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 ECHO DNIA ŚWIĘTOKRZYSKIE NA JĘZYKACH Kielczanka Karolina Sołowow została laureatką prestiżowej...

Kielczanka Karolina Sołowow została laureatką
prestiżowej nagrody
PB 20 października 2016 Aktualizacja:

20 października 2016 16:55

Karolina Sołowow cieszy się nagrodą razem z księdzem Andrzejem Augustyńskim,
przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Siemacha ©archiwum

Karolina Sołowow z prestiżową nagrodą za „dobroć”. Na gali dziękowała
partnerowi, kierowcy rajdowemu Rafałowi Sonikowi Córka największego
świętokrzyskiego przedsiębiorcy Michała Sołowowa, która pomaga
ubogim ludziom została Najlepszym Filantropem Indywidualnym 2016.
Nagrodę przyznała organizacja Executive Club.

O Karolinie Sołowow pisaliśmy wielokrotnie przy
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Z KATEGORII NA JĘZYKACH

Niesamowity koncert De MONO w
kieleckim liceum! Dla...córki
(WIDEO, ZDJĘCIA)

Niezwykła lekcja z olimpijczykami z
Rio de Janeiro, Wiktorem Chablem
w Sandomierzu

okazji akcji charytatywnych, które organizuje
Fundacja „Fabryki Marzeń”, kierowana
przez kielczankę. W ubiegłym
miesiącu fundacja wyremontowała
znajdujące się w dramatycznym
stanie,  kielczanki
samotnie wychowującej dwójkę dzieci.

Nagroda dla wyjątkowej
osobowości 

Karolina Sołowow została laureatem w
kategorii Outstanding Individual
Philanthropist, czyli wyjątkowej
osobowości wspierającej materialnie i
pozamaterialnie organizacje
pozarządowe oraz instytucje
użyteczności publicznej, doceniono
także promowanie przez znaną

kielczankę działań filantropijnych.

reklama

Tytuł przyznała kapituła Responsible Business
Awards - prestiżowego konkursu, odbywającego się w
ramach konferencji „Responsible Business Summit &
Awards Gala”, w której skład wchodzą czołowi polscy
szefowie organizacji filantropijnych. 

To partner pokazał jej, że trzeba „dawać przykład” 

- Bardzo mi miło, że znalazłam się w tak znakomitym
gronie – powiedziała Karolina Sołowow na gali, która w
ubiegłym tygodniu odbyła się w Warszawie. -
Wywodzę się z , która zawsze chciała
pomagać, mogła pomagać i pomaga. Były to działania
wywołane impulsem, potrzebą serca. Pomoc, o której
nie chcieliśmy mówić, nie chcieliśmy jej pokazywać.

Styl życia

DATA: 20 października 2016, 07:00

Hity telewizyjne na czwartek,
20.10.2016! Sprawdź, co
obejrzeć w tv!

DATA: 19 października

2016, 20:03

Ruszają
precastingi do
nowej edycji
"Idola"! Kiedy
premiera w
TV?

DATA: 19 października

2016, 07:00

Hity telewizyjne
na środę,
19.10.2016!
Sprawdź, co
obejrzeć w tv!

mieszkanie

rodziny
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Moj partner Rafał Sonik uświadomił mi jako pierwszy
w moim życiu że moje działania powinny być bardziej
uporządkowane, stałe i pokazujące innym, że
filantropia to wspaniała rzecz. Zachęcając innych,
trzeba samemu dać przykład. Stąd pomysł założenia
Fundacji „Fabryki Marzeń”. Teraz mogę śmiało
powiedzieć, że takie założenie sprawdziło się.
Pomagamy, szukamy partnerów, wolontariuszy i
znajdujemy ich. W każdym realizowanym projekcie
zaczynamy w kilka osób, a kończymy w kilkadziesiąt.
Zmieniamy życie naszych podopiecznych, ulepszamy
otoczenie, ale także dzisiejsze i przyszłe życie.
Dziękuję za to wyróżnienie. Dedykujemy je setkom
dotychczasowych wolontariuszy, z którymi
przynosiliśmy radość do wielu domów. A także
Rafałowi, który wskazał mi najlepsza drogę.
Dzisiejsza nagroda jest Naszym wspólnym 
– podkreśliła Karolina. 

