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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.

09.07.2008

był za ślub!
Ach, co to był
fot. Marek Jastrzębski

Katarzyna i Przemysław

Adrianna i Sławomir

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

Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Adrianna Goj i Sławomir Skraburski (7 czerwca, USC w Ostrzeszowie), na
zdjęciu z Andrzejem Rybińskim, który wystąpił ze specjalnym koncertem dla nowożeńców i gości
Małgorzata Świtoń i Michał Lis (7 czerwca, kościół farny w Ostrzeszowie)
Katarzyna Medyńska i Przemysław Kucharski (14 czerwca, kościół farny
w Ostrzeszowie.
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.

Dziecko poszukuje dziecka w każdym, kogo spotka. Jeśli znajdzie je w dorosłym,
podoba mu się ta osoba więcej niż inne. William Saroyan

Małgorzata i Michał

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

Biuro rachunkowe
przyjmie na staż
tel. 0601 087 387

Gorące pozdrowienia ze
słonecznego Zakopanego pełnego atrakcji, z szalonego
spływu Dunajcem, z Doliny
Kościeliskiej. Jesteśmy pod
wrażeniem gór i wspaniałych
zabytków.
Dzieci oraz wychowawcy
Świetlicy Środowiskowej w
Rojowie

KURSY DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH
W OSTRZESZOWIE OD 14 LIPCA
- przewóz rzeczy i osób „stare œwiadectwo kwalifikacji”

Mateusz Rafał – synek państwa Małgorzaty i Łukasza Kubackich z Bledzianowa,
ur. 29.06.2008, waga 3700
Kacper –
synek państwa Joanny i Krzysztofa Kotów z Ostrzeszowa,
ur. 30.06.2008, waga 3450
córeczka państwa Wioletty i Dariusza Försterów z Grabowa,
ur. 1.07.2008, waga 3720
synek państwa Wioletty i Mariusza Bisiów z Doruchowa,
ur. 1.07.2008, waga 4380
Martynka –
córeczka państwa Pauliny i Rafała Kowalskich z osiedla Palaty,
ur. 2.07.2008, waga 3320
Nadia –
córeczka państwa Natalii Zalejskiej i Sebastiana Krakowskiego z Ostrzeszowa, ur. 3.07.2008, waga 3550
Łukasz –
synek państwa Dominiki i Rafała Bielników z Ostrzeszowa,
ur. 3.07.2008, waga 3270
synek państwa Sławomiry i Fabiana Pieców z Mikstatu Pustkowia,
ur. 3.07.2008, waga 4100

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

ZAPISY
Tomasz Wójcik, tel. 0609 502 843

PRAWO JAZDY KAT.
A,B,C,D,E,T

PRZEWÓZ OSÓB
AUTOKARY (14,18,42,50 osób)

Rozpoczęcie kursu prawa jazdy kat. B - 28 lipca

