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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.

11.03.2009

Ach, co to był za ślub!
Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu
stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
st
Anna Guhn i Tobiasz Kozica (24 stycznia,
kościół Królowej Jadwigi w Ostrzeszowie)
ko

fot. Studio Nelec

Młodym Parom życzymy wszelkiej
M
ppomyślności, szczęścia i nieustającej
m
miłości oraz pomyślnej realizacji
w
wszystkich wspólnych planów.

Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie ślubne ukazało
Je
si
się na łamach „CzO”, przynieś lub przyślij swoją
śślubną
l
fotografię do redakcji. Na pewno ją opubliku
kujemy. To nic nie kosztuje. Zapraszamy!

Anna i Tobiasz

fot. FOTOGOLD M. Jastrzębski, t. 0600 837 784

Joanna Lis i Marcin Jastrzębski (21 lutego,
NMP Królowej Polski w Poniatowicach)
kkościół
o

Joanna i Marcin

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

Dzieci nie potrafią słuchać starszych, nigdy natomiast nie zawodzi ich
naśladowanie ich. James Baldwin

Bierzowianki nie przepuściły takiej okazji jak Dzień Kobiet, aby
oderwać się od codziennych zajęć, odpocząć, poweselić się.
Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich zebrały się w sobotę w salce
przy remizie OSP. Spotkanie rozpoczęto sprawozdaniem z działalności Koła za ubiegły rok. Potem był toast „szefowej” za pomyślność i utwór pt. „Wszystkiego najlepszego” w wykonaniu p. Basi,
która przybyła ze swym instrumentem. Ciasto, kawa, szampan, do
tego ciepły piec i można było pogwarzyć, pośpiewać, poplotkować.
(rysz)

i j M
kó z Kaliszkowic
K li k i Ołobockich,
Oł
córeczka państwa Katarzyny i M
Macieja
Matuszaków
córeczka państwa Elżbiety i Błażeja Pokusińskich z Ostrzeszowa,
Kacper – synek państwa Magdaleny i Damiana Miśkiewiczów z Kobylej Góry,
córeczka państwa Teresy i Szczepana Kramarczyków z Ostrzeszowa,
Nikodem – synek państwa Moniki i Mirosława Buchnerów z Siedlikowa,
Zosia –
córeczka państwa Izabeli i Aleksandra Ofierskich z Książenic,
Patryk –
synek państwa Kariny i Bogusława Rzepeckich z Kraszewic,

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

ur. 28.02.2009, waga 3950
ur. 02.03.2009, waga 3820
ur. 02.03.2009, waga 3400
ur. 03.03.2009, waga 3130
ur. 03.03.2009, waga 4520
ur. 04.03.2009, waga 2300
ur. 05.03.2009, waga 3670
Osoby urodzone
między 20 lutego
a 20 marca to
zodiakalne Ryby.
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