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BARAN
(21.03-20.04)

Nadchodzący tydzień będzie obfitował
w konflikty zarówno z rodziną jak
i współpracownikami. Niestety to ty
będziesz je wywoływać. Postaraj się
znaleźć w sobie odrobinę wyrozumiałości dla wad ludzi, którzy cię otaczają.
Trochę empatii sprawi, że będziesz się
mniej irytować w błahych sytuacjach.
Sprawy sercowe w dalszym ciągu
będą w zastoju. Na razie nie licz na
wielką miłość.

BYK
(21.04-21.05)

Twój nastrój ulegnie znacznemu
pogorszeniu. Nie będziesz mieć ochoty
na nic, a praca nie będzie ci dawać
satysfakcji. Nie pogrążaj się w smutku,
bo nic dobrego z tego nie wyniknie. Zrób coś co poprawi ci humor.
W najbliższych dniach nie wdawaj się
w spory, zwłaszcza jako mediator, twój
zły nastrój mocno wpłynie na twoje
postrzeganie rzeczywistości.

BLINIÊTA
(22.05-21.06)

Bądź dobrej myśli. Wszystko co sobie
teraz zaplanujesz uda ci się zrealizować. Możesz zabrać się za przedsięwzięcia, które od dawna odkładałeś,
bo bałeś się ich podjąć. Poprawią się
twoje relacje z bliskimi, będziecie się
świetnie dogadywać. Nie odrzucaj
propozycji weekendowych spotkań,
na jednym z nich może cię spotkać
coś bardzo ekscytującego.
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Urodzili się

Witamy

wœród nas

Rubrykê „Witamy wœród nas”
publikujemy dziêki pomocy pracowników
Oddzia³u Noworodków i Oddzia³u
Po³o¿niczego Szpitala w O³awie oraz
o³awskiego Urzêdu Stanu Cywilnego

Marcel Jacków
Marcelina Bronowicka
Lena Kaszowska
Jan Kucharski
Franciszek Karbowiak
Filip Chmiel
Mateusz Krupka
Zoﬁa Irena Dulot
Franciszek Tomasz
Wędzarek
Agata Wiktoria Hładij

Powiedzieli: TAK
Karolina Pasternak
- Piotr Hepner
Katarzyna Nowik
- Bartosz
Stasienko
Ewa Klimaszewska
- Wojciech Bajko
Ewa Dereń
- Janusz
Ruliński
Angelika Cesarz
- Mateusz
Rudnicki
Paulina Linard
- Roman Mitter
Ewelina Kaliszuk
- Kamil Cioma
Dorota Miś
- Robert Hanys
Aleksandra Rękas
- Adrian
Gandziej

Witaj świecie, nazywam się
Hania Kołodyńska i jestem
córką Patrycji i Alana.
Przyszłam na świat 27 września.
Moje wymiary to 4770 g i 58 cm.
Mieszkamy w Oławie

Cześć, nazywam się Borys
Mikołajczyk.
Przyszedłem na świat
1 października. Ważę 4005 g,
a mierzę 57 cm. Moimi rodzicami
są Monika i Mariusz. Mieszkamy
w Oławie

To ja, Mikołaj Włodarczyk.
Mama Monika urodziła mnie
3 października. Moje wymiary
to 3950 g i 56 cm. W domu
w Oławie czeka na mnie tata
Damian z bratem Wiktorkiem (3)

Czekają na ciebie nowe wyzwania
zawodowe, być może nawet zmiana
pracy. Nie obawiaj się, od dawna czekałeś na zmiany, teraz nareszcie masz
szansę zacząć coś nowego. W sprawach
sercowych możesz liczyć na stabilność.
Wszystko będzie się dobrze układać,
jednak nie czekają cię wielkie porywy
uczuć. W sobotę uważaj na drodze.

STRZELEC
(23.11-21.12)

Witajcie, nazywam się
Wiktor Job.
Przyszedłem na świat
3 października. Ważę 3100 g
i mierzę 52 cm. Moimi rodzicami
są Katarzyna i Adam. W domu
w Oławie czeka na mnie brat
Jakub (3)

Cześć to ja, Maja Lewicka.
Mama Sylwia urodziła mnie
3 października. Moje wymiary
to 3250 g i 53 cm. W domu
w Zimnicach czeka tata Daniel

W nadchodzących dniach nareszcie
odetchniesz i będziesz mógł odpocząć.
Poczujesz ulgę po wrażeniach i gonitwie
poprzedniego tygodnia. Znajdziesz czas
na sen i nadrobienie zaległości w lekturach. W weekend miłe spotkania z dawno niewidzianymi przyjaciółmi. Sprawy
zawodowe, które cię niepokoiły znajdą
pomyślne rozwiązanie we wtorek.

KOZIORO¯EC
(22.12-20.01)

Twój związek przeżyje poważny kryzys,
w grę wchodzi nawet zdrada. Trudne
chwile pomogą ci przetrwać Przyjaciele
i rodzina. Będziesz musiał odpowiedzieć
sobie na pytanie, jak ma wyglądać
twoje dalsze życie? Decyzja będzie
trudna, ale dasz sobie radę. Nie pozwól
żeby strach podjął ją za ciebie. Emocje
nie są dobrym doradcą.

