pod redakcją Przemysława Piątkowskiego

Nasze noworodki

Witamy na świecie
Maja Zielińska,
córka Eweliny i Sebastiana,
ur. 2.12, godz. 8.55,
2450 g, 49 cm,
Mińsk Maz.

Wiktoria Piotrowska,
córka Anety i Łukasza,
ur. 2.12, godz. 12.05,
3400 g, 52 cm,
Mińsk Maz.

Hania Kwiatkowska,
córka Moniki i Artura,
ur. 2.12, godz. 15.20,
3350 g, 53 cm,
Stanisławów

Zosia Kowalewska,
córka Karoliny i Pawła,
ur. 2.12, godz. 22.35,
2700 g, 52 cm,
Mińsk Maz.

Nikola Wąsowska,
córka Iwony i Kamila,
ur. 3.12, godz. 5.35,
3850 g, 57 cm,
Mińsk Maz.

córka Marzeny i Zbigniewa
Ksionków,
ur. 3.12, godz. 12.55,
3100 g, 52 cm,
Mokobody Kolonia

Dawid Dziugieł,
syn Moniki i Roberta,
ur. 3.12, godz. 16.10,
3050 g, 51 cm,
Latowicz

ZDJĘCIA DZIECI
Zapraszamy do zamawiania
fotografii wykonanych
w szpitalu w Mińsku Mazowieckiem

Rafał Gruchal,
syn Agnieszki i Łukasza,
ur. 4.12, godz. 14.45,
3150 g, 53 cm,
Mińsk Maz.

Kacper Szlendak,
syn Moniki i Wojciecha,
ur. 5.12, godz. 10.20,
3600 g, 54 cm,
Kozice, gm. Trojanów

Jakub Sęktas,
syn Anny i Dariusza,
brat Bartosza,
ur. 6.12, godz. 20.00,
3200 g, 52 cm,
Mrozy

Lenka Wieczorek,
córka Katarzyny i Dariusza,
ur. 7.12, godz. 21.35,
3050 g, 51 cm,
Cisówka, gm. Stanisławów

Maciek Przyborowski,
syn Emilii i Roberta,
ur. 9.12, godz. 2.15,
3300 g, 52 cm,
Ryczołek, gm. Kałuszyn

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

Fo to g ra f i a ś l u b n a
Ślub to najważniejszy dzień w Twoim życiu. Wyjątkowy, wzruszający, zanurzony
w atmosferze celebracji. Biała powłóczysta suknia, wytworny garnitur, lśniące
obrączki, rozedrgany wzruszeniem uśmiech, szybsze bicie serca i jedyne takie
spojrzenie w głąb duszy... Chcesz, aby ta chwila trwała wiecznie. Możemy ją dla
Ciebie zatrzymać!
Jesteśmy z Wami w tym ważnym dniu, by uchwycić piękno chwili, odnaleźć czar
w tym, co dzieje się podczas uroczystości, by zachować dla Was piękne obrazy
tych wyjątkowych momentów, obrazy naturalne i niepowtarzalne, obrazy,
które opowiedzą Waszą historię i na zawsze uchwycą atmosferę Waszego ślubu.
Zawsze staramy się dostrzec i wydobyć indywidualny charakter uroczystości.
Dlatego każdy tworzony przez nas album snuje własną opowieść, utkaną
z nastrojowych obrazów.
Tworzymy romantyczne sesje plenerowe w dowolnie wybranym przez Was
miejscu oraz pełne emocji reportaże ze ślubu i wesela. Gwarantujemy sympatyczną i swobodną atmosferę współpracy oraz profesjonalną obróbkę zdjęć.
Jeżeli prezentowane impresje odpowiadają Twoim oczekiwaniom, jeśli
oglądasz je z przyjemnością, zaciekawieniem, zobacz, jak piękne mogą być
Twoje wspomnienia...

w w w. f o t o p i a . p l
tel. +48 607 221 522, mail: przemek@fotopia.pl
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