
To piękne! Międzynarodowy
Dzień Rodziny
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Małopolski FestiwaI Innowacji - zapisz się już dziś

Strażacy, policjanci, żołnierze... każdy ma swój specjalny dzień

przynajmniej raz w roku. Dzisiaj cały świat obchodzi Międzynarodowy

Dzień Rodziny!

Przed zbliżającymi się Dniami Mamy, Taty oraz Dniem Dziecka, dzisiaj mamy okazję

świętować dzień całej rodziny. W tym dniu, w samej Polsce, ponad 500 firm weźmie

udział w akcji „2 godziny dla rodziny”, która ma na celu wydłużenie poniedziałkowego

popołudnia spędzonego w rodzinnym gronie. To miła wiadomość dla rodziców, którzy

dzisiaj musieli pójść do pracy – mogą z nadzieją oczekiwać wcześniejszego opuszczenia

stanowiska o 2 godziny.
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Minister Rafalska obnaża działania PO! "To
próba oszukiwania wyborców"

Członek Stowarzyszenia Solidarni 2010,
Stanisław Kornaszewski, skazany ZAOCZNIE za
prawdę o KOD!

Czy Chicago staje się strefą wojny? Czas na
opuszczenie tego znanego miasta!

Prokurator Marek Gołębiowski: Podjęliśmy
czynności procesowe w sprawie o zabójstwo

TYLKO U NAS! Bardzo ciekawa debata o
stosunkach polsko-żydowskich. BĘDZIE SIĘ
DZIAŁO! Od 18:00 transmisja NA ŻYWO!

Jak rozpadał się ogon Tu-154M. Poznaj prawdę o
Smoleńsku!

Coraz lepsze wieści gospodarcze! GUS: 4%
wzrostu PKB w I kwartale

"Koniec Systemu": Ułaskawić skazanych za
Baumana

Malkontenctwo Zamachowskiego: Na pewno żyje
się trudniej niż żyło się przed „dobrą zmianą”

Głodują w obronie godności Polaków w
Niemczech. Najstarsza z protestujących ma 88
lat!

Dziś 45 urodziny prezydenta Andrzeja Dudy.
Najlepsze życzenia Panie Prezydencie!

NASZ NEWS Dowgiałło: Sztuki prawicowej się zwykle
nie finansuje, często piętnuje

Wierzchołowski: Eskalacja przemocy i braku
szacunku do upamiętniania zmarłych, może
skończyć się tragicznie

Nisztor: Ciekaw jestem, czy wątek dotyczący
występów publicznych po jednym lub drugim
skandalu, będzie elementem, który Sienkiewicz
zacznie wykładać na Ukrainie

 NASZ NEWS Gosiewska: Za ponowne
ekshumacje odpowiada Tusk i mam nadzieję, że
odpowie za to też prawnie

Czy Magdalena Żuk została zwabiona przez
mężczyznę? Przerażające poszlaki w sprawie
śmierci w Egipcie!

Kim są resortowe dzieci reprywatyzacji?

NASZ NEWS Nikas: Opinia, że aborcja to "dobry
przejaw medycyny", nie wynika z żadnych
przesłanek medycznych

Akcesoria do smartfonów

Tylko teraz , wyprzedaż do 70 % + dostawa gratis. Sprawdź!
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2 godziny – w nowym tygodniu pracy - cała
wieczność

Co można zrobić wspólnie z rodziną?

Ugotować dobry obiad lub pójść na pizzę.

Taki czas pozwala również na wspólne

spacery, o ile pogoda dopisuje, a z tym w

całej Polsce bywa różnie. Można

wypatrywać dzisiejszych parkowych

festynów i atrakcji na świeżym powietrzu.

Dzisiejszy dzień w zamyśle inicjatorów tego wydarzenia, którymi jest rada ONZ, jest

również okazją do zwrócenia uwagi na główne problemy, z jakimi boryka się współczesna

rodzina. Brak czasu na wzajemne relacje również jest jednym z nich, tak więc nie

pozostaje nic innego jak życzyć wszystkim rodzinom, wszystkiego dobrego i mile

spędzonych, wspólnych chwil.  
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CZYTAJ TAKŻE

Nawet 7500zł pożyczki online na dowód z Vivus.pl - to takie proste!
Sponsorow ane

Spadła liczba wniosków o 500 plus. Rafalska: To efekt dobrej

sytuacji na rynku i rosnących wynagrodzeń

Tyle biorą sędziowie i ich rodziny

Dzień Flagi powinien być świętem wszystkich Polaków i Polek

Za siódmą górą odc. 159 - Ziemia Święta (cz. 4)
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