Man On The Moon

Wiadomości

Nie przegap
06.01. Legnicki Marsz Trzech Króli
06.01. Gospel Jam Session w Lubinie
07.01. Fragnatic w CK Muza
08.01. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
08.01. Kabaret Skeczów Męczących
10.01. Powiatowy Konkurs Kolęd w Lubinie
14.01. Wieczór z kulturami świata - Argentyna
20.01. Gienek Loska w Lubinie
więcej...

Obniżyli burmistrzowi, przewodniczącemu
już nie
Oj, będzie się działo
Pacjenci: To jest psychoza
Wypalili przed imprezą i wpadli

Sport
Sukces Ivy Perovanović
Kulesza: To będzie gratka dla kibiców
Leczą urazy i eliminują błędy

GALERIE FOTO CO-GDZIE-KIEDY?

Start

Sprzedam nówke mot...

OGŁOSZENIA

Legnica

KGHM ROZMOWY ELKI MIEDZIOWE.TV MOTO DOM

Nowe Galerie Foto
najnowsze

Szukam pracy...

Oj, będzie się działo

Blisko dwustu wolontariuszy, występy artystyczne dzieci i
młodzieży oraz słynnej grupy Ocelot, pokazy ratownictwa
drogowego, licytacje cennych gadżetów, kilkuminutowe
wejścia na żywo na ogólnopolską antenę TVP, koncerty
zespołów IRA i Zakopower.

Wv golf lll 19di...
MOTORYZACJA (256)

Podejmę pracę na t...
PRACA (250)

sport

ręczna

NA RYBY

03.01.2012. Radio Elka

PRACA (250)

pożary

Wypadek ciężarowego volvo z seatem na obwodnicy Lubina
Spalony drewniany dom w Niemstowie
Noworoczny Marszobieg Nie jesteś sam w Głogowie

Oj, będzie się działo

TELEFONY/FOTO (8)

wypadki

Operetka "zemsta n...Tak w telegraficznym skrócie będzie wyglądał 20. jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry
DROBNE (83)
Świątecznej Pomocy organizowany w Legnicy. W historii finałów orkiestry Jurka
Sprzedam suknię ś Owsiaka, tego przedsięwzięcia z takim rozmachem jeszcze w Legnicy nie było. To
dzięki licznym sponsorom, których udało się zaprosić do wspólnego grania. A
DROBNE (83)
najważniejszym jest Europejskie Centrum Odszkodowań, rodzima firma, która od
Wózek bliźniaczy...
wielu lat wspiera akcję Owsiaka, licytując co roku złote serduszka i karty za duże sumy.
DZIECIĘCE (40)
- Nasza firma istnieje na rynku od siedmiu lat, z orkiestrą Jurka Owsiaka gramy od
Dentysta -pogotowi... sześciu. Za każdym razem braliśmy udział w licytacjach złotych serduszek i kart. W
FACHOWCY/US... (250)
tm roku chcieliśmy pójść krok dalej i wspomóc organizację legnickiego finału. Myślę,
że takiego finału Legnica jeszcze nie miała - mówi Adam Wszołek, wiceprezes
Wynajm? mieszkanie...
legnickiego EuCO.
NIERUCHOMOŚCI (664)

Szczeniaczki...

Serce legnickiego finału bić będzie na dwóch scenach ustawionych w rynku przy
Galerii Gwarnej i teatrze Modrzejewskiej. Na tej mniejszej odbędą s ię występy
artystyczne dzieci i młodzieży oraz słynnej grupy akrobatycznej Ocelot. Na dużej scenie
Skup aut za got...
MOTORYZACJA (256) Olivier Janiak z Marzeną Kipiel - Sztuką przeprowadzą licytację oryginalnych
przedmiotów podarowanych na rzecz Wielkiej Orkiestry. Co będzie można wylicytować?
Praca dla krawcowe...
- Licytacja zapowiada się ekscytująco. Będzie na przykład replika czerwonej gwiazdy
PRACA (250)
z bramy wjazdowej do koszar, gdzie stacjonowały sowieckie wojska. Jeśli ktoś
?adne mieszkanie w...wylicytuje tę gwiazdę za dobre pieniądze, będzie mógł wykonać sobie bramę do niej.
NIERUCHOMOŚCI (664)
Oczywiście jest mnóstwo orkiestrowych gadżetów, to kalendarze, ksią żki z
autografami Owsiaka i zespołów biorących udział w Przystankach Woodstock. Fajną
Krawcowa do punktu...
rzeczą b ędzie sukienka tenisistki Karoliny Woźniacki, będzie broń biała podarowana
PRACA (250)
przez panią poseł Sekułę - Szmajdzińską, która była prezentem na 50. urodziny
Rabat zimowy 20%... Jerzego Szmajdzińskiego - wylicza Marcin Andrzejewski, wiceszef Legnickiego
FACHOWCY/US... (250)
Centrum Kultury.
ODDAM ZA DA... (7)

Wi
Dodatkowe atrakcje to m.in. pokazy sprzętu ratownictwa drogowego, gry i zabawy dla
Chcę dodać ogłoszenie
najmłodszych, konkursy z nagrodami, bezpłatne sztuczne lodowisko na dach Galerii
Gwarnej. Imponująco zapowiadają s ię popołudniowe i wieczorne koncerty muzyczne.
Na dużej scenie zagrają Szymon Wydra i Carpe Diem oraz zespół IRA, a na deser - po
tradycyjnym światełku do nieba - wystąpi Zakopower.

