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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.

Małgorzata i Grzegorz

Renata i Hubert

Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
Renata Filipiak i Hubert Jasiak (1 września, kościół św. Stanisława w Czajkowie)
Małgorzata Prymas i Grzegorz Błach (8 września, kościół pw. Chrystusa Króla w Marszałkach)
Izabela Mazurkiewicz i Rafał Mamczak (8września, kościół pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie)

24.10.2007

Izabela i Rafał

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

STUDIO
fryzjersko kosmetyczne

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.
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Z okazji
-lecia
ślubu, jakie obchodzą
Państwo

Teresa i Marek
Kuberowie,

życzymy
Błogosławieństwa
Bożego, zdrowia i
samych słonecznych dni
w przeżywaniu kolejnych
lat razem.
Rodzina

Drogim Jubilatom
Helenie i Marianowi

Kowalczykom
z Kaliszkowic Kaliskich
w
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. rocznicę ślubu
życzenia składają
córka z mężem,
synowie z żonami
oraz wnuczęta

Z okazji

40-lecia pożycia małżeńskiego dla
Gertrudy i Stanisława

Zielezińskich
wszelkiej pomyślności, zdrowia,
radości na co dzień, spełnienia
najskrytszych marzeń oraz kolejnych wspólnie przeżytych lat w szczęściu
i miłości życzą córki z
rodzinami

Milion gwiazd na niebie niech błyśnie
tysiące promieni niech śle Wam słońce
Boża Opatrzność niech darzy Was zdrowiem
dla siebie zaś miejcie serca gorące.
Niech Wasza jesień złotem się mieni
bez zmartwień, kłopotów, szarości i cieni
Razem szczęśliwie wędrujcie przez świat
w miłości i szczęściu dożyjcie stu lat!

Śladami znaków wiary
KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ WE WSI MARYDÓ£
„Jak paciorki ró¿añca przesuwaj¹ siê chwile…”
PaŸdziernik to nie tylko miesi¹c, gdy z drzew spadaj¹ liœcie, a my czêsto popadamy w jesienn¹ nostalgiê - to czas, gdy czêœciej ni¿ zwykle bierzemy do rêki
ró¿aniec, by tê ukochan¹ przez Jana Paw³a II modlitwê kierowaæ do Maryi.
G³êboka wiêŸ z Matk¹ Bosk¹ uwidacznia siê równie¿ w stoj¹cych na
ostrzeszowskiej ziemi kapliczkach. Od niedawna tak¿e wieœ Marydó³
mo¿e byæ dumna ze swej kapliczki. Usytuowana jest w naro¿niku
posesji pp. Marii i Franciszka Janickich, frontem w kierunku drogi.
Najwa¿niejszym jej elementem jest figura Matki Boskiej stoj¹ca na postumencie z kamienia naturalnego, sprowadzonego przez p. Mariê z rodzinnego Parzynowa. Maryja w niebieskiej szacie, z ró¿añcem w d³oni
przypomina tê z Lourdes, choæ zakupiona zosta³a w ostrowskim Caritasie. Obok niej z³ota ró¿a przywieziona z Czêstochowy i œwiate³ko pal¹ce
siê w dzieñ i w noc. Figurê zabezpiecza szklana szyba wykonana przez
Leszka Totonia. Pomys³ budowy kapliczki zrodzi³ siê przed wieloma laty,
po pierwszym zawale serca p. Franciszka Janickiego. Projekt i prace
zwi¹zane z budow¹ kapliczki to te¿ zas³uga p. Franciszka, który przez
dwa miesi¹ce trudzi³ siê nad tym dzie³em, by je ukoñczyæ w paŸdzierniku
2006r., przed pójœciem do szpitala. W ten sposób pragn¹³ wyraziæ
wdziêcznoœæ Maryi za uratowanie jego ¿ycia i ¿ycia swego wnuka Jakuba, bêd¹cego w beznadziejnym stanie. Budowniczy kapliczki ma jeszcze
pewne pomys³y, by upiêkszyæ to miejsce, ale i tak niejeden przechodzieñ
tu przystaje, podziwiaj¹c dzie³o i modl¹c siê do Matki Bo¿ej.
Kapliczka poœwiêcona zosta³a 22 czerwca 2007r. przez proboszcza
miejscowej parafii ks. Kazimierza Brdêka, w obecnoœci dzieci z Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie, które tego dnia wraz z siostrami przyjecha³y na piknik do pañstwa Janickich.

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

W. Juszczak

„Nie ma większego piękna nad życie.” John Ruskin

JESIEÑ

Ogieñ na dachu

Jesieñ mo¿e mieæ ro¿ne oblicza: mo¿e to byæ tzw.
polska z³ota jesieñ, zwana te¿ babim latem, ale
czêsto nie szczêdzi nam obrzydliwej pluchy, a wiêc
opadów, wiatrów, b³ota, zimna, mgie³, melancholii. O
tej mniej przyjemnej jesieni pisa³a nie¿yj¹ca ju¿ poetka ludowa ze Szklarki Przyg. – Maria Stasiakowa.

Mglisty poranek słońce rozproszy Gwar rolników z pola echo niesie,
I pełne kartofli suną wozy Taka pełna melancholii jesień.

Kevin Jakub, synek państwa Wioletty Wróbel i Tomasza Mazura z
Siedlikowa, ur. 14.10.2007, waga 3250g
córeczka państwa Elżbiety i Zbigniewa Karbowskich z Wyszanowa,
ur. 16.10.2007,waga 2880g

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

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

Lekka mgiełka się z ziemi podnosi Po polach i łąkach
Babie lato uczepiło się wierzby.
Przedwieczorna cisza stąpa A wiatr chmury pierzaste
Po niebie rozciąga.
Wieczorem księżyc wypłynie zza chmury,
Poświatą odsłoni uśpione chaty,
Mgliste koło księżyc otoczy Zapowiedź deszczu i pluchy.
Ryszard Pala

Gdyby to zobaczy³ Cz. Niemen, krzykn¹³by pewnie
„p³onie stodo³a”. Faktycznie budynek ten (stoj¹cy w
Szklarce Przyg., pokazywany ju¿ przez nas wiosn¹ w
piêknej zieleni), szczelnie pokryty winobluszczem w
barwach ciemnego wina, wygl¹da bardzo efektownie.
O tym czasie w³aœciwie na ka¿dym kroku mo¿emy
podziwiaæ wspania³oœci natury, tak jak chocia¿by prezentowany na fotografii „rajski” sumak.
(rysz)

