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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.

Ach, co to by
byłł za ślub!

21.05.2008

Fot. Studio Rafa 55

Patrycja i Adrian
Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu
stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
Agnieszka Szmaj i Karol Nowak
(12 kwietnia 2008, kościół w Kraszewicach)
Joanna Ciemna i Wojciech Ambroży (26 kwietnia
2008, kościół w Doruchowie)
Patrycja Zając i Adrian Pastucha
(3 maja, 2008, kościół farny w Ostrzeszowie)

Agnieszka i Karol
Młodym Parom życzymy wszelkiej pomyślności,
szczęścia i nieustającej miłości oraz 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.

Majowo – koncertowo
Jeden z pierwszych majowych poranków. Słońce już
pewnie wstało, choć go nie widać spod szczelnej warstwy
chmur.
Jednak wiosnę czuć, a raczej słychać. Najpierw przez otwarte okno wpadają miłe dla ucha trele wilgi. Jej popis na świeżo
ulistnionym drzewie trwa jednak krótko, odlatuje gdzieś dalej.
Ale natychmiast zastępuje ją inny dźwięk – aksamitne, fletowe
pohukiwanie dudka, tego co to „wystrojony jest jak dudek”. Za
wszelką cenę próbuje go zagłuszyć swym ochrypłym terkotem
dzika kaczka, gnieżdżąca się gdzieś w rowie. W dodatku na tle
okna przesuwa się czarny cień i rozlega się łatwo rozpoznawalny wroni skrzek. Czekam jeszcze, co na to „powiedzą” sroki,
bo na pobliskiej brzozie mają swe gniazdo. Ale widocznie są
to śpiochy. Natomiast budzi się ich sąsiadka zięba, co sygnalizuje bardzo delikatnym dzwonieniem. Jednak znów wszystko
psuje... kot czy kotka, która ze swym godowym miauczeniem
maszeruje pod oknem. Zresztą i w nocy było ją słychać. Gdzieś
z oddali dochodzi ledwo słyszalny głos kukułki i skowronka.
Dzień budzi się na dobre.

Joanna i Wojciech
Z okazji Złotych Godów

Teresy i Telesfora Borowiczów
najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia spokoju,
pomyślności i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia
składają
córka Grażyna, córka
Bożena z mężem, wnuki
oraz prawnuki

Ryszard Pala
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Z okazji
rocznicy ślubu
Państwa

Marii i Jana
Gryszków

następnych wielu wspólnych lat
życia w szczęściu,
zdrowiu i miłości
życzą
córki Urszula i
Kamila
z rodzinami

Matka byłaby zdolna wymyślić szczęście, aby je dać swoim dzieciom. Madeleine Delbrer

Osoby urodzone między 21
kwietnia a 20 maja to zodiakalne Byki.

Maja Jerzy -

córeczka państwa Magdaleny i Przemysława Klimków z Ostrzeszowa,
ur. 11.05.2008,
synek państwa Ewy i Roberta Froniów z Ostrzeszowa,
ur. 11.05.2008,
córeczka państwa Małgorzaty i Andrzeja Wolskich z Mielcuch,
ur. 13.05.2008,
Maja córeczka państwa Kingi Abramowicz i Andrzeja Brażewicza z Doruchowa, ur. 13.05.2008,
Zuzanna - córeczka państwa Magdaleny i Krzysztofa Nowickich z Ostrzeszowa,
ur. 14.05.2008,

waga 3430
waga 3400
waga 3700
waga 3050
waga 3000

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

