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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.

02.07.2008

był za ślub!
Ach, co to był

Ewelina i Marian

Małgorzata i Michał

Ewa i Karol

Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
Ewelina Sikora i Marian Macholek
(24 marca, kościół św. Bartłomieja w Godzieszach)
Małgorzata Lis i Michał Opatowski
(24 maja, kościół Chrystusa Króla w Ostrzeszowie)
Ewa Jankowska i Karol Tomaszewski (14 czerwca, kościół w Niedźwiedziu)

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.

Z okazji

25. rocznicy ślubu
Anny i Andrzeja

Jędrzejaków

Dekoracja
sal weselnych,
profesjonalna oprawa
sal okolicznościowych
tel. 0695 686 964

dużo wytrwałości, miłości,
a jeszcze więcej zdrówka
życzą dzieciaczki z rodziną

Dzieci potrzebują ciepła wielkiej miłości, żeby być ludźmi. Phil Bosmans

Serdeczne pozdrowienia z Egiptu przesyła Marika z mamą

Dawid –
synek państwa Lidii i Krzysztofa Nowaków z Mikorzyna,
Michalinka – córeczka państwa Małgorzaty i Rafała Kosów z Wieruszowa,
Marta –
córeczka państwa Ewy i Mateusza Kanteckich z Mikstatu,
synek państwa Pauliny i Leszka Drogich z Kobylej Góry,
Oliwier –
synek państwa Pauliny i Andrzeja Bugajskich z Marcinek,
Adaś –
synek państwa Natalii i Jarosława Kłosów z Kępna,
Wiktoria – córeczka państwa Anny i Dariusza Sułkowskich z Pisarzowic,
Aleksandra – córeczka państwa Eweliny i Remigiusza Szymczaków z Ostrzeszowa,

ur. 21.o5.2008,
ur. 22.06.2008,
ur. 20.06.2008,
ur. 23.06.2008,
ur. 23.06.2008,
ur. 25.06.2008,
ur. 26.06.2008,
ur. 25.06.2008,

waga 3100
waga 4150
waga 3000
waga 3540
waga 3440
waga 3650
waga 2870
waga 3250

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

Serdeczne pozdrowienia z pięknej i słonecznej Łeby dla uczestników i pracowników WTZ i ŚDS w Kuźnicy Grabowskiej

