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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Katarzyna i Błażej
Honorata i Krzysztof

104.

Gabriela i Remigiusz

Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
Gabriela Łusiak i Remigiusz Matys
(4 sierpnia, kościół w Kaliszkowicach Kaliskich)
Honorata Lotka i Krzysztof Błaszczyk (11 sierpnia, kościół w Kobylej Górze)
Katarzyna Korzańska i Błażej Kubiak (25 sierpnia, kościół w Rogaszycach)
Młodym Parom życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia, nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów
redakcja

urodziny Marianny Mróz!

Wesołe oczy i promienny
uśmiech na ciągle młodzieńczej
twarzy to cechy, którymi pani
Marianna Mróz jest w stanie
oczarować każdego. Być może
właśnie ten wręcz bijący od niej
optymizm sprawił, że 18 września dane jej było świętować 104.
urodziny! Uroczystość z tej okazji odbyła się w miejscu, gdzie
szacowna Jubilatka spędziła
większość swego życia Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach.
Przyjęcie urodzinowe
poprzedziło
nabożeństwo odprawione przez
salezjanina ks. Kazimierza Petrykę. Po mszy, z
życzeniami, kwiatami i
upominkami pospieszył
do p. Marianny cały personel DPS-u. Przybyły
także delegacje władz
samorządowych powiatu
ostrzeszowskiego oraz
gminy Grabów n. Prosną. Szczególną radość
sprawiła Jubilatce obecność siostry Magdaleny,
czyli Marii Boni - ostatniej elżbietanki pracującej w Domu (opuściła
go w listopadzie 2006r.).
Wręczając kwiaty powiedziała ona:

26.09.2007

-Niech ten skromny bukiecik
nigdy nie zwiędnie, niech będzie
zawsze żywy jak pani serce, gorące i dla wszystkich otwarte.
Jedną z niespodzianek była
wycieczka do Częstochowy, o
której poinformował dyr. DPS
Rafał Jóźwiak. Za wszystkie
serdeczności, jakie zebrała, Jubilatka dziękowała z właściwym
sobie urokiem. Chwilę później

bez żadnego trudu zdmuchnęła
świeczki na urodzinowym torcie.
Co prawda były tylko trzy, a nie
104, ale i tak znowu potwierdziło
się, że upływający czas szerokim
łukiem omija p. Mariannę.
Najstarsza mieszkanka powiatu ostrzeszowskiego to rodowita
marszałkowianka. Jako 5-letnia
dziewczynka trafiła do sierocińca prowadzonego w tej wsi

przez hrabinę Helenę Bismarck
von Bohlen. Po usamodzielnieniu się w roku 1918 pracowała
na Śląsku, głównie jako pomoc
domowa. Losy ponownie skierowały ją jednak do rodzinnych
Marszałek. 3 września 1990r. została pensjonariuszką DPS.
Pani Marianno, do kwiatów
wręczonych podczas uroczystości dołączamy moc najserdeczniejszych życzeń. Przede
wszystkim dużo, dużo zdrowia i
optymizmu, dzięki którym jeszcze wiele razy będziemy mieli
zaszczyt i przyjemność gościć
na Pani urodzinach.
Ł. Śmiatacz

Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie
ślubne ukazało się na łamach „CzO”,
przynieś swoją ślubną fotografię do
redakcji. Na pewno ją opublikujemy.
To nic nie kosztuje. Zapraszamy.
Z okazji

35. rocznicy ślubu
Państwu

Genowefie i Czesławowi

Brylakom

następnych wielu wspólnych lat
życia w szczęściu i miłości oraz
wzajemnym szacunku. I aby niebo
nad Wami było zawsze pogodne, a
los przyjazny i życzliwy
życzy

córka Ewa z rodziną

Od 3 października 2007r. kurs dla kierowców

– przewóz rzeczy i osób
Prawo jazdy kat. ABCDET
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Tomasz Wójcik

L

Zapisy:
63-500 Ostrzeszów
ul. Powstańców Wlkp. 37A
tel. 062/ 732-00-98;
0609 502 843

„Jaką wdzięczność okażesz rodzicom, takiej spodziewaj się od swoich dzieci.” Tales z Miletu

Osoby urodzone między 23 sierpnia a 23 września to zodiakalne Panny.

Julia
Igor
Filip
Beata

córeczka państwa Joanny i Tadeusza Bigdowskich z Książenic,
synek państwa Justyny i Andrzeja Wojciechów z Ochędzyna Nowego,
synek państwa Karoliny i Łukasza Siwków z Mąkoszyc,
córeczka państwa Kariny i Artura Krakowskich z Myj,
synek państwa Katarzyny i Tomasza Wrotniaków z Ostrzeszowa,

ur. 31.08.2007r., waga 3800g
ur. 15.09.2007r., waga 4200g
ur. 17.09.2007r., waga 3500g
ur. 17.09.2007r., waga 3300g
ur. 20.09.2007r., waga 3280g

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy, a wszystkim kochanym dzieciątkom życzymy zdrowia, miłości i szczęścia na całe długie życie!

