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To człowiek, którego wychowankowie Domu Dziecka w Jasieniu będą długo pamiętać.
Troskliwyidobrywychowawca.
Kilka dni temu dyrektor Zbigniew Żydek , po 12 latach pracy
wtejplacówce,odszedłnaemeryturę. Za pracę i oddanie, podczas uroczystego spotkania
dziękowało mu wiele osób.
Dom Dziecka w Jasieniu
powstał w 1947 r. Zbigniew Żydek kierował nim od września
1996 roku. Wcześniej pracował
m.in. w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w
Cerekwi. Mocno zaangażowany w problemy swoich wychowanków, działał na rzecz
najmłodszych. To on założył
stowarzyszenie pomocy dzieciom i rodzinie „Samarytanin”.
Od kilku lat pełni też społeczną funkcję Rzecznika Praw
Dziecka w Tarnowie, który
swoim działaniem obejmuje
byłe województwo tarnowskie.
W uroczystym pożegnaniu dyrektora wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatowego, pracownicy i wychowankowie jasieńskiej placówki.
Wszyscy życzyli dyrektorowi
zdrowia oraz pomyślności.
Zbigniewa Żydka na stanowisku dyrektora zastąpiła
Anna Chwalibińska.

Ministerstwo
weźmie młyn?

Paweł Chwał

Wydany w Tarnowie specjalny
numer gazety „Niecodziennik”
wybrany został projektem miesiąca w Polsce w ocenie Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Okolicznościowe
wydawnictwo, w nakładzie
niemal tysiąca egzemplarzy,
trafiło do szkół i bibliotek. Poświęcone zostało w całości pamięci tarnowskich Żydów.
Ośmiostronicowa gazeta
swoją szatą graficzną przypomina przedwojenne publikacje. Wypełniają ją artykuły
przygotowane przez uczniów
tarnowskich szkół, nauczycieli
i historyków. Wzbogacono ją
dodatkowo o fotografie i mapy
przedstawiające przedwojenny
Tarnów, w którym żydowska
kultura stanowiła znaczący
element.
– „Niecodziennik” to niezwykły zapis autentycznych
przeżyć i emocji naszych młodych autorów w czasie ich wę-

drówki po miejscach związanych z kulturą, tradycją i religią
narodu żydowskiego oraz
po miejscach zagłady Żydów –
informuje Józef Parys, nauczyciel historii w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych, który koordynuje w Tarnowie i regionie program
„Przywróćmy pamięć”. „Gastronomik” jest jedną ze 149
szkół w Polsce, w których realizowana jest tegoroczna edycja „żydowskiego projektu”.
Wydanie gazety było podsumowaniem kilkumiesięcznych
badań uczniów.
Nakład został rozprowadzony w sumie w 65 placówkach oświatowych Tarnowa
(szkołach, domach kultury
muzeach i bibliotekach). „Niecodziennik” wzbudził spore
zainteresowanie wśród młodych ludzi.
W 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej Żydzi stanowili niemal połowę
mieszkańców Tarnowa.

Jeśli nie „Młyn Sztuki” ani hotel, to jaka przyszłość czeka Młyn Szancera w Tarnowie?

Andrzej Skórka

Miał być perełką Tarnowa, ale
wciąż straszy stanem bliskim
ruinie. Poprzedni prezydent
Tarnowa forsował zaadaptowanie Młyna Szancera na nowoczesne centrum kultury.
Obecny wolałby obiekt sprzedać hotelarzom. Jednak wizja
hotelu nad Wątokiem jest coraz bardziej mglista. Powodem
są koszty. Dlatego miasto chce
młynem zainteresować resort
kultury.
Przepychanki urzędu z konserwatorem zabytków o młyn
trwały prawie rok. Wreszcie
wojewódzki konserwator zabytków Jan Janczykowski umo-

rzył procedurę jego wpisania
do rejestru zabytków.
– Nie zmienia to sytuacji
młyna. Nadal objęty jest ochroną konserwatorską jako elementhistoryczno-urbanistycznegoukładumiasta–mówiAndrzej Cetera, szef tarnowskiej
delegatury Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków.
Od ponad roku miasto chce
sprzedać młyn. Nieruchomość
figuruje m.in. w katalogu ofert
dla inwestorów branży hotelarskiej. Ale wzbudza on niewielkie zainteresowanie.
– Wszystko przez koszty
adaptacji. Mowa o kwotach
rzędu 30-40 milionów złotych.
Za taką sumę można wybudo-

wać od podstaw duży hotel –
twierdzi Grzegorz Gotfryd, dyrektor wydziału strategii w
urzędzie miasta.
Jak się dowiedzieliśmy, miasto zdążyło wpaść na kolejny
pomysł jak by tu zagospodarować to miejsce. Prezydent Ryszard Ścigała zaoferował wykorzystanie Młyna Szancera Ministerstwu Kultury. Rozmawiał
na ten temat z jego szefem Bogdanem Zdrojewskim.
Jak budynki miałyby zostać
wykorzystane? Ponoć sprawa
jest otwarta. Chodzi o placówkę, która pod skrzydłami
ministerstwa, obejmowałaby
swoim zasięgiem Małopolskę,
a nawet Podkarpacie.
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„Niecodziennik”
tytułem miesiąca

TARNÓW. Nowy pomysł na obiekt przy Kołłątaja
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