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NAJPOCZYTNIEJSZE W TYM DZIALE 
 

BMW roztrzaskało 3 auta. Zgin ęły cztery...  
Znamy przyczyny tragedii, w której zgin ęły...  
Zmarła czwarta ofiara  
Znamy przyczyny tragedii, w której zgin ęły...  
Powód ź w gminie Gorzyce  

WYSZUKIWANE TEMATY 

  dom   dębica   jasionka   kolbuszowa   
konkurs   krosno   krzysztof rokosz   
lotnisko   mielec   mpk   pkp   podkarpacie   
podkulski   polska   praca   szpital   
tarnobrzeg   wsk   wypadek   zdrowie  
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Dziękujemy za Twój głos. 

  Oceny:  / 4            Słaby Super Oceń

 

 

  

   szukaj...

 

Przetłumacz tę stronę

Hiszpański

Microsoft® Translator

JEDYNKA 

 

 

 

Z FORUM

> Re: koszulki Komorowskiego  
dopowiem: teraz polska i 
zakurzony...(sc, itp.)...   

> Re: Ostatnie słowa przed katastrof ą 
ala, ty powinnaś podpisywać się 
alutka. poziom myślenia taki sam....   

 
>> Dodaj własne ogłoszenie 

NOWE OGŁOSZENIA
 

Pozostałe
> Potrzebujesz gotówki?
Wyslij SMSa pod nr 518-066-254. W treści 
podaj swoje imię. O...
 

Lokale i nieruchomości
> SPRZEDAM MIESZKANIE – Tuwima, 
Dębica.
III piętro, własnościowe, 59 metrów, 4 
pokoje, przedpokój, k...

POLECAMY
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Pod Patronatem SN: Cuda robi ą z 
wikliny 

   

RUDNIK n. SANEM. Raz do roku 
wyplatacze wikliny wyciągają z 
warzsztatów wszystko, co mają 

Przed nami doroczne święto wikliniarzy. 
Z zaproszenia rudniczan powinni 
skorzystać nie tylko ci, którzy poszukują 
koszyków. Renesans "żywego 
tworzywa" spowodował zainteresowanie 
wiklinią nawet kreatorów mody. Przez 
weekend Rudnik pokaże, że miano 
"Wiklinowej stolicy Polski", jak 
najbardziej mu się należy.  

   

"Wiklinowa stolica Polski" jest już tytułem za ciasnym dla Rudnika. Mało kto wie, że nad 
Rudną jest największe zagłębie wikliniarstwa w całej Europie. Szkoda, że włodarze 
województwa nie potrafią się tym chwalić. A jest czym.  

Wielkie koguty i syrena  

- Przez weekend pokażemy to, czego nie widać na codzień - mówi Krystyna Wójcik, 
dyrektor Miejskiego Domu Kultury "Koszyczek" w Rudniku. - Wiklina będzie wszędzie. 
Rudnik to nie tylko piękne koszyki, ale prawdziwe arcydzieła. Kilkumetrowe smoki, 
koguty i syreny będą głównymi atrakcjami "Wikliny 2010".  

Miejscem wiklinowych prezentacji będzie miesjki stadion i stojąca przy nim hala. Ta 
ostatnia wypełni się po brzegi wikliną, w niewidomej ilości odmian.  

Jerzy Mielniczuk  

jurek.mielniczuk@wp.pl   

Umieść na:  wykop.pl  
 

Koszyki są w Rudniku bajecznie tanie, a przy okazji 
można zobaczyć co jeszcze można z wikliny wypleść  

ma j  
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2 7  
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« poprzedni artykuł            dodaj komentarz            nast ępny artykuł »   

 

 
 

KOMENTARZE

 

Wydarzenia  
> Dwulatek zamkni ęty w samochodzie, a 
mama na zakupach  
RZESZÓW. Dziecko mogło umrzeć z 
zamkniętym samochodzie.  
 

Wydarzenia  
> Śmierdz ąca breja nie oszcz ędziła 
świętych miejsc  
TARNOBRZEG. Powodzianie cierpią nie 
tylko z powodu dewastacji ich domów, ale 
także ich kościołów i...  
 

Wydarzenia  
> Ferenc wydaje na gad żety, zamiast na 
ochron ę przed powodzi ą 
Niespodziewane podtopienia okazały się 
tragiczne w skutkach dla mieszkańców 
kilku rzeszowskich osiedli....  
 

Wydarzenia  
> Inwazja krwiopijców!  
PODKARPACIE. 6 000 larw komarów na 
jednym metrze kwadratowym zalanych 
terenów. Olbrzymie rozlewiska...  
 

 

 

Test Na Inteligencj ę
Sprawdź iQ. Wypełnij krótki test. Poznaj siebie, inni 
już to zrobili! 
test.judgeiq.com/test

+ Schudnij 7 kg w 2 tyg +
i odejmij sobie lat. Zapomnij o polityce i schudnij 
SchudnijSzybko.com
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