W jaki sposób działa fundacja „Fabryki marzeń”? 

Karolina Sołowow jest inicjatorem powstania Fundacji.
Jak mówi, zawsze przyświecał jej główny cel: pomoc
potrzebującym dzieciom. Działalność charytatywna
kielczanki początkowo skupiała się na poprawie
komfortu życia poprzez modernizacje mieszkań. Po
wyremontowaniu 15 łazienek dla ubogich rodzin z
dziećmi, Karolina zadecydowała o wzmocnieniu skali
pomocy i założeniu Fundacji Fabryki Marzeń, która
zarejestrowana została we wrześniu 2015 roku. W jej
ramach obecnie działają 3 główne filary: 

Fabryka Remontów, która stawia sobie za cel
poprawę warunków bytowych i komfortu życia
poprzez remonty mieszkań i świetlic. 

Fabryka Rozwoju Osobistego, która ma na celu
nauczanie i wychowywanie  w duchu
przedsiębiorczości i innowacyjności, motywowanie do
rozwoju osobistego oraz inspirowanie do osiągania
sukcesów w różnych dziedzinach życia. 

Fabryka Stypendiów, która zakłada wspieranie
uzdolnionej młodzieży z biednych rodzin poprzez
system stypendialny. 

Premiera! Szalony
teledysk z Pigwą
w roli głównej

Kuba śpiewa dalej
„The Voice of

Poland”!
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Wideo

Polecamy

Menadżer Roku
2016 – wybieramy
najlepszych. Zgłoś
się

Wybieramy
najlepsze
piekarnie. Zobacz
nominacje i
ZAGŁOSUJ

Wygraj wesele i
nagrody! Ostatnia
szansa na
zgłoszenie

To mieszkanie
może być Twoje!

DATA: 18 października

2016, 18:42

Martyna
Wojciechowska:
Moim celem
jest
uwrażliwianie
ludzi na świat
[WYWIAD]

DATA: 18 października

2016, 03:34

Hity telewizyjne
na wtorek,
18.10.2016!
Sprawdź, co
obejrzeć w tv!

sukcesem

młodzieży
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Pomoc na wielką skalę 

Tylko dotychczas Fundacji udało się wyremontować
ponad 40 pomieszczeń, w tym: łazienek i sal
rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych. W ramach
jej działalności organizowane są warsztaty rozwoju
osobistego w gimnazjach i szkołach średnich, odbyły
się już między innymi w Kościelisku, Dobczycach
oraz Zakopanem. Przyznane zostały stypendia: Oli
Pobiedze – uzdolnionej muzycznie uczennicy
gimnazjum z województwa świętokrzyskiego oraz
Ewie Januszewskiej – utalentowanej flecistce, która
dzięki pomocy Fundacji może kontynuować swoją
naukę w Szwajcarii. 

Obecnie w skali  Fundacja kładzie ponad 1000
metrów kwadratowych płytek ceramicznych,
remontując około 35 pomieszczeń, pomaga ponad 100
dzieciom i współpracuje z blisko 800 wolontariuszami.
Dotychczasowa wartość skali pomocy remontowej
szacowana jest na ponad 400 tysięcy złotych 

Efekty pracy Fundacji Fabryki Marzeń można było
śledzić w serialu telewizyjnym „Cztery kąty, anioł
piąty” zrealizowanym przez TVP1 i nadal emitowanym
na różnych kanałach TVP.

Boli cię
głowa? Trzeba
się zbadać
[ROZMOWA]

 

Boisz się
kolonoskopii,
gastroskopii,
biopsji?
Zobacz...

 

Jak dzieci
uczyć
zdrowego stylu
życia i
kodeksu walki
z...