WODNIK
(21.01-20.02)
Kamil Tysa

(23.07-22.08)

W tym tygodniu twój związek zostanie
wystawiony na próbę. Wszystko
przez decyzję, którą twój partner
podejmie bez porozumienia z tobą.
Masz prawo czuć się zlekceważony,
spróbujcie jednak dojść do porozumienia. Wybaczanie jest trudne, ale
niezbędne, jeśli chcesz kontynuować
ten związek. Zdrowie i finanse nie
będą cię niepokoić.

Najbliższe dni przyniosą wiele radości
i niespodzianek. Kilka spraw, które
uważałeś za stracone zakończy się
pomyślnie. W twoim związku również
wszystko dobrze się ułoży, jednak jeśli
jest coś co ci się nie podoba nie obawiaj
się o tym powiedzieć. Możesz coś
zmienić na lepsze tylko jeśli zaczniesz
działać.

(24.10-22.11)

Maria Gorzkowska

LEW

(23.08-22.09)

(23.09-23.10)

SKORPION

Jagoda Kaja Grzanka

Nadchodzi dobra passa w sprawach
sercowych. Będziesz mieć ogromne
powodzenie u płci przeciwnej, a kalendarz wypełniony randkami. Trochę
cię to oszołomi, ale nie trać kontaktu
z rzeczywistością. Jeśli za bardzo się
zachłyśniesz zabawą, możesz później
cierpieć. Nie zapomnij o przyjaciołach,
którzy będą potrzebować kontaktu
z tobą.

PANNA

WAGA

Lena Borys

(22.06-22.07)

Nie odmawiaj pomocy, jeśli zwróci się
do ciebie ktoś o radę. W niedługiej
przyszłości ta osoba może pomóc tobie.
W sprawach zawodowych osiągniesz
sukces, jeśli nabierzesz pewności
siebie. Uważaj na zdrowie, zbliża się
sezon przeziębień, a twoja odporność
nie jest najlepsza. Łykaj witaminy
i zadbaj o kondycję fizyczną.
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Gry i zabawy zręcznościowe prowadziła Ewelina - instruktorka KTF „Format”

OŁAWA

Ciekawa impreza
Na kortach Klubu Tenisowego
„Format”, przy ulicy Sienkiewicza, 17 września rozgrywano otwarty turniej tenisowy
dla dzieci, połączony z grami
i zabawami
Mimo sporej konkurencji,
jaką był Oławski Bieg Kolorów, odbywający się w tym
samym czasie i w pobliżu
kortów, do turnieju pod nazwą
„KTF Kids Cup” zgłosiło się
szesnaścioro młodych tenisistów. Podzielono ich na grupy

KTF „Kids-Cup 2016”
wiekowe: najmłodszą, średnią
i najstarszą. Wszyscy rywalizowali w kilku konkurencjach
sprawnościowo-zręcznościowych, z elementami tenisa,
a stopień trudności wykonywanych zadań dostosowano
do wieku zawodników. Nad
przebiegiem rywalizacji czuwała Ewelina, instruktorka
KTF. Za czołowe miejsca
w poszczególnych konkurencjach przyznawano punkty,
a po zsumowaniu wyłoniono
zwycięzców w grupach. W najmłodszej największy dorobek

punktowy miał Kuba Walaszczyk, który wyprzedził Antosię
Chir. Trzecie miejsce ex aequo
zajęły Hania Mołas i Amelia
Menartowicz, które uzyskały
tyle samo „oczek”. W grupie
średniaków najlepiej spisała się
Nadia Skwarek, wyprzedzając
Lenę Turowską i Maję Sznajder. Wśród najstarszych dzieci
najwięcej punktów zdobył
Mikołaj Stelmaszek, drugie
miejsce zajął Michał Godlewski, a trzecie Oskar Żygadło.
Rywalizacja przebiegała
w bardzo miłej i sportowej

atmosferze przy muzyce, którą
serwował z konsoli Miłosz
Solarski.
Wszystkie dzieci uczestniczące w turnieju otrzymały
nagrody rzeczowe i dyplomy,
wręczane trochę pospiesznie,
bo coraz intensywniej padał
deszcz.
Działacze KTF „Format”
zapowiadają przeprowadzenie
podobnej imprezy dla dzieci
na oławskich kortach, wiosną
2017.
(KAT)

Ktoś, kogo bardzo nie lubisz, znowu
pojawi się w twoim życiu. Masz dwa wyjścia: albo jasno postawić granice, albo
dalej dusić w sobie złość. Bądź dobrej
myśli w sprawach sercowych. Osoba,
którą darzysz uczuciem niedługo je
odwzajemni, dlatego nie poddawaj się.
Możesz mieć niewielkie problemy ze
zdrowiem. Nie będzie to nic poważnego,
ale unieruchomi cię na kilka dni.

RYBY
(21.02-20.03)

Mogą się pojawić problemy rodzinne,
będziecie musieli szczerze porozmawiać
i znaleźć wspólnie rozwiązanie. Nie
ustawaj w dążeniach do swoich celów.
To, co dziś wydaje się mało osiągalne,
jutro może być na wyciągnięcie ręki.
Musisz tylko wyznaczyć sobie plan
działania i realizować go małymi
kroczkami. Wszystko jest możliwe,
jeśli będziesz wystarczająco zdeterminowany.

