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Ruud Gullit: "Lewy" w Realu?
Dajcie spokój!

Artur Ruciński: Kiedyś śpiewacy
byli noszeni na rękach

Wojciech Chmielarz: Wciąż nie
mamy polskiego Dana Browna

Web page converted to PDF with the PDFmyURL PDF creation API!

http://tarnow.naszemiasto.pl/magazyn/artykul/ruud-gullit-lewy-w-realu-dajcie-spokoj,4144682,t,id.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/magazyn/artykul/artur-rucinski-kiedys-spiewacy-byli-noszeni-na-rekach,4121752,t,id.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/magazyn/artykul/wojciech-chmielarz-wciaz-nie-mamy-polskiego-dana-browna,4144466,t,id.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/wydarzenia/
http://tarnow.naszemiasto.pl/
http://www.telemagazyn.pl
http://tarnow.naszemiasto.pl/newslettery/
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/
http://tarnow.naszemiasto.pl/pogoda/
http://tarnow.naszemiasto.pl/wydarzenia/
http://tarnow.naszemiasto.pl/
http://tarnow.naszemiasto.pl/wydarzenia/
http://emisja.contentstream.pl/_/ctr/?u=http%3A%2F%2Fprzydatne-informacje.net%2Fnaukowcy-stworzyli-recepture-w-zastepstwie-merdi-zelizy-i-adipexu%3FXYZcampaign%3D%253Futm_source%253DContentStream%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_content%253Dmeridia%2526utm_campaign%253Dbox1%2526campaign%253D21%2526utm_term%253Dtarnow.naszemiasto.pl&e=WxfIcqN3eOZwyH8ub0F8k5EkVqXKXaeJISSU-Gukkxt0qO2UsxotmELuJlxVYd9bGSEzSMRD9n9EpsxVsQLAdNT1OaJDgdPGqwna1LBZxYn6GJFa2eb0AlKmyZZWcRpZoZYRRIlKSshCI-USBnEjbbvAb-m1mi2RYgkgYm4mXAAfahocIRqTJUx6HeHtiJy4WntR0N6K9pvYCtVYdSQJud7ML4wY8QYnzaCv2dOY4MZm4roP6eUN5dqU-XsjAk4YaeP36WejXc96xaMwJ5IoaWgbwAZLIK2oT4U79XJsiDbYH9btpJs8V8Kk96xxRC4FlfmLgbxXvkV8Q9dfgE01LVU6RHMbqQP5VdXvUZwq_szJw55-K6bDBqcVpt3cT6Nv1JsUxum7fOCYHWUUrkW1L3VBhi4UmOXm3ZNb1n2xhBnvshUfptRdrTKjbyrIliea&ref=%2F%2Ftarnow.naszemiasto.pl%2Fartykul%2Ftarnow-swieto-chanuki-zdjecia%2C3595634%2Cartgal%2Ct%2Cid%2Ctm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/wideo/poniedzialek-cieply-zachmurzenie-umiarkowane,4147838,artwid,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/zamkomania-w-tarnowie-rycerze-opanowali-ruiny-zamku,4147668,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/krakow-zaginal-15-latek-poszukiwania,4147476,art,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/tarnow-warsztaty-aktorskie-dla-najmlodszych,4147464,artgal,t,id,tm.html
http://emisja.contentstream.pl/_/ctr/?u=http%3A%2F%2Ftraxxx.go2cloud.org%2Faff_c%3Foffer_id%3D4%26aff_id%3D1000&e=jyJH4MQmMNUyQMpkadANea78Y6KihQDjR6aAqN9DrTBho4sKNC0E9AOj8vhOL9T4GSEzSMRD9n9EpsxVsQLAdNT1OaJDgdPGqwna1LBZxYn6GJFa2eb0AlKmyZZWcRpZoZYRRIlKSshCI-USBnEjbbvAb-m1mi2RYgkgYm4mXAAfahocIRqTJUx6HeHtiJy4WntR0N6K9pvYCtVYdSQJud7ML4wY8QYnzaCv2dOY4MZm4roP6eUN5dqU-XsjAk4YX-Z1CjlAD9GZkayY-hcSt2Irg6MiRDJ0tTPFsCvboxyyACTuyV-xjrxLfXki7W0Q9svNw2yewDG8HddtYPPSMh1NcH_6JnBvksNRJtWzhWqE5A7ecFpfsQouqidq4oP11JsUxum7fOCYHWUUrkW1L_nIXML_qMkvEl8sV9Nf_pnvshUfptRdrTKjbyrIliea&ref=%2F%2Ftarnow.naszemiasto.pl%2Fartykul%2Ftarnow-swieto-chanuki-zdjecia%2C3595634%2Cartgal%2Ct%2Cid%2Ctm.html
https://d-nm.ppstatic.pl/quizy/k/r//1/09/e1/57e3cefd7084a_p.jpg?1474547470
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/sprawdz-czy-zdalbys-mature-z-matematyki-quiz,4099062,art,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/trwa-budowa-ekspresowej-zakopianki-rozmach-prac-robi,3994258,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/iii-targi-pracy-w-pwsz-w-tarnowie-zdjecia,4099495,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/,tarnow,75685,k5.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/,tarnow,75685,k4.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/,tarnow,75685,k13.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/,tarnow,75685,k12.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/,tarnow,75685,k14.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/,tarnow,75685,k3.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/,tarnow,75685,k19.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/,tarnow,75685,k2.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/,tarnow,75685,k9.html
http://warszawa.naszemiasto.pl/polityka-prywatnosci/
http://pdfmyurl.com/html-to-pdf-api?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


