Aktualne wyniki pomiaru czystości powietrza w okolicy kawiarni "Zdrojowa".
Dostępne także z okolic ulic Dietla, Rudnika i Na Banię.
_______________________________________________________________

Czym oddychasz MONITORING - http://www.wr.rabka-net.pl/
Rabka - https://airly.eu/map/pl/#latitude=49.60862&longitude=19.96613&id=2241
Mapa - https://airly.eu/map/pl/

Homopropaganda w polskim harcerstwie. Petycję można podpisać tutaj Czytaj także: Ideologiczna
indoktrynacja na harcerskim zlocie. Czy ZHP marzą się tęczowe szeregi?

Dziękujemy za podpisanie się

pod petycją. Twój podpis pomoże powstrzymać haniebny proceder homoseksualnej indoktrynacji dzieci i
młodzieży w Związku Harcerstwa Polskiego! Aby władze ZHP zmieniły swoją politykę, konieczny jest silny
nacisk. Dlatego prosimy, prześlij adres naszej strony www.teczowezhp.pl Twoim znajomym!
Dziękujemy! Zespół Centrum Życia i Rodziny – organizator kampanii

Nowy serwis Polskiego Radia - niepodlegla - https://www.polskieradio.pl/350
Radio - http://www.fronda.pl/blogi/niepoprawne-radio-pl/niepoprawne-radio-pl-audycja-963-wlacz-o-1900,47400.html
Portal niezależny - https://portalniezalezny.pl/malydziennik.html
Encykliki - http://sanctus.pl/index.php?grupa=89&doc=38
Jemen - https://zmianynaziemi.pl/wideo/w-jemenie-osmioletnia-dziewczynka-zginela-po-nocy-poslubnej-czterdziestoletnim-mezem
Kard. Sarah -

http://www.pch24.pl/kard--sarah--usuwajac-krzyz-usuwa-sie-takze-boga--a-bez-niego-nasze-zycie-nie-ma-sensu,62901,i.html#ixzz5RXLrVm3y

Historia Rabki - https://plus.google.com/116835370845574221707
Willa Krzywoo - https://historiarabki.blogspot.com/2013/10/zagadka-ktora-kryje-willa-krzywon-czyli.html
10 ważnych pytao - https://www.fakt.pl/kobieta/dobre-rady/jakie-pytania-zadac-partnerowi-zanim-wezme-slub/x9ksf0t

Do trzech uderzeo drewnianą deską. Szkoła w USA przywraca kary cielesne. "Kolejne narzędzie" Więcej:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,23913905,do-trzech-uderzen-drewniana-deska-szkola-w-usaprzywraca-kary.html
Ma 99 lat. Każdego dnia pokonuje niemal 10 km, by zobaczyd żonę - https://pl.aleteia.org/2018/09/07/ma-99-latkazdego-dnia-pokonuje-niemal-10-km-by-zobaczyc-zone/
Policjant spotkał uzależnioną od narkotyków kobietę. I zrobił dla niej coś niezwykłego! https://pl.aleteia.org/2018/09/06/policjant-spotkal-uzalezniona-od-narkotykow-kobiete-i-zaadoptowal-jej-dziecko/
Potrzebowała pieniędzy, by wyjśd z domu. Pomógł jej Papież Franciszek! - https://pl.aleteia.org/2018/09/08/panigrazyna-potrzebowala-pieniedzy-by-wyjsc-z-domu-pomogl-m-in-papiez-franciszek/

Hyperion

– 115.61 m, najwyższe drzewo świata! - http://buhamster.com/pl/18-

niesamowitych-zdjec-ktore-kazdy-powinien-zobaczyc-.html/page3
Lokalizacja drzewa na świecie owiana
jest tajemnicą, a wszystko ze
względów bezpieczeństwa. Nie
chciano bowiem, by sekwoja stała się
atrakcją turystyczną, co wiązałoby się
z licznymi wizytami turystów, z
których wielu mogłoby chcieć zabrać
ze sobą fragment drzewa, lub wyryć na
nim swoje imię.

https://ujarani.com/342826

Nadchodzi antyludzka rewolucja!

[VIDEO]

https://www.pch24.pl/ekolodzy-troszcza-sie-o-kury---a-dlaczego-nie-o-komary--nadchodzi-antyludzka-rewolucja--video-,62367,tv.html

Rapujący kapelan zakładu poprawczego hitem
internetu. Ten FILM trzeba zobaczyć!
http://niezalezna.pl/236921-rapujacy-kapelan-zakladu-poprawczego-hitem-internetu-ten-film-trzeba-zobaczyc

Niezwykły telegram Ojca Świętego Franciszka do
Prezydenta Dudy:
Przelatując nad terytorium Polski Papież Franciszek / Leciał na wysokości 11 580 metrów z szybkością 907
km/godz. / zapełnił Prezydenta Andrzeja Dudę o swej modlitwie za Polskę i jej mieszkańców.
Oto tekst papieskiego telegramu w tłumaczeniu na język polski:

Jego ekscelencja Andrzej Duda
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Warszawa
Przelatując nad terytorium Polski w drodze na Litwę,
Łotwę i do Estonii zapewniam Pana o mej modlitwie
za Pański kraj i jego mieszkańców, modląc się dla
wszystkich o błogosławieństwo Wszechmocnego Boga
pokoju i radości.
FRANCISCUS PP.

6 października o godz. 17.00 w Auli Pawła VI w Watykanie rozpocznie się
nadzwyczajne spotkanie Franciszka i Ojców Synodalnych z młodzieżą. Jak
wyjaśnia komunikat Sekretariatu Synodu Biskupów, jest to inicjatywa Ojca
Świętego, który chce ponownie porozmawiać z młodymi ludźmi i ich wysłuchać.
Spotkanie zatytułowane “NOI PER - unici, solidali, creativi" (wł. “MY DLA - niepowtarzalni, solidarni,
twórczy") organizuje Kongregacja Wychowania Katolickiego i odbędzie się 6 października w Auli
Pawła VI. Wezmą w nim udział Ojcowie Synodalni i papież, który ma być obecny przez cały czas.
“To specjalne spotkanie pozwoli młodym podzielić się konkretnymi doświadczeniami związanymi z ich
życiem, studiami, pracą, ich odczuciami, przyszłością i wyborem powołania" - zapowiada komunikat. Na
spotkanie zaproszeni są wszyscy młodzi, którzy zarezerwują wcześniej bilet.
Rezerwacji można dokonać, pisząc na adres llanes@ge.va

lub dzwoniąc na numer +39 06 69884167.

