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MASZ ZDJĘCIE
DO TEGO TEMATU?

Antoni Sypek, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w  Tarnow ie, jest oburzony dziełem w andali. - To przykład chuligaństw a w  najw yższej postaci - komentuje (© Paulina Marcinek)
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Nieznani sprawcy pobazgrali zabytek obelgami po węgiersku. Nie tylko odwiedzający w tym miejscu
groby są zbulwersowani.

Wiadomo już o ile od 2018 r. wzrośnie płaca minimalna oraz emerytury i renty

sponsorowane

Wygodny sposób na nagłe wydatki. Pożyczka nawet do 7500 zł na Vivus.pl

TOP 10 nowych miejsc w Krakowie. Musisz je odwiedzić! [ZDJĘCIA]

5. Rajd Ziemi Bocheńskiej [ZDJĘCIA]

„Przemielimy każdego Rumuna...”, „Wszyscy umrą” - takie i inne nacjonalistyczne albo wulgarne napisy szpecą mury Starego Cmentarza w Tarnowie.
Wymalowane czarnym i czerwonym sprayem bazgroły kłują w oczy tuż obok bramy wejściowej na nekropolię od strony ul. Tuchowskiej. Niewielkim
pocieszeniem jest fakt, że autorzy „gra iti” posługiwali się językiem węgierskim. 

- To jest chuligaństwo i wandalizm w najwyższej postaci - załamuje ręce Antoni Sypek, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w
Tarnowie. - Obojętnie, jakiej jesteśmy narodowości, cmentarz jest sacrum w każdej religii i kraju. Wszyscy powinni to uszanować. 

Miejski Zarząd Cmentarzy, który powinien doglądać nekropolii regularnie, o akcie wandalizmu dowiedział się od naszej reporterki. - To jest skandaliczna
sprawa - przyznaje Maria Wójcik, dyrektor MZC. 

Szybko podjęła się próby ustalenia sprawców. Szanse na pomyślny finał są jednak marne. Zarząd ma co prawda na cmentarzu kamery, ale nie obejmują one
akurat zewnętrznego muru. 
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Na widok bazgrołów załamują ręce osoby odwiedzające groby bliskich. - Tylko hołota mogła w ten sposób potraktować nasz zabytkowy cmentarz - oburza
się Kazimierz Stygnar, 61-letni tarnowianin. 

- To wszystko przez remont wiaduktu tuż obok. Samochody tędy nie jeżdżą, ruch jest mały, więc pewnie dlatego wandalom nikt nie przeszkodził, ani ich nie
spłoszył - zauważa Małgorzata Łabędź, mieszkanka Tarnowa. 

Zniszczeniem zabytkowego cmentarnego muru, który w XIX wieku budował ojciec słynnego malarza Artura Grottgera, poruszony jest również Tomasz Malec
- prezes fundacji Antyschematy 2. Jego organizacja w wakacje tropiła rasistowskie napisy na terenie całego miasta. 

- To kolejny przykład mowy nienawiści względem grup etnicznych i narodowościowych. Dostaliśmy informację od naszego wolontariusza, że może to być
sprawka węgierskich kibiców. Sprawdzamy - wyjaśnia Malec. 

Także do naszej redakcji dotarły sygnały, że mur cmentarny stał się polem do słownych porachunków kiboli z Węgier. Niedawno grupa kibiców znad Dunaju
przebywała w Tarnowie. Nikt jednak nikogo za rękę nie złapał. - Trzy lata temu naprawialiśmy zniszczoną teraz ścianę. W najbliższych dniach postaramy się
usunąć te napisy - zapewnia Maria Wójcik. 

Wandalom, gdyby udało ich się znaleźć, grozić może kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

  

WIADOMOŚCI
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sponsorowane

Wysokie zarobki bez pracy, wiedzy i
doświadczenia? Zobacz jak…

TOP 10 nowych miejsc w Krakowie. Musisz je
odwiedzić! [ZDJĘCIA]

5. Rajd Ziemi Bocheńskiej [ZDJĘCIA]

Stylówki z lat 80. Pamiętacie te czasy?
[ZDJĘCIA]

Tarnów. Rządowe miliony nie dla tarnowskiej
„Jaskółki”

sponsorowane

Silna erekcja już po pierwszym zastosowaniu.
Sprawdź działanie i zostań kochankiem
idealnym

QUIZ: QUIZ. Jaka dieta byłaby dla ciebie odpowiednia?