Lubię to! 0

Tarnów. Święto Chanuki [ZDJĘCIA]
Autor: Artur Gawle
2015-12-10, Aktualizacja: 2015-12-10 08:19

  

Web page converted to PDF with the PDFmyURL PDF creation API!

http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/tarnow-swieto-chanuki-zdjecia,3595634,artgal,18251212,t,id,tm,zid.html
http://pdfmyurl.com/html-to-pdf-api?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


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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sponsorowane
Dostępne już bez recepty - leczenie otyłości Poniedziałek ciepły, zachmurzenie

umiarkowane
Zamkomania w Tarnowie. Rycerze opanowali
ruiny zamku Tarnowskich

Kraków. Zaginął 15-latek [POSZUKIWANIA] Tarnów. Warsztaty aktorskie dla najmłodszych

sponsorowane

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

QUIZ: QUIZ. Jaka dieta byłaby dla ciebie odpowiednia?

PYTANIE 1:  Jak dużo czasu spędzasz w kuchni, przygotowując potrawy?
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KOMENTARZE (0)



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
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Więcej na temat: Święto Chanuki Święto Chanuki tarnów Święto Chanuki w tarnowie Święto Chanuki zdjęcia

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!

taniarachunkowosc.pl
Bezpieczna i pewna księgowość. Ogólnopolska sieć

biur rachunkowych.

reklama

Podpis Wpisz kod Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

PRZECZYTAJ TAKŻE
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 dostarczone przez plista

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
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NAJLEPSZE PROMOCJE

LIDL CASTORAMA LIDL CARREFOUR

Sprawdź oferty z Ceneoreklama

Zalando Essentials B…
Od 87,20 zł

Samsonite T7250S d…
Od 84,03 zł

SPODNIE DAMSKIE…
Od 79,99 zł

adidas Originals Bluz…
Od 237,15 zł

reklama
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HALLO



Drużynowe MMA: Turniej kibiców odbył się w
Poznaniu [ZDJĘCIA]



Mecz Polska - Rumunia 3:1. Tak Polacy walczyli
o zwycięstwo na Narodowym! [ZDJĘCIA]
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Simpsonowie w życiu realnym.
Świetny projekt!



To nie są zwykłe koty. One
kochają zaskakiwać [GALERIA]



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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Co jest nie tak z tym światem? Te ilustracje
doskonale pokazują dzisiejsze problemy

TURYSTYKA
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Dawno temu w Krakowie: krakowskie ulice. Zobacz archiwalne
zdjęcia!



Plaża nad Wisłą w
przedwojennym Krakowie
[ARCHIWALNE ZDJĘCIA]



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]04/06/2017  Aneta Żurek  

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  red

Weekend w Krakowie: Najlepsze trasy
spacerowe i rowerowe! [ZDJĘCIA]
20/05/2017  kr  

1

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

Web page converted to PDF with the PDFmyURL PDF creation API!

http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/dawno-temu-w-krakowie-krakowskie-ulice-zobacz-archiwalne,4146346,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/plaza-nad-wisla-w-przedwojennym-krakowie-archiwalne-zdjecia,4146410,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/17-parada-smokow-w-krakowie-nowe-zdjecia,4139892,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/wielka-parada-smokow-2017-w-krakowie-zdjecia-wideo,4139753,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/parada-smokow-2017-w-krakowie-sztuczne-ognie-zablysnely-nad,4139381,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/wielkie-widowisko-plenerowe-na-wisle-smoki-zawladnely,4139373,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/winiety-e-matrice-e-znamki-oplaty-drogowe-w-europie,4138305,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/czerwiec-top-10-tanich-lotow-z-krakowa-do-europejskich,4137689,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/gdzie-pojechac-nad-wode-w-malopolsce-zdjecia,4134984,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/planty-krakowskie-w-czasach-przedwojennych-zdjecia,4132894,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/weekend-w-krakowie-najlepsze-trasy-spacerowe-i-rowerowe,4122700,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/sport/
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/3-liga-w-oswiecimiu-kazdy-zespol-mial-jedna-dobra-polowe,4123590,art,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/3-liga-sola-oswiecim-odwrocila-mecz-z-unia-tarnow-zdjecia,4123584,artgal,t,id,tm.html
http://pdfmyurl.com/html-to-pdf-api?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


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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kawiarenki internetowe  media  kluby
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