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Nieznani sprawcy pobazgrali sąsiedztwo zabytku hasłem atyromskim i symbolami
antyżydowskimi. Napisy sugerują, że za takim aktem wandalizmu mogą stać kibole. Sprawę
od wczoraj bada policja

Tomasz Malec jest oburzony tym, co odkrył wczoraj rano. Wulgarne napisy znalazły się zaraz koło bimy ©Robert Gąsiorek
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Niedziela ze zmienną pogodą

Amazon i Netflix szturmują bramy
Hollywood

Limanovia zagra w barażu o III ligę

Apel o pomoc. Martynka walczy o życie

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Pokoju
ONZ

Najczęściej czytane

ZOBACZ WIĘCEJ

1 Ciężarna ucierpiała w poważnym wypadku.
Nieplanowany poród

2 Jednostka jest jak rodzina. Razem jedzą,
śpią i ratują ludziom życie

3 Koniec wojewody, padł ofiarą walk
frakcyjnych

4
18 tysięcy kur i kurcząt spłonęło w pożarze
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Z KATEGORII TARNÓW

Najbardziej poszukiwane kobiety z
Małopolski. Widziałeś je? [LISTY
GOŃCZE]

Napisy, wśród których znalazły się wulgarne hasła
antyromskie (Jeb... Cyganów) oraz antyżydowskie (skrót JŻS,
który wśród chuliganów piłkarskich oznacza Jeb... Żydów
Sku..), szpecą mury kamienicy, która bezpośrednio sąsiaduje
z wyeksponowanymi kilka lat temu przez miasto
pozostałościami dawnej synagogi w Tarnowie. 

Autor: Robert Gąsiorek
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Szukamy Mistrzów
Handlu w Małopolsce.
Zgłoś kandydatów!

Prenumerata cyfrowa
gazety + 2 bilety na
mecz

Zapomnij o portfelu –
płać wygodnie
telefonem z Orange
Finanse!

Wymarzona,
Wyzwolona,

4
kurnika

5 Marzenie Bartka spełniło się - trenował z
Termaliką
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Wchodzi nowy rozkład jazdy pociągów.
Będzie szybciej

Wczoraj bazgroły dostrzegł Tomasz Malec, prezes fundacji Antyschematy 2,
która walczy z rasizmem. - Aż żal patrzeć. To piękne miejsce ktoś
zdewastował w kilka chwil - kręci głową. 

Przy wulgarnych napisach i skrócie widnieją nazwy klubów piłkarskich z
Tarnowa i Rzeszowa. Wiadomo, że fanatycy tych zespołów darzą się
wzajemną sympatią, a pobazgranie murów zbiegło się w czasie z
rozgrywanym między drużynami meczem. - Kibice mają tendencję do
wypisywania takich rzeczy. Moim zdaniem nie zrobiła tego tylko jedna osoba
- przekonuje Tomasz Malec. Typowo kibolskich haseł i symboli na murach w
sąsiedztwie bimy widać więcej. Jeszcze kilka dni temu nie było ani jednego. 

Policja na temat incydentu nie miała wcześniej żadnych informacji, ale po
rozmowie z naszym reporterem funkcjonariusze momentalnie
zainteresowali się sprawą. Jeszcze wczoraj przeprowadzono oględziny całego
placu. - Postępowanie prowadzone będzie w sprawie szerzenia nienawiści.
Grozi za to kara do 3 lat więzienia - mówi asp. sztab. Paweł Klimek, rzecznik
prasowy KMP Tarnów. 

Sprawa trafi również do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, w której
pracuje dwóch śledczych specjalizujących się w sprawach dotyczących

Niedziela ze zmienną
pogodą

Pogoda na niedzielę, 11
czerwca. Spadnie deszcz

Uwaga! Idą burze z
gradem, będzie mocno
wiać [OSTRZEŻENIE]

Pogoda na sobotę, 10
czerwca. Możliwe opady

Urozmaicona... Taka jest
właśnie Strona Kobiet!
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„mowy nienawiści”. Wykrycie sprawców może się okazać jednak trudne. Do
incydentu doszło prawdopodobnie w nocy, bez świadków. Niestety, plac nie
jest objęty miejskim monitoringiem. Zdaniem prezesa fundacji
Antyschematy 2 zachęca to chuliganów do działania . 

