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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

17.10.2007

Egzotyczna biesiada w ŒDS
Prze³om lata i jesieni to od trzech lat
czas, kiedy Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Ostrzeszowie organizuje
jedn¹ ze swych sztandarowych imprez

plenerowych. Tegoroczna Biesiada Letnio-Jesienna odby³a siê 20 wrzeœnia.
Tym razem ciep³e i s³oneczne dni próbowano zatrzymaæ poprzez zabawê w
radosnym, hawajskim klimacie.
Wszystko
w
jakiœ
sposób
nawi¹zywa³o do tematu przewodniego, pocz¹wszy od charakterystycz-

nych girland na szyjach uczestników,
poprzez muzykê, po nakrycia sto³ów,
dekoracje i potrawy. Do wspólnego
biesiadowania gospodarze zaprosili
przyjació³ z domów pomocy
spo³ecznej w Marsza³kach i
Koch³owach, ostrzeszowskiego Dziennego Domu
Pomocy Spo³ecznej, a
tak¿e przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych. Tradycyjnie te¿ pojawi³a siê grupa
rodziców podopiecznych
ŒDS.
Rozbujane dŸwiêki w
wykonaniu m.in. zespo³u
Du¿e Serca szybko sk³oni³y
wielu do poszukania pary
i ruszenia w tany. Ci, którzy pary nie
znaleŸli, chwycili siê za rêce i utworzyli ogromne pl¹saj¹ce ko³o. Oby nam
wszystkim na co dzieñ dopisywa³a taka
pogoda ducha, nawet w zbli¿aj¹ce siê
jesienne s³oty.

£. Œ.

Agnieszka i Piotr

Mirella i Waldemar

Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
Agnieszka Malcher i Piotr Kukuła (1 września, kościół w Kaliszkowicach Kaliskich)
Mirella Polak i Waldemar Pietrusiak (1 września, kościół w Chlewie

W ho³dzie szkole i tradycji...
Jedn¹ z piêknie utrwalonych tradycji
I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M.
Sk³odowskiej – Curie s¹ zjazdy absolwentów po latach...
29 wrzeœnia jubileuszowe spotkanie
po 40 latach prze¿ywali absolwenci –
maturzyœci anno domini 1967. Wczeœniej
spotkali siê 15 lat temu, to jest 25 lat po
maturze.
Jubileusz zaszczycili obecnoœci¹
wszyscy zaproszeni nauczyciele – profesorowie sprzed lat oraz dyrektor I
LO Jan Gieczewski. W³aœnie obecnoœæ
wymienionych maturzyœci 67 przyjêli
z niezwyk³¹ radoœci¹ serca i cudownie
spe³nionym oczekiwaniem.
Po mszy, która odby³a siê w koœciele
na wzgórzu klasztornym, jubilaci i ich
goœcie przeszli do gmachu liceum, gdzie
na auli zasiad³szy w krêgu przywo³ywali
pobyt sprzed lat, ale tak¿e przybli¿yli
siebie, mówi¹c o ¿yciowej drodze po
maturze. Ca³oœæ spina³a klamr¹ recytacja wiersza W. Szymborskiej
potwierdzaj¹ca tê absolutn¹ prawdê, i¿
„Nic dwa razy siê nie zdarza...”. Zgodnie
z odwieczn¹ tradycj¹ maturzyœci jubilaci swoim profesorom przynieœli kwiaty,
zaœ ukochanej szkole kosz kwiatów z
laurk¹ nastêpuj¹cej treœci.
Ostrzeszów, 29 wrzeœnia 2007

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. M. Sk³odowskiej – Curie
w Ostrzeszowie
w dniu jubileuszowego spotkania po
latach sk³adamy garœæ serdecznoœci i
najszczersze ¿yczenia zawsze wypracowanego przez lata autorytetu, piêknie
utrwalonej tradycji integruj¹cej na zawsze nauczycieli – profesorów, ich wychowawców i uczniów.
Z dum¹ wspominamy i postrzegamy
czas nauki w tej szkole,
o której z sercem i zgodnie z prawd¹
myœlimy i powiadamy nasza szko³a
maturzyœci – absolwenci
anno domini 67
S³oñce chyli³o siê ku zachodowi, wiêc
w scenerii jesiennych barw oœwietlonych
z³otymi promieniami najwiêkszej z planet, jubilaci i ich goœcie udali siê do szlacheckiego „Dworku”, gdzie biesiadowali, radowali siê sob¹ i wspomnieniami
niemal a¿ do rana.
Garœæ ciep³ych s³ów kierowano pod
adresem organizatorów tego¿ spotkania
– to jest Barbary, Danuty, Urszuli, Aleksandry i Ryszarda.
Wszyscy obiecywali, i¿ na pewno
spotkamy siê znów...

„Kiedy podchodzę do dziecka, wzbudza ono we mnie dwa rodzaje uczuć: czułość wobec tego, kim jest i
szacunek dla tego, kim może się stać.” Ludwig Pasteur

Młodym Parom życzymy wszelkiej
pomyślności, szczęścia, nieustającej
miłości oraz pomyślnej realizacji
wszystkich wspólnych planów
redakcja
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.

STUDIO
fryzjersko kosmetyczne

- fryzjerstwo damsko - męskie
- kompleksowa stylizacja
paznokci
- makijaże
okolicznościowe
ul. Armii Krajowej 1 (obwodnica)
Ostrzeszów
tel. 0603 596 484

Z okazji

25. rocznicy ślubu
Salomei i Ryszardowi

Kowalczykom
moc najserdeczniejszych życzeń
zdrowia i wszelkiej pomyślności
oraz doczekania Złotych Godów
małżeńskich
składają

rodziny Urbanów, Nowaków,
Chmielińskich i Talagów

Z okazji

40. rocznicy ślubu
Państwa Zofii i Stefana
Janasków

Igor
Tobiasz
Robert

synek państwa Kamili i Szymona Łukianowskich z Ostrzeszowa,
synek państwa Anety i Damiana Szubińskich z Ostrzeszowa,
synek państwa Lilianny i Marka Tuliszków z Ostrzeszowa,
córeczka państwa Maliny i Jana Jeziorków z Kraszewic,

ur. 06.10.2007r., waga 3700g
ur. 06.10.2007r., waga 3230g
ur. 07. 10. 2007r, waga 3450g
ur. 08.10.2007r., waga 3300g

Osoby urodzone
między 24 września
a 24 października to
zodiakalne Wagi.

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

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

dzieci i wnuki