WIADOMOŚCI

najnowsze

komentowane

LUBIN Obniżyli burmistrzowi, przewodniczącemu już nie
Podczas wczorajszej sesji rady miejskiej w
Ścinawie radni głosowali nad projektem
uchwały, która zmn ...
Po pijaku chciał przekupić policjantów
Pijany kierowca w Chróstniku
Wypadek za wypadkiem

POLKOWICE Pacjenci: To jest psychoza
Chaos to jedyne słowo, które przychodzi na
myśl o tym, co dzieje się w przychodniach i
aptekach po w ...
Licytują narty z burmistrzem
Szkoła zamiast domu dla seniorów ?
Nie stać ich na zabawę

GŁOGÓW Wypalili przed imprezą i wpadli
Ponad 200 porcji marihuany oraz wagę
elektroniczną zabezpieczyli głogowscy
policjanci. Zatrzymali te ...
Sadowski: Przedszkola nie znikną
Czas na narty
Blok operacyjny prawie gotowy

LEGNICA Pożar autokaru, czołówka na zakręcie
Pożar rosyjskiego autokaru w Legnicy i
wypadek volkswagena passata z
ciężarowym renault w Studnicy. ...
Najpierw w rondo, potem do rowu
Pijany pieszy z zarzutami
Pchnięta nożem

ROZMOWY ELKI

Zawadka: Zaskoczymy mieszkańców
Dni Lubina i 30. rocznica Zbrodni Lubińskiej.
To najważniejsze w tym roku imprezy, jakie
zorganizuje Ośrodek Kultury "Wzgórze
Zamkowe". Nowy dyrektor placówki, Marek
Zawadka, chce także zintensyfikować
działalność wystawienniczą w mieście.
Szarek: Będziemy wspierać rodziny
Maj: Obwodnica jest, teraz hala
Górski: Pomaszerujmy dla tego dzielnego chłopca

Najnowsze filmy na MIEDZIOWE.TV
Po raz pierwszy legnicki finał WOŚP zagości na antenie ogólnopolskiego studia
Orkiestry (TVP 2 - cztery wejścia po 2 minuty każde) oraz w programie regionalnej
stacji TVP 3 Wrocław (także cztery wejścia na żywo po 4 minuty). Tegoroczne hasło
jubileuszowego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to "Gramy z pompą". W
niedzielę, 8 stycznia, zbieramy pieniądze na zakup sprzętu dla ratowania życia
wcześniaków i pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. (tom)

Wypadek ul.Chocianowska - Obwodnica...
Wypadek seata i daewoo lanos w Chró...
Wypadek na rondzie przy galerii Ind...
Wypadek na południowej obwodnicy Lu...
Wypadek busa na drodze Lubin-Osiek....
Spalony dom w Niemstowie

Najnowsze ogłoszenia DOM.MIEDZIOWE
Wynajmę mieszkanie
ładne mieszkanie w p...
Sprzedam garaz
Kawalerka wynajmę
6/wm mieszkanie do w...

Lubin
Przemków
Głogów
Głogów
Lubin

800
96000
19500
700
1000

zł
zł
zł
zł
zł

12/sd sprzedam dom

Obora

300000 zł

Najnowsze ogłoszenia MOTO.MIEDZIOWE
Wv golf lll 19di
Skup aut za gotów kę ...
Renault clio `99, a...
Opel corsa 94r 1.2
Renault megane class...
Renault laguna i 1, ...

Napisz komentarz

Dodaj zdjęcia

Udostępnij

Napisz komentarz
Redakcja portalu zastrzega sobie możliwość ingerencji lub niedopuszczenie do publikacji
wypowiedzi, które nie odnoszą się do tematu artykułu, naruszają normy prawne,
obyczajowe lub są niezgodne z zasadami współżycia społecznego.
l Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy nie będą publikowane.
l Komentarze promujące własne np. strony, produkty itp. będą usuwane.
l Twoje IP to: unknown, 85.222.77.2. Pamiętaj, nie jesteś anonimowy.
l

Imię:
Komentarz:

Kod
antyspamowy:*
Wyślij

Dodaj zdjęcia do artykułu
l

Zdjęcia dodawane przez użytkownika muszą dotyczyć tematu artykułu,
należy wpisać także do nich komentarz aby uzasadnić ich publikację.

Redakcja portalu zastrzega sobie możliwość ingerencji lub niedopuszczenie do publikacji
zdję ć, które nie odnoszą się do tematu artykułu, naruszają normy prawne, obyczajowe lub
są niezgodne z zasadami współżycia społecznego.
l Zdjęcia z komentarzem zawierającym wulgaryzmy nie będą publikowane.
l Zdjęcia i ich komentarze promujące własne np. strony, produkty itp. będą usuwane.
l Twoje IP to: unknown, 85.222.77.2. Pamiętaj, nie jesteś anonimowy.
l

Dodaj zdjęcia

LEGNICA - czytaj też:
Pożar autokaru, czołówka na zakręcie
Najpierw w rondo, potem do rowu
Pijany pieszy z zarzutami

Wschowa
Lubin pol...
Lubin
Bukówiec ...
Jaczów
Głogów

2500 zł
do neg zł
6600 zł
1850 zł
9000 zł
8500 zł

3 Stycznia 2012
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Danuta, Genowefa,
Arletta, Piotr,
Zdzisław
Do końca
roku 363 dni.

REGION
Głogów
Polkowice
Lubin
Legnica
KGHM
Reklama

SPORT
Bilard
Koszykówka
Lekkoatletyka
Motocross
Piłka nożna
Piłka ręczna
Rowery
Pływanie
Rajdy Enduro
Siatkówka
Strzelectwo
Sporty walki
Triathlon
Tenis ziemny

MUZYKA
Powerplay
Muzyka w regionie

szukaj...

Kontakt z redakcją,

