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Prowadzący: Beata Chmielowska-Olech i Paweł Pochwała

Piątek - 7 stycznia 2011 »

Mistrz kuchni: Agata Wojda: potrawy na jeden kęs

Środa – 5 stycznia 2011 »
Wtorek - 4 stycznia 2011 »

Piosenka dnia: Rod Stewart: ”These Fulish Things”

Poniedziałek - 3 stycznia 2011 »

Piosenka tygodnia: Anna Dąbrowska: "Silent High" W poniedziałkowym programie "Kawa czy herbata?":

Piątek - 31 grudnia 2010 »

- rowery zimą, czyli jak pokonać swoją słabość?
- zmiany w ubezpieczeniach komunikacyjnych - od Nowego Roku weszła w życie nowa ustawa o ubezpieczeniach
obowiązkowych, której najistotniejszy postulat dotyczy likwidacji bardzo uciążliwego podwójnego ubezpieczenia.
Inne nowe przepisy zakładają m.in. obowiązek informowania przez ubezpieczyciela klientów o zbliżającej się dacie
zakończenia polisy czy respektowanie mechanicznie odtworzonego podpisu reprezentanta towarzystwa
ubezpieczeniowego na umowie ubezpieczenia
- jak się zmienia rynek pracy w 2011 roku? Co oznacza otwarcie rynku pracy niemieckiego?
- Lindsey Brown - dobierała bieliznę królowej Anglii i wielu innym sławnym kobietom. Robiła to także w Harrods’s.
Można napisać, że jest prekursorem brafittingu i największym autorytetem na świecie w tej dziedzinie
- podsumowanie działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we Wrocławiu
- Maciej Balcar - wokalista zespołu Dżem. Rozpoczyna solową karierę z najnowszą płytą „Ogień i woda”
- wspominamy Krzysztofa Kolbergera
- Natalia Kukulska i Piotr Adamczyk - "Och, Karol 2" – polska komedia w reżyserii Piotra Wereśniaka. Jest
remakiem filmu "Och, Karol" z 1985 roku w reżyserii Romana Załuskiego
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zobacz także
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