KUP DOSTĘP

Odkryj nowy serwis Echo Dnia Plus
Świętokrzyskie

 

Weź udział w
loterii "Echa Dnia"!

reklama

Lexus IS. Sportowa moc

Dynamiczny i stylowy sedan Lexusa dostępny
w przedsprzedaży! Sprawdź

Sonda

Czy rozwój przemysłu
zbrojeniowego w Świętokrzyskiem
przyniesie nowe miejsca pracy?

reklama

Najczęściej czytane

Najnowsze wiadomości

Tak

Nie

Nie mam zdania

Głosuj

1 Nasza Maja Wojtaszek śpiewa
dalej w The Voice of Poland

2 Kuba śpiewa dalej „The Voice
of Poland”!

3 Maja i Marcelina zachwyciły w
The Voice of Poland! Posłuchaj!

4 Potocka zaskoczona w czasie
uroczystości ku czci Hubala!

5 Niesamowity koncert De MONO
w kieleckim liceum! Dla... córki

roku
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http://plus.echodnia.eu/swietokrzyskie/wez-udzial/
http://plus.echodnia.eu/swietokrzyskie/wez-udzial/
http://plus.echodnia.eu/wez-udzial/?utm_source=echodnia&utm_medium=loteria-redakcja&utm_content=boks-polecamy&utm_campaign=loteria-echa-start
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/na-jezykach/kielce/a/nasza-maja-wojtaszek-spiewa-dalej-w-the-voice-of-poland,10719101/
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/na-jezykach/a/wielkie-emocje-w-the-voice-of-poland-kuba-adamus-z-wloszczowy-spiewa-dalej,10745484/
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/na-jezykach/kielce/a/maja-wojtaszek-i-marcelina-mroz-wokalistki-z-zagnanska-zachwycily-jurorow-the-voice-of-poland,10697136/
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/na-jezykach/a/aktorka-malgorzta-potocka-zaskoczona-w-czasie-uroczystosci-ku-czci-hubala-w-zychach,10746614/
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/na-jezykach/kielce/a/niesamowity-koncert-de-mono-w-kieleckim-liceum-dlacorki-wideo-zdjecia,10756464/


reklama

Straciłam na wadze nie
wychodząc z domu! 23 kg

w 14 dni! Zapiszcie
przepis...

Babciny przepis na
stratę wagi: 13 kg w 4

dni! Zjedz na pusty
żołądek...

To jedzenie jest największym
wrogiem tłuszczu! 23kg

mniej w jeden miesiąc! Rano

Straciłam na wadze nie
wychodząc z domu! 23 kg

w 14 dni! Zapiszcie
przepis...

TAGI:

 Karolina Sołowow kielce nagroda

Zobacz także

Jak przechytrzyć
włamywacza?
Sponsorowane

Karolina
Kołeczek
podpisała
kontrakt z firmą
Nike

Karolina
Kołeczek
będzie
trenować w
Anglii!

Karolina
Kołeczek: -
Wyjazd do Anglii
jest dla mnie
wielką szansą

POLECANE WIDEO

Mocna dyskusja
radnych Kielc o
utworzeniu ...

Styl ubierania
Natalii Siwiec.
"Nosze...

Lokomotywa
uderzyła w
ciężarówkę

Echo Dnia Świętokrzyskie poleca podręczniki i bestsellery

Koperta Focus C4531
A7...

0,80 zł 1,00 zł

-20%

Liliowe dziewczyny
MARTHA HALL KELLY

27,30 zł 42,00 zł

-35%

Oblicza geografii 1.
Podręcznik...
ROMAN MALARZ,...

36,13 zł 42,50 zł

-15%

Komentarze

forum.echodnia.eu

Dodaj komentarz

16:51

16:37

15:34

15:29

15:17

15:16

Karolina Sołowow z prestiżową
nagrodą

Kierowcy – emeryci nie pojadą
w Kielcach za darmo

Grzegorz Jankowski: -
Zapraszamy na warsztaty,
programowanie rozwija
wyobraźnię

Intensywne prace na ulicy...
nowego dyrektora

Rekreacja zamiast handlu na
skwerze Ireny Sendlerowej w
Kielcach

Seminarium w Domu
Rzemiosła. Rozmawiali o
bezpieczeństwie na budowach

Zdrowie i uroda

ZOBACZ

WIĘCEJ

DATA: 20 października 2016, 09:42

Boli cię głowa? Trzeba się
zbadać [ROZMOWA]

