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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.

31.10.2007

Ilona i Tomasz z Wiktorią
Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli
i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
Alina Armuła i Tomasz Kowroński
(8 września, kościół św. Józefa w Międzyborzu)
Anna Malinowska i Andrzej Szaszkiewicz
(15 września, kościół Chrystusa Króla w Ostrzeszowie)
Ilona Furmanowicz i Tomasz Romanowski
Młodym Parom życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów
redakcja ( 15 września, kościół Farny w Ostrzeszowie)

Alina i Tomasz

Anna i Andrzej

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.

ZŁOTE GODY WERONIKI I KAZIMIERZA MATYJASZCZYKÓW
Po 50 latach ponownie stanęli na ślubnym – jubileuszowym kobiercu Państwo Weronika i Kazimierz Matyjaszczykowie. Uroczystość odbyła się
20 października w kościele św. Anny w Niedźwiedziu.
Poznali się jako sąsiedzi mieszkający we wsi
Marydół. W siedlikowskim kościele 19 października 1957r. ślubowali sobie miłość, wierność i
bycie razem. Tak też się stało. Pięcioro dzieci: Ryszard, Tadeusz, Elżbieta, Danuta i nieżyjący już
Mirosław to owoc ich miłości, zaś 13-tka wnuków
stanowi dziś dla Jubilatów najradośniejszy skarb.
„Dorabialiśmy się, kupiliśmy gospodarstwo i tak
przy ciężkiej pracy na roli upłynęło nam te 50 lat”
– mówią z satysfakcją Złoci Jubilaci.
Do wszystkich serdecznych życzeń dołączamy
swoje, aby Opatrzność pozwoliła im doczekać w
zdrowiu kolejnych pięknych rocznic.
/red./

KURSY DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH W OSTRZESZOWIE

Z okazji

50. rocznicy ślubu

STUDIO
fryzjersko kosmetyczne

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.
Kochanym Rodzicom życzą córka Małgorzata z rodziną,
synowie Andrzej i Roman z rodzinami oraz syn Paweł

- fryzjerstwo damsko - męskie
- makijaże
okolicznościowe
- kompleksowa stylizacja
paznokci

-przewóz rzeczy i osób „stare œwiadectwo kwalifikacji”

ZAPISY

Tomasz Wójcik, tel. 0609 502 843

PRAWO JAZDY KAT.
A,B,C,D,E,T

Państwa Marii i Antoniego Wrzalskich

ul. Armii Krajowej 1
(obwodnica)
Ostrzeszów
tel. 0603 596 484

PRZEWÓZ OSÓB

„Pierwszy sprzeciw małego dziecka wobec dorosłych - to początek jego rozumu.” Stefan Pacek

córeczka państwa Krystyny i Mirosława Witoniów ze Strzyżewa,
Franciszek, synek państwa Pauliny i Bogdana Pastuszka z Ostrzeszowa pustkowie,
synek państwa Doroty i Dariusza Prymasów z Ostrzeszowa,
Sara,
córeczka państwa Joanny i Emiliana Polarczyków z ostrowa Wlkp.,
Oskar,
synek państwa Agnieszki Łopaty i Łukasza Chmielińskiego z Korpys,

ur. 16.10.2007, waga 2330g
ur. 20.10.2007, waga 2900g
ur. 22.10.2007, waga 3330g
ur. 23.10.2007, waga 3440g
ur. 23.10.2007, waga 2580g

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!

