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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.

Patrycja i Radosław

Ewa i Wojciech

Anna i Zbigniew z Angeliką

Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
Ewa Małecka i Wojciech Więcek (11 sierpnia, kościół w Parzynowie)
Patrycja Stambuła i Radosław Otwiaska (15 września, kościół NMP w Kotłowie)
Anna Wróbel i Zbigniew Jurek z córeczką Angeliką ( 15 września, kościół w Czarnymlesie)

14.11.2007

Młodym Parom życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i 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.

90. urodziny Cecylii Zaremby

Drogim Jubilatom

Weronice i Alojzemu Dłubkom
z Parzynowa

50.

rocznicę ślubu,
w
dużo zdrowia, wielu jeszcze wspólnych lat życia w szczęściu i miłości oraz błogosławieństwa Bożego
życzą
dzieci i wnuki

„Trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka.”
Dante Alighieri

Jak siê okazuje, nie dla
wszystkich wybory parlamentarne w dniu 21 paŸdziernika by³y
najwa¿niejsze. W jednym z lokali
na terenie Doruchowa 90. urodziny obchodzi³a w towarzystwie
najbli¿szych p. Cecylia Zaremba z
KuŸnicy Bobrowskiej.
Zarówno jej dzieci - Stefan i Halina, jak i szeœcioro wnucz¹t - Iwona, El¿bieta, Anna, Jacek, Krystyna i Wies³awa oraz jedenaœcioro
prawnucz¹t - Patryk, Karol, Eryk, Mi³osz, Szymon, Kornelia, Julia, Filip, Daria, Aleksander i Jakub, W pospieszyli do niej z ¿yczeniami, kwiatami i prezentami.
Pani Cecylii w swoim d³ugim i pracowitym ¿yciu
wzorowo pe³ni³a obowi¹zki gospodyni domowej.

Najbli¿si wyra¿aj¹ siê o niej w samych superlatywach.
Podkreœlaj¹, ¿e ci¹gle zachowuje optymizm i pogoda ducha. I to pomimo ¿e prze¿y³a okupacjê, a tak¿e
œmieræ mê¿a i synowej. Jest otwarta na nowoœci, czuje
potrzebê zmian, udoskonalania i modyfikowania otoczenia. Ostatni pomys³, który realizuje, to budowa nowej kapliczki w s¹siedztwie domu. Zast¹pi ona star¹,
wybudowan¹ przez jej dziadka ok. roku 1916. Co wa¿ne,
Jubilatka cieszy siê znakomitym zdrowiem, o czym
œwiadczy m. in. to, ¿e do czytania nie musi u¿ywaæ
okularów.
Pani Cecylio, prosimy przyj¹æ nasze najszczersze i
najserdeczniejsze ¿yczenia. Niech to, co zjednuje Pani
mi³oœæ i szacunek najbli¿szych, nigdy siê nie skoñczy.
¯yczymy, by zdrowie Pani nie opuszcza³o i by zawsze
czu³a siê Pani potrzebna i doceniana.
£. Œmiatacz

Osoby urodzone między 24 października a
24 listopada to zodiakalne Skorpiony.
Jakub synek państwa Justyny i Macieja Pieczonków z Ostrzeszowa,
Miłosz synek państwa Ewy i Tomasza Kubosiów z Olszyny,
synek państwa Elżbiety Kosowskiej i Grzegorza Goździka z Rojowa,
synek państwa Krystyny i Mirosława Brylaków z Torzeńca,
Dawid synek państwa Anity i Krzysztofa Kempów z Ostrzeszowa,

ur. 30.10.2007, waga 3600g
ur. 02.11.2007, waga 3200g
ur. 05.11.2007, waga 3700g
ur. 06.11.2007, waga 3440g
ur. 07.11.2007, waga 3950g

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

SKLEP BEST-AVANS
OSTRZESZÓW, BOREK 5, tel. 062-7304642

