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Wolontariusze z Fundacji Antyschematy 2 rozdawali we wtorek żonkile na ulicach Tarnowa. „Żonkile” to
ogólnopolska akcja, której celem jest pamięć o powstaniu w warszawskim getcie. W tym roku mija 73
lata od tamtych wydarzeń.
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Wiadomo już o ile od 2018 r. wzrośnie płaca minimalna oraz emerytury i renty

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

5. Rajd Ziemi Bocheńskiej [ZDJĘCIA]

sponsorowane

"Nauczyłam się dwóch języków obcych bez wkuwania"
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Wiadomo już o ile od 2018 r. wzrośnie płaca
minimalna oraz emerytury i renty

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

sponsorowane

Jak bezpiecznie czuć się na Facebooku.
Przydatne informacje.

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

PDFmyURL - online url to pdf conversion

http://pdfmyurl.com/?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


Więcej na temat: fundacja antyschematy tarnów powstanie getto żonkile tarnów żonkile getto tarnów żonkile 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!

PDFmyURL - online url to pdf conversion

http://tarnow.naszemiasto.pl/regulamin/
http://tarnow.naszemiasto.pl/logowanie/?url_powrotu=/artykul/tarnow-zonkile-ku-pamieci-powstania-w-getcie-warszawskim,3710184,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/rejestracja/?przekieruj_po_rejestracji=/artykul/tarnow-zonkile-ku-pamieci-powstania-w-getcie-warszawskim,3710184,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/tag/fundacja-antyschematy-tarnow.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/tag/powstanie-getto-zonkile-tarnow.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/tag/zonkile-getto-tarnow.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/tag/zonkile-tarnow.html
http://pdfmyurl.com/?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


 dostarczone przez plista

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

Jakie promocje czekają na Ciebie w tym
tygodniu?
Maybelline, Gosh, Revlon, Tołpa i wiele więcej -30% w
Hebe! A co Ty wybierzesz? więcej

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

PDFmyURL - online url to pdf conversion

http://click.plista.com/redirect.php?friendid=0&frienddomainid=38322&widgetid=26211&itemid=375374757&campaignid=0&position=2&redirect=1&bv=_0_ZVJbbsAwCLvOKqHIvGFn2-EH6T42LZEKCQ4YUyIKVyNOLScOsBc7ibNJMpFEWdEsIZ3FtHFGJGW7NllDhAbI1pEV5Ub72iWVMJtISweyFXQM4ahaV33hMGsJ-hw-fhg4Mh7O-eDnk48CJY6La-Hi_zh5PuXNwrm4Gtrui-OLqx_cw8dMYkvtY9zNG1h-7IAOwe5h-qrgXd7TvPB0HFzRS30gkODBjmiGdbZBvqHbS-4FS7pHEHm2QIOtsjvEG8SVo3RN7owRySkecSe7X5bXdIZaDnYmEzf7luausGu7V3Dc2i1pOiMShnL0MANZZGtneUCq3fzSvNOY87SJmxK_h6aio_Eb2LwhgKHWGZ4sK4Ps5dAqz7Rxwrwgf4cv4EQgAeT8V7fMLf2Kuc2VRsWoNkf7Bg
http://click.plista.com/pets/?friendid=0&frienddomainid=38322&widgetid=26211&itemid=374364825&campaignid=257799&bucketid=0&rh=593727a6703281.75756600&lh=593727a683a631.48804480&bv=_0_XVMJDiI5EPvOIpWiug_eNo8fVxoJZhtEqmOnjtgQUYY5SVkHSbJES5CGuJYQabY34VEyPEKLC2dRTdiQD6sSiOKT1dnhtKdDy4jxIbI2ULaCYSE-Em4p8wfRDEvLOXL8DB91RHzOf_KSI0CkckE58cVeerw13RZRIMYfRF9v-eSsm92KLR-a2U8GbHDiG-fsWWB8g5tc2ipGn7rmP8fe9lRWJP9pwY7wTlXzIfrr7Q_Bt43vHCr_p8brHUeqK4TBNWnc_LlgyO3g0_AiUw_i8UW2X0X6fqCfMxhYoaHqg9gXWVEkmA2qzECeR_oYlIDiKpA5pXNWL1BYU8CFU5w3WFXlQmKtXLshWhGZRJhNceviXTOpMUyQA_Zq5K6EM4LypRHk91f0WabSvMCFHfNm39IynX7XmXUZ39qj5QZfqrBJDjpj8qyxqY5k7QmP2-a1IN4xJt-U_OtUU1P5AJsXnmDn3gB9iu416G6irY4qR5Aezfqv45WlOLmYufBnumVu6ecyd7i27MSt4dX_Ag&tend=1496815654&crc=779403d310b9a93fa88352f804b0035e
http://click.plista.com/redirect.php?friendid=0&frienddomainid=38322&widgetid=26211&itemid=374974763&campaignid=0&position=3&redirect=1&bv=_0_ZVJbbsAwCLvOKqHIvGFn2-EH6T42LZEKCQ4YUyIKVyNOLScOsBc7ibNJMpFEWdEsIZ3FtHFGJGW7NllDhAbI1pEV5Ub72iWVMJtISweyFXQM4ahaV33hMGsJ-hw-fhg4Mh7O-eDnk48CJY6La-Hi_zh5PuXNwrm4Gtrui-OLqx_cw8dMYkvtY9zNG1h-7IAOwe5h-qrgXd7TvPB0HFzRS30gkODBjmiGdbZBvqHbS-4FS7pHEHm2QIOtsjvEG8SVo3RN7owRySkecSe7X5bXdIZaDnYmEzf7luausGu7V3Dc2i1pOiMShnL0MANZZGtneUCq3fzSvNOY87SJmxK_h6aio_Eb2LwhgKHWGZ4sK4Ps5dAqz7Rxwrwgf4cv4EQgAeT8V7fMLf2Kuc2VRsWoNkf7Bg
http://www.plista.com/pl
http://pdfmyurl.com/?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


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]
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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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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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