pod redakcją: Justyny Kowalczyk i Przemysława Piątkowskiego

Nasze noworodki

SZPITAL POWIATOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Witamy na świecie
córka Justyny i Mariusza
Majchrzyków,
ur. 7.10, godz. 9.05,
2950 g, 53 cm,
Rudzienko, gm. Kołbiel

Dawid Kędzierski,
syn Moniki i Grzegorza,
ur. 7.10, godz. 22.20,
4000 g, 55 cm,
Aleksandrówka

Igor Żelazowski,
syn Sylwii i Jakuba,
ur. 8.10, godz. 16.20,
2900 g, 52 cm,
Anielinek

córka Joanny i Dariusza
Kurów,
ur. 9.10, godz. 19.20,
3750 g, 55 cm,
Księżyki, gm. Strachówka

Maksymilian Górny,
syn Magdaleny i Adama,
ur. 9.10, godz. 19.30,
3550 g, 55 cm,
Mińsk Maz.

Kamilanet
tel. +48

606 200 651

Małgorzata Ruszczak,
córka Jadwigi i Mariusza,
ur. 10.10, godz. 0.40,
3250 g, 53 cm,
Mińsk Maz.

Oliwia Kubaj,
córka Ilony i Rafała,
ur. 10.10, godz. 16.40,
3550 g, 54 cm,
Grodzisk

Zapraszamy do zamawiania fotografii:

• w redakcji tygodnika Co słychać?
• u fotografa w szpitalu
Pakiety zdjęć od 20 zł

Maksymilian Beczek,
syn Edyty i Antoniego,
ur. 12.10, godz. 12.55,
3950 g, 56 cm,
Hipolitów, gm. Halinów

Michał Wlazło,
syn Elżbiety i Mariusza,
ur. 13.10, godz. 3.05,
2900 g, 51 cm,
Boża Wola

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 – Koło Fortuny
Masz przed sobą perspektywę życzliwej rozmowy z partnerem i wyjaśnienia sobie spornych kwestii.
Będziesz w stanie stanąć na wysokości każdego zadania. Dasz z siebie wszystko, gdy przyjdzie się zmierzyć z czymś, co tylko pozornie Cię przerasta.

2

– KARTA TAROTA – Eremita
Tydzień przyniesie wielkie uczucie. Bardziej na
sprawy sercowe muszą uważać Dwójki, które są z
kimś związane. Macie szansę teraz zakochać się gwałtownie i ślepo. Niekontrolowany wybuch namiętności może przynieść komplikacje życiowe.

3

– KARTA TAROTA – Arcykapłan
Możecie kogoś poznać, ale wspólne plany szybko
okażą się mrzonką. Zyskacie okazję, by jeszcze raz
przyjrzeć się swoim planom. Trójki planujące pracę
za granicą mogą zrealizować swój pomysł. Jeżeli czekacie na wielką miłość, to niewykluczone, że spotkacie kogoś takiego. Odbierajcie telefony, bo możecie
otrzymać ważną wiadomość.

4

– KARTA TAROTA – Moc
Tydzień zapowiada się spokojnie. Wreszcie znajdziecie czas tylko dla siebie oraz na to, by odrobić zaległości
w życiu domowym. Przyjaciele będą chcieli abyści i im
poświęcili nieco czasu. Czwórki stanu wolnego mają
szansę poznać kogoś interesującego przez internet.

5

– KARTA TAROTA – Śmierć
Pociągać Was będzie przygoda, zapragniecie poznać nowe miejsca czy też przeżyć coś niezwykłego.
W związku z takim nastrojem większość Piątek wyruszy w podróż w poszukiwaniu nowych wrażeń. Niektórzy z Was mogą mieć drobne kłopoty zdrowotne
typu niestrawność czy alergie.

6

– KARTA TAROTA – Sąd
Dla większości z Was ten tydzień okaże się zupełnie przeciętny. Jedynie Ci, którzy wypoczywają z dala
od swojego miejsca zamieszkania mogą odczuć przypływ energii i znaleźć się w sytuacji, gdzie sami będą
zaskoczeni swoim nowym zachowaniem. Bedzie Was
cechowała silna chęć pomagania najbliższym.

7

– KARTA TAROTA – Księżyc
Tydzień zapowiada się pomyślnie, zwłaszcza dla
podróży, finansów czy też kontaktów ze światem.
Wiele Siódemek będzie nawiązywać nowe znajomości, wśród których pojawią się takie na całe życie. Jest
to również bardzo dobry tydzień na rodzinne podróże, na pewno będziecie doskonale się bawić.

8

– KARTA TAROTA – Wieża
Zdecydowanie lepszy nastrój. Zaplanowana podróż przebiegnie spokojnie, bez większych zawirowań. Niemniej niech niektóre Ósemki dobrze się do
niej przygotują, aby nie musiały kilkakrotnie wracać
do domu. Ósemki w stałych związkach mogą się zaręczyć lub ustalić konkretną datę ślubu.

9

– KARTA TAROTA – Umiarkowanie
W tym tygodniu będziecie w stanie zmienić
wszystko, co dotychczas uważaliście za swoje, poczynając od poglądów, wyglądu, koloru włosów po
związki partnerskie. Niemniej zwróćcie uwagę, czy
to wynika z dojrzałości decyzji czy chwilowego kaprysu. Dziewiątkom zajmującym się handlem szykują
się udane transakcje. Możecie dostrzec przed sobą
dotychczas niewykorzystane możliwości.

W RAMACH AKCJI UWAGA NADWAGA!
OFERUJEMY:
• Bezpłatne pogadanki dla szkół i instytucji, zakładów pracy,
• Bezpłatne porady i konsultacje z dietetykiem Naturhouse,
• Diety Naturhouse - zbilansowane
i pełnowartościowe, przygotowane według ogólnie
przyjętych norm zdrowego żywienia,
• Unikatowe suplementy Naturhouse o wysokiej jakości,
• Cotygodniowe kontrole efektów kuracji przeprowadzana
przez dietetyka, aż do osiągnięcia celu, a ponadto
• Specjalistyczne wsparcie merytoryczne i psychiczne,
w procesie osiągania prawidłowej wagi ciała oraz
wprowadzania i utrwalenia zdrowych zasad odżywiania.

Skorzystaj z wiedzy
i doświadczenia dietetyków Naturhouse

Centrum Dietetyczne Naturhouse
ul. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 3/50
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 756 52 54, kom. 504 433 979
e-mail: minsk.mazowiecki@naturhouse-polska.com
Godziny otwarcia: pn.-pt.: 9:00 - 20:00
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