pod redakcją Przemysława Piątkowskiego i Justyny Kowalczyk

Nasze noworodki

Witamy na świecie
Piotruś Gniado,
syn Anny i Łukasza,
brat Klaudii, ur. 14.06,
godz. 9.06, 3730 g, 53 cm,
Warszawa

Igor Stańczyk,
syn Urszuli i Sebastiana,
ur. 17.06, godz. 15.55,
3100 g, 52 cm,
Mińsk Maz.

Michalina Bartnicka,
córka Katarzyny i Andrzeja,
ur. 18.06, godz. 2.15,
3500 g, 54 cm,
Szczytnik, gm. Jakubów

Zuzanna Grzelak,
córka Doroty i Marcina,
ur. 18.06, godz. 7.00,
3300 g, 53 cm,
Mińsk Maz.

Kamil Chróst „Chróściak”,
syn Karoliny i Piotra,
ur. 18.06, godz. 12.30,
3350 g, 53 cm,
Kamionka, gm. Latowicz

Maciek Michalski,
syn Anny i Marcina,
ur. 18.06, godz. 13.30,
3750 g, 57 cm,
Mistów, gm. Jakubów

Aleksander Karol Łysiak,
syn Karoliny i Adama,
ur. 18.06, godz. 14.45,
4700 g, 60 cm,
Nowe Osiny

Dorota Zuzanna Syta,
córka Agnieszki i Marcina,
ur. 18.06, godz. 19.45,
3500 g, 54 cm,
Mińsk Maz.

Jakub Ostrowski,
syn Agnieszki i Jacka,
ur. 18.06, godz. 19.46,
3000 g, 51 cm,
Mińsk Maz.

Klaudia Materka,
córka Marleny i Krzysztofa,
ur. 19.06, godz. 3.45,
4100 g, 58 cm,
Podrudzie

Magdalena Szyszka,
córka Justyny i Mariusza,
siostra Julki i Hani,
ur. 19.06, godz. 3.55,
4100 g, 58 cm,
Cielechowizna

Basia Frelak,
córka Karoliny i Marka,
ur. 19.06, godz. 11.20,
3050 g, 50 cm,
Cegłów

Daria Kurek,
córka Moniki i Roberta,
ur. 20.06, godz. 21.00,
3700 g, 54 cm,
Mrozy

Gabriela Woźniak,
córka Edyty i Łukasza,
ur. 21.06, godz. 23.45,
3150 g, 53 cm,
Mińsk Maz.

Jaś Anielak,
syn Anny i Pawła,
ur. 22.06, godz. 18.15,
3050 g, 52 cm,
Mińsk Maz.

Filip Rosochacki,
syn Eweliny i Łukasza,
ur. 22.06, godz. 21.10,
3000 g, 53 cm,
Mińsk Maz.

Karolinka Książek,
córka Anny i Pawła,
ur. 23.06, godz. 10.50,
3150 g, 52 cm,
Wielgolas

Oliwia Jola Borowik,
córka Marleny i Wojciecha,
ur. 23.06, godz. 11.15,
2750 g, 50 cm,
Mińsk Maz.

Kacper Wysocki,
syn Iwony i Leszka,
ur. 23.06, godz. 16.30,
3900 g, 56 cm,
Mińsk Maz.

Oliwia Kowalczyk,
córka Beaty i Łukasza,
ur. 24.06, godz. 1.50,
3150 g, 53 cm,
Mińsk Maz.

Adaś Raszka,
syn Anny i Pawła,
ur. 24.06, godz. 5.25,
3600 g, 54 cm,
Mińsk Maz.