DATA: 19 października

2016, 17:31

Jak rozmawiać
o raku?
Edukacja
onkologiczna
na warsztatach
w Kielcach

DATA: 19 października

2016, 16:30

Kielecki szpital
dalej walczy o
siedem
milionów

DATA: 19 października

2016, 13:00

Niedziela dla
serca z
badaniami w
Galerii Korona
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http://www.echodnia.eu/tag/karolina-solowow/
http://www.echodnia.eu/tag/kielce-nagroda/
http://emisja.contentstream.pl/_/ctr/?u=http%3A%2F%2Fivel.pl%2Fi14%2Cmonitoring-sklepu.html%3Futm_source%3DAdkontekst%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Divel%26utm_term%3Dwww.echodnia.eu%26utm_content%3Dkontekst_sklep&e=r-XgvNspvf_uEdzAebLBWgi03XWK-81q9Vs_Xx6SDDzxKz2CDV0dQ6GY9gjiBtqWnqf4Q83l5beSYuEx0rfv24VXl2M9pedikVnK3HaJRyNMT_KqRuLzBG-gJm6_wGd98Qqm1q4AczHUOnQSDkBHIVkuI3y1Z_MFZcl4c4PoLcU4yMtt6MPs8tl27GYB6k1tAuFbBRfxOzvqOPwEYr6aJDLoJpuYombvxV--l8bfl63NQCuE7Cc8apWsdvPowpvRYiH129XGSWJ0lV24M_KDU8Vpbjup046-kDCrdws7Czs14dy9Ecn8wY2FHWuZj4lAKp2Sh06Dj59GgaCUDTaDgoiYi8kal6iXi6xfR0LI-nXI13f5JONXMJXcSNqVphKgj3F3n0dDinOeX28ema3rZw%3D%3D&ref=%2F%2Fwww.echodnia.eu%2Fswietokrzyskie%2Fna-jezykach%2Fa%2Fkielczanka-karolina-solowow-zostala-laureatka-prestizowej-nagrody%2C10764376%2F
http://emisja.contentstream.pl/_/ctr/?u=http%3A%2F%2Fwww.echodnia.eu%2Fswietokrzyskie%2Fsport%2Flekkoatletyka%2Fa%2Fkarolina-koleczek-podpisala-kontrakt-z-firma-nike%2C10732126%2F%3Fsso_token%3DeyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6InZlcjEiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJpZCI6InNzby1mYTUwYzYwNjhjNWVmNDkyMzk1Yjk2NWYxMzYzMDE5YiIsInJlcXVlc3RfaWQiOiIxNzE2Q0U5QTc0OTA5NEY3IiwiZXhwIjoxNDc2MzI0MDU0fQ.Net57t-wgAAqezYiGjBJMjumC0oRxZl4zB1EhdHgyBiJqgnaPDULR5Jq2fjUm4p9WGjy5Xw118bfCsyOCEWBTJYbXxDduHkqJsgx0tmfR07-fpgBNBWdPEfwaX2ZwkYl2XTiZUKaTH-2oiJC8lgYGJUn3a7v_FY4-kYWCI3SWPk&e=c3fHQyfrA90xdKEkHQdRlrNx8CSyqiwU_NLwWaKAwToZUduBHm2LOplOhQvskski0bq-cbos0ZJHIMifinrM_10kEldXVask4SxrbXKrsP9ioGb-eWKhfx1gvNs6YE38ibcjG0QU-TxkZ23tdjFbrT20E91ScnvwjC8yjmUz3VfU2dUY3j8QYQqKqFTdOi7BDRarPVspcScbp37S34ZSH4UsJ2lKCySBukJ1YeRDNumo8CLCreRnPHIuhpc41gjtmjTMusQWHAA8Jd-mYLDBd--8q8qb0J5l_7Oybaa03oBBzo3Z0bl2-BAKIUB16d6psnYadnVda7_0leHlWODlrLeugrze8PwVNKqc06ZgeDDXiPnmh8YV627Xp0br65SMHUn_oDrSGOxZsnxjY-oeQ0WUlv7j9C8PCyjOxuZuu7XkBA0TFTJ0sSL-glGVrKjPHZnGAU0cZQj6iIlRzEgnNg%3D%3D&ref=%2F%2Fwww.echodnia.eu%2Fswietokrzyskie%2Fna-jezykach%2Fa%2Fkielczanka-karolina-solowow-zostala-laureatka-prestizowej-nagrody%2C10764376%2F
