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KAROL IGNAS opublikował wpis dnia 28 stycznia 2016 o godzinie 12:43

W czwartek 28 stycznia w Sędziszowie Małopolskim po raz pierwszy obchodzono Międzynarodowe Dni Pamięci o
Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Uroczystości rozpoczęły się na sędziszowskim kirkucie, gdzie m.in. modlono
się w intencji zamordowanych tam Żydów. Więcej w najbliższym wydaniu Reportera (4 lutego).

FOTO: S. OSKARBSKI

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

DZIŚ TYDZIEŃ MIESIĄC WSZYSTKIE

REKLAMA

OSTATNIE KOMENTARZE

MRSA , napisał 5 stycznia 2017

Modlili się za ofiary Holokaustu
– ZDJĘCIA

SEJM NIE POMÓGŁ NASZEMU POWIAT…

ZDERZENIE W BYSTRZYCY -

ZDJĘCIA

MODLILI SIĘ ZA OFIARY

HOLOKAUSTU - ZDJĘCIA

HODOWAŁ „ZIOŁO” NA

PARAPECIE

NA DZIEŃ DZIECKA DOSTALI

BAL - ZDJĘCIA

SOKÓŁ KRZYWA - KASKADA

KAMIONKA 2:2 - ZDJĘCIA
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KATEGORIE WYDARZENIA

TAGI HOLOKAUST ŻYDZI

PODOBNE WPISY
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15 bezchmurnie
wilgotność: 82%

wiatr: 2m/s zach.
- płd. zach.

Max: 15 • Min: 15

zatrudnienie musieli uzyskać powinowaci
posłów i starosty. Zbyt dużej ilośc
zarządzanych przez nich zakładów nie ma
więc dostało się ZOZowi. prawie 30
tyś/miesięcznie za budynek, w

MIKOŁAJ FROŃ , napisał 27 października

2016

Szczegółowe informacje o zdarzeniu znajdują
się w aktualnym wydaniu Tygodnika Reporter
Gazeta. Pozdrawiamy

AŚKA , napisał 27 października 2016

Wiadomo skąd był poszkodowany
motocyklista?

POGODA

SEDZISZÓW - ROPCZYCE

1

POPRZEDNI ARTYKUŁ

I PUCHAR ZIEMI
PODKARPACKIEJ W

SĘDZISZOWIE - ZDJĘCIA

NASTĘPNY ARTYKUŁ

PZL SĘDZISZÓW - BŁĘKITNI
ROPCZYCE 0:3 - ZDJĘCIA

ZDERZYŁ SIĘ Z MOTOCYKLEM – ZDJĘC…

ZDERZYŁ SIĘ Z MOTOCYKLEM – ZDJĘC…
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BRAK KOMENTARZY DODAJ KOMENTARZ

Brak powiązanych wpisów
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ANKIETA REPORTERA

Przy przyjmowaniu wniosków na program 500+
w moim ośrodku pomocy społecznej:

 Wszystko poszło sprawnie, nie
uświadczyłem/am, żadnych kolejek, ani
problemów z obsługą.

 Trzeba było stać w kolejce, ale przyjęcie
wniosku i obsługa urzędników przebiegła na
bardzo dobrym poziomie.

 Nie było kolejek, jednak urzędnicy w
ośrodkach pomocy społecznej nie byli zbyt
pomocni przy przyjmowaniu wniosków.

 Musiałem stać w kolejce i borykać się z
nieprofesjonalną obsługą pracowników.

 Nie staram się o przyznanie świadczenia
500+

 Składałem/am wniosek drogą
elektroniczną.

   Głosuj   

Zobacz wyniki

Administratorzy i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej,
jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Zgadzasz się więc, że zawartość każdego wpisu na tej stronie wyraża poglądy i
opinie jego autora a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za
te treści odpowiedzialności. Zgadzasz się nie pisać żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych,
zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady może być przyczyną
natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Aby wspomóc te działania
rejestrowane są adresy IP autorów. Przyjmujesz do wiadomości, że webmaster, administrator i moderatorzy tego forum mają prawo do
usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie
informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani
podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie
prowadzące do pozyskania tych danych.

Wpisz  treść komentarza

Imię i Nazwisko / Nick... Email... strona www...

Please enter an answer in digits:
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JAK NAS ZNALEŹĆ

Powered by Google Maps Widget

KONTAKT

Sędziszów Małopolski
ul. 3 Maja 29/13, III piętro 
(pierwsze drzwi za apteką)
czynne: pn.-pt. 8:00-16:00 
tel/fax. 17 22 16 055
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