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To był jego sposób na życie.
Kradł przedmioty, które mógł
szybko upłynnić. W swoim śro-
dowisku uchodził za specjali-
stę, u którego można dostać
niemal wszystko. 31-letni męż-
czyzna, nieposiadający stałego
miejsca zameldowania, ale
działający na terenie Brze-
ska, wkrótce odpowie za swoje
czyny przed sądem. Na proces
oczekuje w areszcie.

Kradzieże z włamaniami
okazały się kiepskim pomy-
słem na życie. Policjanci udo-
wodnili 31-latkowi wiele wła-
mań do budynków mieszkal-
nych i gospodarczych
na terenie całego powiatu.

– Był sprytny, interesowały
go tylko przedmioty, które
mógłby szybko upłynnić:
elektronarzędzia, przewody
instalacji elektrycznej, a także
przedmioty codziennego
użytku, jak choćby radiomag-
netofony czy zegary – wylicza
sierż. Ewelina Buda, oficer
prasowy KPP w Brzesku.

Młody człowiek szybko
pozbywał się ukradzio-

nych przez siebie przedmio-
tów, sprzedając je znajomym.
Funkcjonariusze zajmujący
się tą sprawą ustalili, że w su-
mie skradł towar za ponad 10
tysięcy złotych. Wpadł w ręce
brzeskich policjantów
w efekcie prowadzonych
czynności operacyjnych.
Szczegółów funkcjonariusze
nie chcą zdradzać.

Jak się okazało, był już
wcześniej karany. Na kolejny
wyrok oczekuje teraz w aresz-
cie.

Policjanci z sekcji krymi-
nalnej brzeskiej komendy,
przeszukując mieszkanie jed-
nego z zamieszanych w tę
sprawę mężczyzn, znaleźli też
broń palną oraz różnego ro-
dzaju amunicję, na które jej
właściciel nie miał stosow-
nego pozwolenia.

Podobny arsenał znale-
ziono u innego mężczyzny za-
mieszanego w sprawę. Obaj
amatorzy broni palnej to
mieszkańcy powiatu. W trak-
cie przesłuchań przyznali się
do nielegalnego posiadania
broni, za co będą musieli od-
powiedzieć przed sądem.
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Kradł tylko to, co
mógł sprzedaćMłodzieżodkryje

żydowskieślady

Kilkudziesięciu młodych ludzi
z kilku szkół w regionie będzie
przywracać pamięć o wielokul-
turowym dziedzictwie, które
pozostawili u nas Żydzi. Spo-
łeczność ta zaznaczyła swoją
obecność w Tarnowie nie tylko
licznymi zabytkami architek-
tury czy cmentarzami, ale rów-
nież kształtowaniem miejsco-
wej kultury i sztuki.

Program „Przywróćmy pa-
mięć” ma zasięg ogólnopolski.
W tarnowskim projekcie
uczestniczą uczniowie z ZSO
nr 2 i ZSEG w Tarnowie, ZS nr
2 w Dębicy oraz gimnazjów
z Ryglic i Dąbrowy Tarnow-

skiej, czyli miejscowości,
w których zachowało się na-
dal wiele zabytków kultury
żydowskiej. – Chcemy wraz
z młodzieżą dokumentować
to niezwykłe wielokulturowe
dziedzictwo i docierać do lu-
dzi, którzy pamiętają jeszcze
z dzieciństwa swoich żydow-
skich sąsiadów – przyznaje
Bartosz Kocejko z Fundacji
Ochrony Dziedzictwa Żydow-
skiego.

Józef Parys, nauczyciel hi-
storii i WOS w ZSEG, dodaje, że
program doskonale wpisuje się
w niwelowanie antysemity-
zmu oraz w pogłębianie wiedzy
o Holokauście miejscowych
Żydów.

– Efektem ubiegłorocznej
pracy młodzieży była między
innymi książka „Wspomnienia
ocalone z ognia” z relacjami
osób, które pamiętają likwida-
cję tarnowskiego getta – mówi.

