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« załóż motosklep

Warszawska wojna wokół krzyża przeniosła się do Przemyśla? Ktoś ściął i ukradł jeden z trzech,
drewnianych krzyży na owianym legendą Wzgórzu Trzech Krzyży w Przemyślu.

moto

dodaj ogłoszenie

firmy

»

praca

Przemyśl
Kradzione motory ukryli w używanej odzieży.
Wpadli na granicy w Medyce
Ścięli i ukradli dziesięciometrowy drewniany krzyż
W domku letniskowym pod Przemyślu złodziej
ukradł pięć baranich skór

(NORBERT ZIĘTAL / ARCHIWUM)
Alarm nowiny24
Ten artykuł powstał dzięki naszemu czytelnikowi.
Chcesz wysłać do nas artykuł?
Sprawdź jak to zrobić

- To nie był akt wandalizmu, lecz czyjaś celowa robota. Krzyż
został równo odcięty od podstawy, prawdopodobnie
mechaniczną piłą. Przeszukaliśmy pobliski teren i nigdzie nie
było tego krzyża. Ktoś go ukradł – mówi Jan Geneja, komendant
Straży Miejskiej w Przemyślu.

Strażnicy o sprawie zostali poinformowani w niedzielę. Z uwagi na
to, że zostało znieważone miejsce kultu, sprawa do dalszego wyjaśnienia została przekazana policji.

Kto będzie kandydatem PO na prezydenta
Przemyśla?
6-letni Tomek, któremu przeszczepiono wątrobę,
otworzył już oczy
Z ostatniej chwili: w Buszkowicach
płetwonurkowie szukają ciała mężczyzny, który
wpadł do rzeki
Wiemy, kto zbuduje obwodnicę Przemyśla
Starosta przemyski: nie wszyscy muszą znać
majątki samorządowców

Sprawców poszukuje policja.
Miejsce to jest trudno dostępne. Krzyże znajdują się na stromym wzgórzu, o wysokości 288 m n.p.m. Prowadzą do niego
wąskie ścieżki od strony Parku Miejskiego lub inna, od strony przekaźnika telewizyjnego. Obie wąskie i trudno dostępne.
Krzyż miał ok. 10 metrów wysokości. Był na tyle ciężki, że nie mogła go ukraść jedna osoba. W pojedynkę nie zdołałaby
go przenieść przez pagórki i zarośla.

Sonda
Czy Andrzej Dec byłby dobrym prezydentem Rzeszowa?
Tak

Obok pozostały dwa inne, drewniane krzyże o mniejszej wysokości.

Nie

Sprawa kradzieży zbulwersowała przemyślan. W tym miejscu trzy drewniane krzyże stały jeszcze przed II wojną
światową. Prawdopodobnie w tym miejscu w czasach przedpiastowskich istniał tutaj gród, który miał przetrwać do XIV
wieku. Po wojnie ludowa władza usunęła krzyże. Potem, w tajemnicy, pojawiły się nowe. W czasie PRL, głównie w latach
osiemdziesiątych, to tutaj odbywały się tajne spotkania demokratycznej opozycji przemyskiej.
Dariusz Hop, prezes przemyskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego nie może uwierzyć w
to, co się stało.
- Trzy krzyże w tym miejscu stały jeszcze przed wojną. Zachowały się archiwalne zdjęcia. Przez to wzgórze prowadzi
szlak spacerowy. Przechodzi tędy sporo turystów. Jak im wytłumaczymy, że ktoś po prostu uciął i ukradł ten krzyż? –
mówi Hop.
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dzisiaj, 21:12
Ścięli i ukradli dziesięciometrowy drewniany krzyż
dzisiaj, 20:51
Kto będzie kandydatem PO na prezydenta Przemyśla?

- Zabezpieczyliśmy ślady i prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia sprawcy bądź sprawców – poinformowano nas
w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu.

dzisiaj, 16:19
Sokolstwo Polskie 1937 r. ( Salut rzymski )

Policja poszukuje sprawców kradzieży ok. 10-metrowego, drewnianego krzyża z legendarnego Wzgórza
Trzech Krzyży w Przemyślu.

dzisiaj, 16:01
Jakie kolory autobusów lubią przemyślanie? Są już
wyniki ankiety

Informację o zniszczeniu i kradzieży krzyża otrzymaliśmy od internauty na platformę alarm@nowiny24.pl. Dziękujemy!

dzisiaj, 15:08
RZEŹ WOŁYŃSKA - 67 ROCZNICA

Jak sądzisz - czy ta sprawa jest związana z warszawskimi wydarzeniami wokół krzyża? Podyskutuj na
forum.nowiny24.pl dodając wpis poniżej tego artykułu.

dzisiaj, 13:48
Starosta przemyski: nie wszyscy muszą znać majątki
samorządowców
więcej »

Przeczytaj więcej

Gorące promocje lata na regiomoto.pl

Nazwali rondo im. Obrońców Krzyża
(18-08-2010)

Kościół powinien włączyć się w sprawę krzyża
(4-08-2010)

Przenoszą krzyż sprzed Pałacu Prezydenckiego: relacja na żywo
(3-08-2010)
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