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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.

Renata i Krzysztof

Ewelina i Wojciech

Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
Renata Walczak i Krzysztof Kupczyk (1 września, kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kotłowie)
Ewelina Małecka i Wojciech Więcek (11 sierpnia, kościół św. Mikołaja w Parzynowie)
Agnieszka Moś i Paweł Myszor (20 października, kościół Chrystusa Króla w Ostrzeszowie)

Zdjęcie zamieszczamy
po raz drugi, ponieważ w
poprzednim numerze zmieniliśmy nieco imię panny
młodej. Przepraszamy.

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.

100 LAT PANI TEODORY JAGUŹNEJ

21.11.2007

Agnieszka i Paweł

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

Z okazji ślubu

Agnieszki Moś i Pawła Myszora,
wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia,
miłości oraz wielkiej namiętności

życzy
Marcin Łagódka

„Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swe dzieci, każde
z osobna i każde najwięcej.” Zofia Kossak-Szczucka-Szatkowska

Niecodzienny
Jubileusz
100. rocznicy urodzin Pani
Teodory Jaguźnej zgromadził
w Grabowie wielopokoleniową rodzinę.
Dokładnie 100 lat temu – 2
listopada 1907 roku w miejscowości Grabów nad Prosną
urodziła się p. Teodora Jaguźna. Przez cały czas szanowna
Jubilatka dbała o dom, rodzinę oraz pracowała
zawodowo - w handlu własnym, jak i spółdzielczym. Wychowała 8 dzieci. Doczekała 15 wnu-

cząt, 20 prawnucząt i 1 praprawnuka.
Z tej niecodziennej okazji z życzeniami dla
Pani Teodory Jaguźnej przybyły władze samorządowe gminy Grabów oraz radny Rady Powiatu Ostrzeszowskiego.
Składając życzenia z okazji Jubileuszu, burmistrz miasta i gminy Edmund Geppert życzył
wszystkiego, co najlepsze, co dobre i miłe, co
budzi uśmiech na twarzy, co kryje się w maleńkich słowach: szczęście – zdrowie.
Bożena Klada
Redakcja „Czasu Ostrzeszowskiego”
dołącza się do wszystkich serdecznych
życzeń dla Dostojnej Jubilatki.

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

Viviane
Wiktoria
Filip

córeczka państwa Magdaleny i Wojciecha Szymanków z Bolesławca,
synek państwa Moniki i Grzegorza Maciaszczyków z Ostrzeszowa,
córeczka państwa Edyty i Marcina Tecławów z Wieruszowa,
synek państwa Małgorzaty i Marcina Łaszewskich z Ostrzeszowa,
córeczka państwa Eweliny i Pawła Dakowskich z Kuźnicy Bobrowskiej,

ur. 11.11.2007, waga 3450g
ur. 12.11.2007, waga 3740g
ur. 13.11.2007, waga 2820g
ur. 14.11.2007, waga 3660g
ur. 15.11.2007, waga 2820g

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