http://emisja.contentstream.pl/_/ctr/?u=http%3A%2F%2Fwww.echodnia.eu%2Fswietokrzyskie%2Fsport%2Flekkoatletyka%2Fa%2Fkarolina-koleczek-bedzie-trenowac-w-anglii%2C10702110%2F%3Fsso_token%3DeyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6InZlcjEiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJpZCI6InNzby1iMzE5NTA5NGFjNDZiZTZkY2QyZmIxZDlkNGRmMWU0OCIsInJlcXVlc3RfaWQiOiIyNDI2RjlFQjJENDUwRDFGIiwiZXhwIjoxNDc2MjgxODg3fQ.XjsbfJ4ZQWTBIVxblVma6F8HiLWRYN0-dhYPc1e55gY4B3ZmKIml1tKJAuC8JPBGyunjXh6cgnxblYDD_-hgo-YJahcaGosAUW0UVg084lu8r6nFuGJnZKgwuJ_SJW2KUA9BbMyuefg2uTN1YNwwF9lpKL_4MTYCIzXl06t4fM8&e=aW4hhxj_NPQTQ5NZOTmO1W7mO5dZ1G7lTAxF7CSeyefPdpj4qmWjK-fjUPzdVuzrWsEClJP_3t0U9tFagzOps10kEldXVask4SxrbXKrsP9ioGb-eWKhfx1gvNs6YE38ibcjG0QU-TxkZ23tdjFbrT20E91ScnvwjC8yjmUz3VfU2dUY3j8QYQqKqFTdOi7BDRarPVspcScbp37S34ZSH4UsJ2lKCySBukJ1YeRDNumo8CLCreRnPHIuhpc41gjtmjTMusQWHAA8Jd-mYLDBd1ioR52SOYHEwTlB5hYF8DdBzo3Z0bl2-BAKIUB16d6psYkRCf3e10L7xY2dOBNC1rNcuRzJdHqdnDiZWf7T7ZNGVeUcvN8x2AUwFZiBifoDHUn_oDrSGOxZsnxjY-oeQ3LFq4vXFi4a29-wslDP-70H26YeL9m6-_XMrH3Ckglwa32e0_72EKgHweXh1plzoA%3D%3D&ref=%2F%2Fwww.echodnia.eu%2Fswietokrzyskie%2Fna-jezykach%2Fa%2Fkielczanka-karolina-solowow-zostala-laureatka-prestizowej-nagrody%2C10764376%2F
http://emisja.contentstream.pl/_/ctr/?u=http%3A%2F%2Fwww.echodnia.eu%2Fswietokrzyskie%2Fsport%2Flekkoatletyka%2Fa%2Fkarolina-koleczek-wyjazd-do-anglii-jest-dla-mnie-wielka-szansa%2C10705881%2F%3Fsso_token%3DeyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6InZlcjEiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJpZCI6InNzby0xYzY5NTZmMjgwMDE0YTY1YTY1YWE5ZWIxODJlMWI3YyIsInJlcXVlc3RfaWQiOiIwMzVCMDRENTNCOTBFN0Q0IiwiZXhwIjoxNDc2MjU5NDY2fQ.HPMDhLNf6L8t3ZAZbYM6xjhaSusE599Saii4NSO7uTtha7wAajCQNX6sZL6bH7jt9vecP8s7whjRcD_WMdLJRblvMl4i0sWHx1JdAWQ8D1ruR2pL8ky47A8jeAp45LUIAc9qVBTKUWCUbZEJikCHRVJDPVw7Gluy9T_8a-W_ra4&e=c3yhZ51YSH05_zLQ_Twdujo5tDUoCkNKWiCqj_YzRCIdqyBGx8iieW6Nwel16rr8kgpXguAeIyY1l613FnBHxl0kEldXVask4SxrbXKrsP9ioGb-eWKhfx1gvNs6YE38m-LNWqc-hEbR4-YmJlP4jD20E91ScnvwjC8yjmUz3VfU2dUY3j8QYQqKqFTdOi7BDRarPVspcScbp37S34ZSH27lKuGgpNdQTSePw1QyeSDTAHdkU92_Q2GhBpJTVXtfed8Z5JKIedik9jxK07fbTar_8k7HNT2zh3-Mhcl68uxethhdxzsiMQrGEuXMtoTSFjOeIWkl0JP4J4OyGeUlQMh7JUffcQkaZS6Je5wWNZTRe-HiRRve0XdIGaSla0uNSiBjXAG1GI6L76gTk0JGpG22-n3gIf_DefvI23JN0fBaei5vVyIJCqWm7c2Kl9pg6bk5NzgFKksNqECyewLAxA%3D%3D&ref=%2F%2Fwww.echodnia.eu%2Fswietokrzyskie%2Fna-jezykach%2Fa%2Fkielczanka-karolina-solowow-zostala-laureatka-prestizowej-nagrody%2C10764376%2F