W tym roku przez uczestni-
ków projektu wydana zostanie
gazetka o Żydach tarnowskich,
która będzie rozprowadzana
w szkołach. Uczniowie wezmą
ponadto w opiekę co najmniej
po jednym z nagrobków na ży-
dowskich cmentarzach w swo-
ich miejscowościach. W Tarno-
wie będzie to najprawdopo-
dobniej grób Mordechaja
Brandstaettera, dziadka zna-
nego pisarza i znawcy biblii Ro-
mana Brandstaettera.

PawełChwał

Wczoraj młodzież zwiedziła cmentarz żydowski i uczestniczyła w kilkugodzinnych warsztatach

Miasto soli zamknie 2008 rok,
inaugurując dwie bardzo duże
inwestycje. – To budowa hali
widowiskowo-sportowej oraz
obwodnicy osiedla Niepodle-
głości – wyjaśnia Gustaw
Korta, wiceburmistrz.

Hala, która umożliwi
mieszkańcom Bochni udział
w dużych koncertach, a miej-
scowym drużynom rozgrywa-
nie meczów w przyzwoitych
warunkach, powstanie przy ul.
Wojska Polskiego i Poniatow-
skiego. To bardzo dobra loka-
lizacja. W pobliżu znajdują się
basen oraz duży hotel. Nie bez
znaczenia jest sąsiedztwo
dworca PKP. Obok hali po-
wstanie też przestronny par-
king. Miasto zakupiło bowiem
teren zajmowany do tej pory
przez PKS. Na miejscu daw-
nego dworca autobusowego
powstanie wiele miejsc par-
kingowych. Hala ma być go-
towa w 2010 roku – jest to
druga po drodze KN2 duża in-
westycja realizowana na tere-
nie Bochni w tej kadencji.

Z kolei KN2 – droga łącząca
osiedle Niepodległości z prze-
mysłową częścią miasta – nie
tylko ułatwi komunikację, ale
przede wszystkim zmniejszy
lub wyeliminuje korki – wielki
problem 30-tysięcznej Bochni.

Inwestycja, która ruszy nie-
bawem, zostanie zrealizowana
w ciągu 18 miesięcy. Wszystko
wskazuje na to, że w marcu
2010 roku mieszkańcy Bochni
będą mogli jeździć nową
drogą. Budowa prowadzona
przez miasto pochłonie około
12 mln złotych. Pieniądze
na ten cel zostaną zabezpie-
czone w budżecie miejskim.
Miasto zaciągnie też kredyt.
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Bochnia
jakplac
budowy

Poznają tradycję i zaopiekują się macewami

Policja odzyskała część przedmiotów – mówi sierż. E. Buda
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Wpatrzeniwpapieża

Ponad trzysta osób z całego po-
wiatu dąbrowskiego zdecydo-
wało się na udział w drugiej
edycji papieskiego konkursu
„Bądź Wielkim”. Patronat
nad imprezą sprawują m.in.
kardynał Stanisław Dziwisz
oraz biskup Wiktor Skworc.

Konkurs to pomysł na przy-
bliżanie młodym ludziom prze-
słania Jana Pawła II. Tym razem
nacisk położono na motyw oj-
czyzny w nauczaniu papieża.

W pierwszy etapie konkursu
wystartowało 340 osób – dzieci
ze szkół podstawowych, mło-
dzież z gimnazjów i szkół śred-

nich, a także dorośli. Za zada-
nie mieli napisanie testu.

Najlepsze prace z eliminacji
trafią na biurka organizatorów.
Po ich przeanalizowaniu komi-
sja wyłoni pięć pięcioosobo-
wych zespołów w każdej z czte-
rech kategorii. Zmierzą się one
w drugim etapie, który polega
na przygotowaniu prac pisem-
nych, prezentacjach plastycz-
nych albo muzycznych. Ci, któ-
rzy dobrną do finału, przedsta-
wią widowiska sceniczne.
Konkurs organizuje Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Dąbro-
wie, szkoły oraz Akcja Katoli-
cka dekanatu Dąbrowa Tar-
nowska.

AndrzejSkórka