PYTANIE 1:  Jak dużo czasu spędzasz w kuchni, przygotowując potrawy?
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Bardzo dużo - lubię sprawdzać nowe przepisy

Staram się używać do przygotowywania dań jak najmniejszego nakładu sił

Tyle, ile potrzeba. Nie przesiaduję tam przesadnie długo

To zależy, co chcę przygotować

W ogóle nie zaglądam do kuchni

1/10 Przejdź dalej
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Więcej na temat: 1 bazgroły cmentarz tarnów cmentarz tarnów pobazgrali cmentarz tarnów

KOMENTARZE (0)

Napisz komentarz...

Podane dane osobow e będą przetw arzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszaw ie. Podanie danych jest dobrow olne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetw arzania danych osobow ych
oraz Tw oich praw  znajdziesz w  regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Podpis Wpisz kod Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!
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 dostarczone przez plista

Daj im szansę przetrwać
Chroń z nami zagrożone gatunki. Tylko wspólnie
możemy odmienić ich los

reklama

PRZECZYTAJ TAKŻE

Zanim zrobisz sobie selfie sprawdź co jest za
tobą...
Często szybko robimy sobie zdjęcie, a potem
wrzucamy do sieci. Dopiero po czasie zwracamy
uwagę na... więcej

Od teraz pranie będzie czystą przyjemnością…
Ta pralka zadba o najdelikatniejsze tkaniny, a
kapsułki do prania nadadzą im blasku! SPRAWDŹ
więcej

Wojewoda małopolski Józef Pilch odchodzi,
Padł ofiarą walk...
Wojewoda Małopolski Józef Pilch został odwołany ze
stanowiska w piątek późnym wieczorem. Oficjalnie...
więcej
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HALLO



Polska projektantka podbija Bliski Wschód.
Jej sukienki prezentowane były w Dubaju!
[ZDJĘCIA]



10 faktów dotyczących hoteli, o których
mogłeś nie wiedzieć! [PRZEGLĄD]
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Robert Lewandowski trenuje w
luksusowych wnętrzach
swojego apartamentu
[ZDJĘCIA]



Najdziwniejsze rekordy
Guinessa na świecie. Potrafiłbyś
tak zrobić? [ZDJĘCIA]



Najczęstsze błędy językowe.
Sprawdź, czy je popełniasz!
[ZDJĘCIA]



Gala Ekstraklasy 2017 za nami.
Zobaczcie, kto przyszedł na
wręczenie nagród [ZDJĘCIA]

PDF generated automatically by the HTML to PDF API of PDFmyURL

http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/robert-lewandowski-trenuje-w-luksusowych-wnetrzach-swojego,4141958,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/najdziwniejsze-rekordy-guinessa-na-swiecie-potrafilbys-tak,4141908,galop,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/najczestsze-bledy-jezykowe-sprawdz-czy-je-popelniasz-zdjecia,4141896,galop,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/gala-ekstraklasy-2017-za-nami-zobaczcie-kto-przyszedl-na,4141940,artgal,t,id,tm.html
http://pdfmyurl.com/html-to-pdf-api?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


Jak sprzątać i przy tym chudnąć?

TURYSTYKA
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17. Parada Smoków w
Krakowie [NOWE ZDJĘCIA]



Wielka Parada Smoków
2017 w Krakowie! [ZDJĘCIA,
WIDEO]



Parada smoków 2017 w
Krakowie. Sztuczne ognie
zabłysnęły nad Wisłą
[NOWE ZDJĘCIA]

Wielkie Widowisko Plenerowe na Wiśle.
Smoki zawładnęły Krakowem [ZDJĘCIA,
WIDEO]04/06/2017  mk