http://contentstream.pl/?utm_source=CS&utm_medium=metka&utm_campaign=ModulRekomendacji
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/kielce/a/mocna-dyskusja-o-utworzeniu-drugiego-szpitalnego-oddzialu-ratunkowego-w-kielcach,10763480/
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/kobieta/a/styl-ubierania-natalii-siwiec-noszenie-sukienek-juz-mi-sie-znudzilo,10762736/
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/staszow/a/zderzenie-na-przejezdzie-kolejowym-w-polancu,10761230/
http://ksiegarnia.expressilustrowany.pl/
http://ksiegarnia.expressilustrowany.pl/ean/5902156023689
http://ksiegarnia.expressilustrowany.pl/ean/9788380694538
http://ksiegarnia.expressilustrowany.pl/ean/9788326721632
http://n.ads1-adnow.com/click?impid=SCI-107-106109-iuihjlfc-1ugo&bidid=SCB-107-74206082-96d7-11e6-8a52-0cc47a6d2fef-iuihjlfd-kcz&adt=1&u=aHR0cDovL2xvZy51c2VyLWFwaS5jb20vP3NyYz1zbWExJnNfYWN0PWMmc190cms9Q2doQXlpVFYxS2FpMUJDUjA5YWNBaGlhdmFQQUJRKio_&h=08e38cf55db4f55aa3509b86cc75921d
http://n.ads1-adnow.com/click?impid=SCI-107-106109-iuihjlfc-1ugo&bidid=SCB-107-74206082-96d7-11e6-8a52-0cc47a6d2fef-iuihjlfd-kcz&adt=1&u=aHR0cDovL2xvZy51c2VyLWFwaS5jb20vP3NyYz1zbWExJnNfYWN0PWMmc190cms9Q2doQXlpVFYxS2FpMUJDUjA5YWNBaGlhdmFQQUJRKio_&h=08e38cf55db4f55aa3509b86cc75921d
http://n.ads1-adnow.com/click?impid=SCI-107-106109-iuihjlfc-1ugo&bidid=SCB-107-74206082-96d7-11e6-8a52-0cc47a6d2fef-iuihjlfd-kcz&adt=1&u=aHR0cDovL2xvZy51c2VyLWFwaS5jb20vP3NyYz1zbWExJnNfYWN0PWMmc190cms9Q2doQXlpVFYxS2FpMUJENTVwM1lCUmlhdmFQQUJRKio_&h=ee862967ef029b6fffef2d838258273d
http://n.ads1-adnow.com/click?impid=SCI-107-106109-iuihjlfc-1ugo&bidid=SCB-107-74206082-96d7-11e6-8a52-0cc47a6d2fef-iuihjlfd-kcz&adt=1&u=aHR0cDovL2xvZy51c2VyLWFwaS5jb20vP3NyYz1zbWExJnNfYWN0PWMmc190cms9Q2doQXlpVFYxS2FpMUJENTVwM1lCUmlhdmFQQUJRKio_&h=ee862967ef029b6fffef2d838258273d
http://n.ads1-adnow.com/click?impid=SCI-107-106109-iuihjlfc-1ugo&bidid=SCB-107-74206082-96d7-11e6-8a52-0cc47a6d2fef-iuihjlfd-kcz&adt=1&u=aHR0cDovL2xvZy51c2VyLWFwaS5jb20vP3NyYz1zbWExJnNfYWN0PWMmc190cms9Q2doQXlpVFYxS2FpMUJDdGxKZUJEQmlhdmFQQUJRKio_&h=7f30dcd5c7eb619d68be5be30379c6b1
http://n.ads1-adnow.com/click?impid=SCI-107-106109-iuihjlfc-1ugo&bidid=SCB-107-74206082-96d7-11e6-8a52-0cc47a6d2fef-iuihjlfd-kcz&adt=1&u=aHR0cDovL2xvZy51c2VyLWFwaS5jb20vP3NyYz1zbWExJnNfYWN0PWMmc190cms9Q2doQXlpVFYxS2FpMUJDdGxKZUJEQmlhdmFQQUJRKio_&h=7f30dcd5c7eb619d68be5be30379c6b1
