronnych przebiegających pod ulicą Ratu-

szową z cegły ceramicznej

Gmina Nidzica
13-100 Nidzica, Plac Wolności 1, tel.: 0-89 625 07 10, fax 0-89 625 07 11
e-mail: um@nidzica.pl, 
http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/

BURMISTRZ BISKUPCA
ogłasza

Pisemny przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego o  powierzchni użytkowej 23,52 m2 po-
łożonego w Biskupcu przy ul. Cmentarnej 1, wyposażonego w instalacje: elektryczną, wod.- kan.-
brak, ogrzewanie - brak, na działalność nieuciążliwą związaną z obsługą cmentarza komunalnego.
Minimalna miesięczna stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w przedmiotowym lokalu
wynosi 10,00 zł (bez podatku VAT).
Termin składania ofert upływa w dniu 29.03.2010 r. o godz. 12.00.
Przygotowaną ofertę z opisem „Lokal użytkowy -ul. Cmentarna 1” należy złożyć w pok. 10 (par-
ter- Obsługa Interesantów) Urzędu Miejskiego w Biskupcu lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Miejski w Biskupcu, al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec.
Oferta winna zawierać:
- pełną nazwę oferenta, dane teleadresowe;
- dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferenta  do występowania w obrocie prawnym;
- datę sporządzenia oferty;
- określenie sposobu zagospodarowania pomieszczeń z opisem planowanych prac przygotowa-

nych do prowadzenia działalności;
- proponowaną stawkę najmu bez podatku VAT,
- oświadczenie o zapoznaniu się  z treścią ogłoszenia i przyjęciu jej bez zastrzeżeń.
Wadium w wysokości 500 zł  należy wpłacić w kasie Urzędu (pok. nr 30, II p.) w terminie do dnia
29.03.2010r. do godz. 11.00. Wadium uczestnika wygrywającego przetarg zostanie na poczet przy-
szłych opłat czynszowych, natomiast pozostałym uczestnikom niezwłocznie po rozstrzygnięciu i do-
starczeniu pisemnego zawiadomienia zostanie wypłacone w kasie Urzędu.
W przypadku uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy najmu wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu trzech dni od daty składania ofert.
Do uzyskanej w przetargu  stawki czynszu za 1 m2 powierzchni doliczony zostanie należny poda-
tek VAT.
Koszty  związane z przygotowaniem lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej wybrany ofe-
rent ponosi we własnym zakresie bez możliwości  o ubieganie się o ich zwrot.
Umowa z wybranym oferentem zawarta będzie na czas nieoznaczony.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru  oferenta i unieważnienia lub odwołania przetargu  z waż-
nych przyczyn z pisemnym ich uzasadnieniem.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych pomieszczeń można uzyskać w Referacie  In-
frastruktury i Architektury Urzędu Miejskiego w Biskupcu (tel. 089 715 01-36)

Burmistrz Biskupca
mgr Elżbieta Samorajczyk
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przetarg
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komunikat
Wójt Gminy Purda

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn.
zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie w dniach od 18
marca 2010 r. do 8 kwietnia 2010 r. został wywieszony wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym
przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem: www.bip.purda.pl
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www.CEKOLTAXI.pl

+89 196 68
CEKOL TAXI

z Orange i stacjonarnego za darmo

800 11 9668
dzwoń lub zamów sms-em

609 11 9668
!!! 10% TANIEJ !!!
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DZWONISZ GRATIS!
z komórek i tel. stacjonarnych

800 21 9622

(89) 196 22

RABAT 15%

REKLAMA

REKLAMA

Abraham J. Heschel
(1907-1972) urodzony
w Warszawie wybitny
teolog i filozof, poeta,
bojownik o prawa czło-
wieka. Wspierał Martina
L. Kinga w walce o
prawa Afroamerykanów,
brał udział w protestach
przeciwko wojnie w
Wietnamie. Uważał, że
przeciwieństwem dobra
nie jest zło, ale obojęt-
ność. Jego zdaniem, w
wolnym społeczeństwie
niektórzy są winni prze-
stępstw, ale wszyscy są
za nie odpowiedzialni. 

Kto to jest?