Gdzie pojechać nad wodę w Małopolsce?
[ZDJĘCIA]
31/05/2017  kr

Planty krakowskie w czasach
przedwojennych [ZDJĘCIA]
29/05/2017  red

Weekend w Krakowie: Najlepsze trasy
spacerowe i rowerowe! [ZDJĘCIA]
20/05/2017  kr  

Weekendowy spacer po Krakowie.
Dziedzińce Uniwersyteckie [ZDJĘCIA]
20/05/2017  Aneta Żurek

Kraków. Zlot food trucków przed Galerią
Kazimierz [ZDJĘCIA]
14/05/2017  Aneta Żurek

Plaża nad Wisłą w przedwojennym
Krakowie [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]
14/05/2017  Zaslavets Oleksandra

1

3.liga. W Oświęcimiu każdy zespół miał
jedną dobrą połowę [WIDEO]
20/05/2017  Jerzy Zaborski

3 liga. Soła - Unia Tarnów 2:1 [ZDJĘCIA]
20/05/2017  Jerzy Zaborski

SPORT
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04/06/2017  Piotr Tymczak

Wisła Kraków przegrała z Bruk-Bet
Termalica na zakończenie sezonu
[ZDJĘCIA, WIDEO]

Wisła Kraków przegrała z Bruk-Bet Termalica na
zakończenie sezonu. Do Wisły należała pierwsza
połowa, w której objęła...



03/06/2017  Artur Gawle

III Rodzinny Piknik Rowerowy w
Zbylitowskiej Górze [ZDJĘCIA]

Na stadionie LKS Dunajec Zbylitowska Góra odbyła
się trzecia edycja pikniku rowerowego, podczas
którego rozegrano...



Marzenie Bartka spełniło się - trenował z
Termaliką
19/05/2017  Łukasz Jaje

Wojciech Wojdak (BOSiR Brzesko): Celem
w mistrzostwach Polski są trzy kwalifikacje
na MŚ16/05/2017  Jerzy Zaborski

Wojciech Skrzypek zapamiętany jako trener
gwarantujący sukcesy
11/05/2017  Jerzy Zaborski

Sprawdź czy zdałbyś maturę z
matematyki [QUIZ]
Quizy  27/04/2017

Trwa budowa ekspresowej
zakopianki. Rozmach prac robi
wrażenie [ZDJĘCIA]
Moto  25/01/2017  

III Targi Pracy w PWSZ w
Tarnowie [ZDJĘCIA]
Wiadomości  27/04/2017
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NAUKA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA PRACA
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G
Gastronomia

kuchnia europejska  kawiarnie i herbaciarnie  bary  pizzerie

jedzenie na telefon  fast foody  ogródki piwne  puby

kuchnia azjatycka  kuchnia polska  restauracje

F
Finanse i ubezpieczenia

doradztwo finansowe  windykacja  banki  kantory wymiany walut

biura rachunkowe  kredyty  ubezpieczenia  doradztwo podatkowe

Z
Zakupy

centra handlowe  hipermarkety  sklepy inne

komputery, oprogramowanie  kwiaciarnie  wyposażenie wnętrz

telefony komórkowe  sklepy sportowe  odzież  hurtownie

U
Usługi

organizacja imprez  agencje reklamowe  usługi inne  usługi internetowe

usługi informatyczne  usługi porządkowe  usługi fotograficzne i wideo

tłumacz  usługi projektowe  dekoracja wnętrz

M
Medycyna i zdrowie

apteki  szpitale i kliniki  przychodnie  rehabilitacja

E
Edukacja

szkoły policealne  szkoły inne  biblioteki, czytelnie

szkoły i kursy językowe  szkoły ponadgimnazjalne  gimnazja

nauka jazdy  kursy i szkolenia  szkolenia dla firm  szkoły wyższe

U
Uroda

solaria  fryzjer  masaż  spa, odnowa biologiczna  salony kosmetyczne

B
Budownictwo i dom

firmy budowlane i deweloperzy  biura nieruchomości

materiały budowlane  okna i drzwi  podłogi  odnawianie, renowacja

firmy remontowe  Instalacje elektryczne  meble  projekty budowlane
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Rozrywka i kultura

muzea  galerie  domy kultury  dyskoteki  bilard  centra rozrywki

kawiarenki internetowe  media  kluby
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