http://n.ads1-adnow.com/click?impid=SCI-107-106109-iuihjlfc-1ugo&bidid=SCB-107-74206082-96d7-11e6-8a52-0cc47a6d2fef-iuihjlfd-kcz&adt=1&u=aHR0cDovL2xvZy51c2VyLWFwaS5jb20vP3NyYz1zbWExJnNfYWN0PWMmc190cms9Q2doQXlpVFYxS2FpMUJEWjlmVEJEaGlhdmFQQUJRKio_&h=2634c7fd8c28f0e77ff2e0f05964ec56
http://n.ads1-adnow.com/click?impid=SCI-107-106109-iuihjlfc-1ugo&bidid=SCB-107-74206082-96d7-11e6-8a52-0cc47a6d2fef-iuihjlfd-kcz&adt=1&u=aHR0cDovL2xvZy51c2VyLWFwaS5jb20vP3NyYz1zbWExJnNfYWN0PWMmc190cms9Q2doQXlpVFYxS2FpMUJEWjlmVEJEaGlhdmFQQUJRKio_&h=2634c7fd8c28f0e77ff2e0f05964ec56
http://forum.echodnia.eu/
http://forum.echodnia.eu/
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/aktualnosci/
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/zdrowie-i-uroda/a/boli-cie-glowa-trzeba-sie-zbadac-rozmowa,10762418
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/zdrowie-i-uroda/a/jak-rozmawiac-o-raku-edukacja-onkologiczna-na-warsztatach-w-kielcach,10760004/
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/zdrowie-i-uroda/a/kielecki-szpital-dalej-walczy-o-siedem-milionow-zlotych-od-narodowego-funduszu-zdrowia,10759756/
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/zdrowie-i-uroda/a/niedziela-dla-serca-z-badaniami-w-galerii-korona,10758950/


Jedzenie i zabawa

Turystyka

DATA: 19 października

2016, 12:18

Jesienią zadbaj
o skórę -
pomoże
plazma!

DATA: 20 października 2016, 15:17

Jarmark Regionalny na
kieleckim deptaku

DATA: 18 października

2016, 17:53

Nowe oblicze
Zielnika
Kieleckiego.
Zobacz

DATA: 17 października

2016, 18:06

Restauracje z
Kielc wśród
najlepszych w
kraju!

DATA: 17 października

2016, 15:10

Magazyn Duża
9 - nowy bar w
Kielcach z
„odśmieconym”
jedzeniem

DATA: 16 października

2016, 16:24

Huczne
urodziny klubu
Semafor w
Skarżysku.
Skończył 15 lat
(ZDJĘCIA)

1010

1010
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http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/zdrowie-i-uroda/a/jesienia-zadbaj-o-skore-pomoze-plazma,10758820/
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/jedzenie-i-zabawa/a/jarmark-regionalny-na-kieleckim-deptaku-od-piatku-do-niedzieli,10763992/
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/jedzenie-i-zabawa/a/nowe-oblicze-zielnika-kieleckiego-w-dzien-bistro-wieczorem-elegancka-restauracja,10755900/
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