- Miasto powinno zabezpieczyć to miejsce. Na ul. Żydowskiej,przy której
znajduje się bima, mieszkają Romowie i zaczyna się na nich nagonka - mówi
pan Tomasz. Mundurowi już jakiś czas temu sugerowali zamontowanie
kamery na pl. Rybnym, w której zasięgu znajdowałaby się również bima. Na
razie w budżecie miasta taki wydatek się nie znalazł. 

- Do tej pory nie notowaliśmy takich dewastacji w tym miejscu.
Zainteresujemy się sprawą. Nie ma jednak systemu na zabezpieczenie
wszystkiego i wszystkich. Ludzie powinni po prostu przestrzegać prawa -
mówi Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

Lek za 1300 zł?
Pacjenci protestują

 

Jak „Kundel bury”
dał im dom. Psiaki
trafiły już w dobre...

 

Eksperta naszego
powszedniego daj nam
telewizjo
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Przejdź do serwisu: Gazeta Krakowska Plus
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Przeczytaj także
Polska - Rumunia 2017
Na Żywo. Gdzie obejrzeć
mecz Live,...

Polska - Rumunia
10.06.2017 Transmisja
Gdzie obejrzeć mecz...

Ks. Tymoteusz Szydło
odprawił swoją pierwszą
mszę świętą

Polacy są w szoku!
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TAGI:    Rzeszów mowa nienawiści bima tarnów żydowska bima
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POLECANE WIDEO

Kraków. Krwawy atak
nożem na Czyżynach, sp...

Polska - Rumunia LIVE!
Lewandowski napoczą...

Najbardziej poszukiwane
kobiety z Małopols...

Komentarze (6) najnowsze  najstarsze

D OD AJESZ KOMEN TARZ JAKO:

Gość

Tytuł komentarza
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Podpis

Komentarz

D OD AJĄC KOMEN TARZ, AKC EPTU JESZ 

REGULAMIN FORUM
LIC ZBA ZN AKÓW D O WPISAN IA: 4 000

Zaloguj się

Dodaj komentarz

Przez homoseksualistow. Hetero odnioslby sie do zydowek i cyganek.
No chyba, ze to dziewczyny napisaly.

w dodatku napisane
robot (gość) – 12.10.16, 17:39:54

Zgłoś naruszenie treści / 5 / 1

Skomentuj

wstyd za te komentarze, ale obecna prawicowa sekta oszołomów pozwala na takie zachowania a nawet
je gloryfikuje. Niestety dopóki debile będą miały przyzwolenie również mafii z kk na takie.. . rozwiń
całość

wstyd
666 (gość) – 12.10.16, 14:53:07

Zgłoś naruszenie treści / 6 / 9

Skomentuj
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Ja tam nie widzę żeby było coś napisanie na ścianach Bimy i również nie widać ścian Bimy więc jak coś
może być napisane. Każdy kto mieszka w Tarnowie widzi że "biedni" Romowie nic nie robią
tylko.. . rozwiń całość

!
!!! (gość) – 12.10.16, 13:25:33

Zgłoś naruszenie treści / 8 / 5

Skomentuj

a czemu nie piszecie kiedy Romowie czy też Judaiści piszą obelgi na Polaków? wtedy to już nie są
rasistowskie zachowania? co na to czytelnicy Niemieckiej gazety?

a czemu nie piszecie kiedy Romowie czy
też Judaiści piszą obelgi na Polaków?
Rybka (gość) – 12.10.16, 09:37:35

Zgłoś naruszenie treści / 14 / 5

Skomentuj

widac ze to chyba jakis lewak

I co z tego
mario (gość) – 12.10.16, 08:48:56

Zgłoś naruszenie treści / 11 / 5

Skomentuj

"antyromskie" to to samo, co "antycygańskie"? Tak tylko pytam...

???
windy_city (gość) – 12.10.16, 08:47:48

Zgłoś naruszenie treści / 18 / 2

Skomentuj
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Sprawdź oferty z Ceneoreklama

Reserved - Jeansowe…
Od 129,99 zł

Buty NIKE - Air Max…
Od 329,00 zł

theBalm Bahama Ma…
Od 52,01 zł

Microsoft Windows …
Od 239,00 zł
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Before You See This
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Presidents Ranked By IQ,
You'll Never Guess Who Was
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