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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.

7.11.2007

Ach, co to był za ślub!
Młodym Parom życzymy
wszelkiej pomyślności,
szczęścia i nieustającej
miłości oraz pomyślnej
realizacji wszystkich
wspólnych planów.
Redakcja

Z okazji

25. rocznicy ślubu

Iwona i Kamil

Agnieszka i âukasz

Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
Iwona Margas i Kamil Rosa (15 września, kościół św. Stanisława Kostki w Doruchowie)
Agnieszka Sułkowska i Łukasz Fluder (15 września, kościół św. Trójcy w Mikstacie)

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.

Stanisławie i Markowi
Brodziakom

życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej
pomyślności, spełnienia najskrytszych
marzeń oraz uśmiechu w każdy dzień
składają dzieci
Monika, Darek
i Rafał z Agnieszką

Od pół wieku zawsze razem
Chyba każdy z nas marzy o spotkaniu na swojej drodze osoby, z którą pragnąłby spędzić resztę życia. Nie wszystkim jest to dane.
Dlatego też szczególnego podziwu godne są pary, które 21 października świętowały w Grabowie nad Prosną Złote Gody.
Bohaterami tej uroczystości, odbywającej się corocznie, byli państwo:
Helena i Stefan Faltyńscy, Teresa i Władysław Jarosikowie, Marianna i Jan Kosmalowie, Teresa i Jan Kucharscy, Karolina i Kazimierz
Konieczni, Jadwiga i Tadeusz Nowakowie, Zofia i Władysław Sznajderowie oraz Stanisława i Józef Sadowscy.
Po zakończonej okolicznościowej mszy świętej, odprawionej przez ks. proboszcza Ryszarda Ryńca, Jubilaci udali się do restauracji
„Stylowa”. Tam już czekali na nich przedstawiciele władz gminnych.
- Spotykamy się tu, aby pochylić się nad ludzkim życiem, realizowanym w konkretnym małżeństwie i rodzinie, a także w
lokalnej społeczności. Jesteśmy tu, by uzmysłowić sobie, że życie jest szansą, którą warto wykorzystać, obowiązkiem, który warto
wypełnić, wysiłkiem, który warto podjąć i bogactwem, którym można się z innymi podzielić.
Gdy patrzymy na zmęczone dłonie, ale promienne twarze Jubilatów, przypominają się słowa poety, tak pięknie śpiewane przez
Marka Grechutę, bo naprawdę mają Państwo „tyle razem dróg przebytych, tyle ścieżek wydeptanych, tyle deszczów, tyle śniegów,
tyle listów, tyle rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i ten upór żeby powstać i znów iść i dojść do celu” – tymi słowami zwróciła
się do jubilatów kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Gratulacje i życzenia doczekania w szczęściu i pogodzie ducha godów brylantowych składał burmistrz Edmund Geppert i
przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Jaszczyk, która wręczyła Jubilatom piękne wiązanki kwiatów. Dekoracje pamiątkowymi
medalami, przyznanymi na wniosek burmistrza przez Prezydenta RP, oraz dyplomami poprzedził wzruszający moment wzajemnych
podziękowań małżonków.
Bożena Klada

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie. — Paulo Coelho „Piąta Góra”

Osoby urodzone między
24 października a 21 listopada
to zodiakalne Skorpiony.

Julia -

córeczka państwa Iwony i Dominika Babarowskiego z Komorowa

ur. 27.10.2007, waga 3200g

córeczka państwa Beaty i Janusza Stempniaków z Bobrownik

ur. 31.10.2007, waga 2750g

córeczka państwa Katarzyny i Michała Wencel ze Strzyżewa

ur. 27.10.2007, waga 3100g

córeczka państwa Sabiny i Przemysława Kołodziejczaków z Bukownicy

ur. 01.11.2007, waga 3100g

córeczka państwa Anny i Artura Wasielów z Kuźnicy Bobr.

ur. 28.10.2007, waga3750g

córeczka państwa Arlety i Dariusza Lochny z Bierzowa

ur. 01.11.2007, waga 3700g

synek państwa Ireny i Tomasza Lubryków z Bledzianowa

ur. 28.10.2007, waga 3600g

synek państwa Ilony i Mariusza Gruszka z Ostrzeszowa

ur. 29.10.2007, waga 2800g

synek państwa Zdzisławy i Konrada Czajkowskich z Olszyny

ur. 29.10.2007, waga 3360g

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

