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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.

8.10.2008

Ach, co to byłł za ślub!

Agnieszka i Łukasz

Marzena i Krzysztof
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Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
Marzena Graczyk i Krzysztof Żłobiński
(23 sierpnia, kościół w Kobylej Górze)
Agnieszka Pinkowska i Łukasz Szymczak (30 sierpnia, kościół w Bralinie)
Natalia Wilkosz i Sławomir Płachta
(6 września, kościół w Doruchowie)
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Młodym Parom życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej
miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów.
redakcja
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Instalator (powiat ostrzeszowski)
P.W. Anna Kawaler-Kostecka
ul. Przemysłowa 15
062 586-00-50
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Przedstawiciel regionalny
0510-191-780

Natalia i Sławomir
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Przydomowe
oczyszczalnie
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Instalator (powiat ostrowski, kaliski)
ARCO, Rososzyca, ul. Ostrowska 4F
062 739-69-36

Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie ślubne ukazało się na łamach „CzO”, przynieś lub
przyślij swoją ślubną fotografię do redakcji. Na pewno ją opublikujemy. To nic nie kosztuje.
Zapraszamy.

tel. 032 387 58 95

www.aquaduo.pl

Z okazji
20. rocznicy ślubu
Barbary i Andrzeja
Walichnowskich

• Niskie koszty eksploatacji
• Bezawaryjna i bezobsługowa
• Prosta w montażu
• Możliwość wykonania drenażu na pakietach W-BOX (zajmuje bardzo małą powierzchnię na działce!)

najserdeczniejsze
gratulacje oraz
życzenia zdrowia i
pomyślności na dalsze
lata wspólnego życia
składają córki
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Często śpiewamy dzieciom kołysanki, aby samemu szybciej zasnąć. Khalil Gibran

Drogim Jubilatom

Elżbiecie i Wiesławowi Motylom
z okazji Perłowych Godów
życzenia wszystkiego najlepszego:
niech każdy dzień dostarcza radości
i uśmiech zawsze w sercach gości,
niechaj problemy Was omijają
a wszyscy bardzo Was kochają,
bo jak nikt inny na świecie
Grażyna, Alicja i Stanisław
Wy na to zasługujecie!
oraz Adriana i Paweł
z Patrykiem i Dominikiem

KURSY DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH
W OSTRZESZOWIE OD 15 PAŹDZIERNIKA
- przewóz rzeczy i osób „stare œwiadectwo kwalifikacji”

ZAPISY
Tomasz Wójcik, tel. 0609 502 843, 732-00-98
ul. Powstańców Wlkp. 37a

Julia

córeczka państwa Joanny i Petro Olijnyk z Ostrzeszowa,
ur. 27.09.2008, waga 2880
synek państwa Doroty i Rafała Buchnerów z Siedlikowa,
ur. 27.09.2008, waga 3360
Błażej synek państwa Anny i Dominika Wojtasików z Torzeńca,
ur. 27.09.2008, waga 3390
Julia córeczka państwa Joanny i Rafała Dymarskich z Zalesia,
ur. 30.09.2008, waga 3450
synek państwa Joanny i Mariusza Czerniaków z Grabowa Wójtostwa, ur. 30.09.2008, waga 3000

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

Osoby urodzone między
23 września a 23
października to zodiakalne Wagi.

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

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

Rozpoczęcie kursu prawa jazdy kat. B - 13 października

