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Czwarty dzień Chanuki obchodzono dziś w Tarnowie w podcieniach Muzeum. Jest to radosne święto
światła, w języku hebrajskim oznacza odpoczynek.
Horoskop na poniedziałek, 12 czerwca

Poniedziałek ciepły, zachmurzenie umiarkowane

sponsorowane

"Nauczyłam się dwóch języków obcych bez wkuwania"
Zamkomania w Tarnowie. Rycerze opanowali ruiny zamku Tarnowskich
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Tweetuj
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Dostępne już bez recepty - leczenie otyłości
sponsorowane

Kraków. Zaginął 15-latek [POSZUKIWANIA]

Poniedziałek ciepły, zachmurzenie
umiarkowane

Zamkomania w Tarnowie. Rycerze opanowali
ruiny zamku Tarnowskich

Tarnów. Warsztaty aktorskie dla najmłodszych

Brzydki oddech? To może być początek
poważnej choroby! A wszystko przez...
sponsorowane

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
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Przejdź dalej

Napisz komentarz...
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Zaloguj się / Zarejestruj się!

Podpis

Dodaj komentarz

Wpisz kod

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

Więcej na temat:

Święto Chanuki

Święto Chanuki tarnów

Święto Chanuki w tarnowie
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taniarachunkowosc.pl
Bezpieczna i pewna księgowość. Ogólnopolska sieć
biur rachunkowych.

PRZECZYTAJ TAKŻE
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Święto Chanuki zdjęcia

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

Technologia przyszłości w pralkach Whirlpool
Energooszczędność, ochrona tkanin, cicha praca i
wiele więcej… Do tego kapsułki Ariel 3w1 gratis!
więcej

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
dostarczone przez plista
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Sprawdź oferty z Ceneo

reklama

Zalando Essentials B… Samsonite T7250S d… SPODNIE DAMSKIE… adidas Originals Bluz…
Od 87,20 zł
Od 84,03 zł
Od 79,99 zł
Od 237,15 zł
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Drużynowe MMA: Turniej kibiców odbył się w
Poznaniu [ZDJĘCIA]
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Mecz Polska - Rumunia 3:1. Tak Polacy walczyli
o zwycięstwo na Narodowym! [ZDJĘCIA]



Simpsonowie w życiu realnym.
Świetny projekt!


Domy dla lalek są już niemodne.
Teraz tworzy się miasta dla
chomików [ZDJĘCIA]



Po prostu cudowne! Tak
wyglądają najpiękniejsze
fontanny na świecie!
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To nie są zwykłe koty. One
kochają zaskakiwać [GALERIA]



Co jest nie tak z tym światem? Te ilustracje
doskonale pokazują dzisiejsze problemy
TURYSTYKA
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Parada smoków 2017 w Krakowie. Sztuczne
ognie zabłysnęły nad Wisłą [NOWE
ZDJĘCIA]
04/06/2017 Aneta Żurek  1
Wielkie Widowisko Plenerowe na Wiśle.
Smoki zawładnęły Krakowem [ZDJĘCIA,
WIDEO]
04/06/2017 mk
Winiety, e-matrice, e-znamki - opłaty
drogowe w Europie
02/06/2017

Materiał Partnera Zewnętrznego

Czerwiec. TOP 10 tanich lotów z Krakowa
do europejskich miast! [ZDJĘCIA]
04/06/2017







kr

Gdzie pojechać nad wodę w Małopolsce?
[ZDJĘCIA]
31/05/2017

kr

Planty krakowskie w czasach
przedwojennych [ZDJĘCIA]
29/05/2017

Plaża nad Wisłą w
przedwojennym Krakowie
[ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

17. Parada Smoków w
Krakowie [NOWE ZDJĘCIA]

Wielka Parada Smoków
2017 w Krakowie! [ZDJĘCIA,
WIDEO]

SPORT
Dawno
temu wkażdy
Krakowie:
3.liga. W Oświęcimiu
zespół miałkrakowskie ulice. Zobacz archiwalne
jedną dobrą połowę [WIDEO]
zdjęcia!
20/05/2017 Jerzy Zaborski
3 liga. Soła - Unia Tarnów 2:1 [ZDJĘCIA]
20/05/2017 Jerzy Zaborski
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Weekend w Krakowie: Najlepsze trasy
spacerowe i rowerowe! [ZDJĘCIA]
20/05/2017

kr  1

Marzenie Bartka spełniło się - trenował z
Termaliką
19/05/2017

Łukasz Jaje

Wojciech Wojdak (BOSiR Brzesko): Celem
w mistrzostwach Polski są trzy kwalifikacje
na
MŚ
16/05/2017
Jerzy Zaborski
Wojciech Skrzypek zapamiętany jako trener
gwarantujący sukcesy
11/05/2017

Jerzy Zaborski


04/06/2017

NAUKA

Piotr Tymczak


03/06/2017

Artur Gawle

Wisła Kraków przegrała z Bruk-Bet III Rodzinny Piknik Rowerowy w
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
PRACA
Termalica
na zakończenie sezonu
Zbylitowskiej
Górze [ZDJĘCIA]
[ZDJĘCIA, WIDEO]
Wisła Kraków przegrała z Bruk-Bet Termalica na
zakończenie sezonu. Do Wisły należała pierwsza
połowa, w której objęła...

Na stadionie LKS Dunajec Zbylitowska Góra odbyła
się trzecia edycja pikniku rowerowego, podczas
którego rozegrano...



Sprawdź czy zdałbyś maturę z
matematyki [QUIZ]
Quizy

27/04/2017

Trwa budowa ekspresowej
zakopianki. Rozmach prac robi
wrażenie [ZDJĘCIA]
Moto 25/01/2017

KATALOG FIRM
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III Targi Pracy w PWSZ w
Tarnowie [ZDJĘCIA]
Wiadomości 27/04/2017
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solaria
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windykacja
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