Tydzień z numerem
Tradycyjnie Wróżka
Barbara przygotowała dla naszych czytelników horoskop na podstawie kart tarota. Aby
obliczyć swoją liczbę urodzenia, wystarczy
zsumować cyfry składające się na datę urodzenia, aż do uzyskania liczby jednocyfrowej.
Np.: 26.07.1995r.-2+6+7+1+9+9+5=3

Szczęścia
wróżebne
1

– karta tarota – Moc

Ktoś z kim dotychczas wojowałeś, teraz okaże
się dobrym kompanem. Możesz poznać kogoś interesującego w pracy lub w oficjalnej sytuacji. Większość z
jedynek czeka sporo spraw domowych. Osoby posiadające dzieci mogą oczekiwać niespodzianek pt. wizyta u
lekarza czy dentysty. Ewentualne sprawy urzędowe pójdą jak z płatka.

2

– karta tarota – Eremita

Na aurę tygodnia wpływać będzie koniunkcja Słońca w znaku Bliźniąt z Jowiszem. Jest to aspekt
przychylny w układach towarzyskich i uczuciowych. Zadowolenie przyniosą podróże zagraniczne i kontakty z
obcokrajowcami. Mimo korzystnej aury nie przeceniaj

własnych możliwości, nieco krytycyzmu nie zaszkodzi.

3

– karta tarota – Diabeł

Osoby samotne dostaną sporo szans, by nawiązać ciekawe znajomości. Nie śpieszcie się jednak z zacieśnianiem kontaktów. Niech czas zweryfikuje kandydatów na partnerów lub choćby przyjaciół. Pilnuj finansów
i nie daj się wciągnąć w konflikty.

4

– karta tarota – Koło Fortuny

Przy tygodniowych aspektach planetarnych
śmiało bierz się za rozbudowę, przebudowę lub upiększanie domu. Możesz też pomyśleć o przeprowadzce do
większego lokalu. Bez względu na płeć będą ci pomocne
kobiety. Wszystko, to co jest związane z zagranicą narażone jest na nagłą zmianę warunków, terminu, obiecanych przyjemności i korzyści.

5

– karta tarota – Słońce

Urodzeni w końcówce znaku poczują się przemęczeni lub ktoś zechce ich wykorzystać i przerzucić na
ich barki swoje obowiązki. Z nowymi zadaniami będzie
trudno ruszyć. Z miejsca będziesz gotowy stracić dla
nich zapał lub będziesz zmuszony zupełnie z nich zrezygnować. Zachowaj wewnętrzną dyscyplinę i rozsądek,
co będzie sprzyjało przebrnięciu w miarę spokojnie
przez ten trudny tydzień.

6

– karta tarota – Rydwan

Od dziś poprzez najbliższe dni pracujące szóstki
czeka podwyżka, dodatkowy zarobek lub awans. Z kolei

osoby pragnące znaleźć pracę lub zmienić mogą spodziewać się pomyślnego finału. Unikaj rzeczy ostrych, żrących
i gorących, bowiem twoja podatność na urazy, szczególnie
kłopoty z kośćmi będzie większa niż zazwyczaj.

7

– karta tarota – Sąd

Być może okaże się, iż waszą firmę dotknęła
recesja gospodarcza i zaczniecie poszukiwać winnych.
Rozważnie i powściągliwie wypowiadajcie opinie o innych. Unikajcie plotkarzy, a także osób, które wiecznie
narzekają i próbują zwalić na kogoś swoje obowiązki.
Zwróć uwagę na problemy swoich dzieci.

8

– karta tarota – Wieża

Jeśli nawet zwykle nie spędzasz czasu zbyt aktywnie, teraz poczujesz ochotę, aby trochę się poruszać.
Sportowcy spod znaku Byka mają znakomity czas na
bicie rekordów. Zawodowo możesz spodziewać się sukcesów być może nawet związanych z propozycją bardziej
intratnego stanowiska. Naucz się słuchać pragnień swojego ciała.

9

– karta tarota – Wisielec

Niektórzy z was otrzymają zaproszenie, paczkę
albo wiadomość od kogoś z zagranicy. Dziewiątki z trzeciej dekady powinny uzbroić się w cierpliwość, a także
zachować ostrożność w sprawach finansowych. Przede
wszystkim postępujcie zgodnie z prawem, nie łamcie
przepisów. Mogą was spotkać oszustwa i nieuczciwe zagrania konkurencji.
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