24

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

11.11.2009

Śpieszymy poinformować naszych miłych Czytelników, że 24 października br. na ślubnym
kobiercu stanę ła nasza redakcy jna koleżanka AGNIESZKA SKOLARSKA. Wybrańcem
Agnieszki został SEBASTIAN PISULA. Miłość i wierność małżeńską młoda para przyrzekła sobie w kościele parafialnym, w Kaliszkowicach Kaliskich.
Agnieszce i Sebastianowi życzymy na nowej
drodze życia wszelkiego dobra, błogosławieństwa Bożego i niesłabnącej miłości, pozwalającej przezwyciężyć wszystkie życiowe burze.

Agnieszka i Sebastian
Z okazji pięknego Jubileuszu państwa
Adelajdy i Stanisława Banasiaków w dniu
31 października 2009r. odbyła się uroczysta msza św. w kościele parafialnym –
ostrzeszowskiej farze. Natomiast uroczyste
spotkanie rodziny i znajomych odbyło się w
restauracji Dworek w Ostrzeszowie.
Szanowni Jubilaci dochowali się 3 dzieci, 5
wnuków i 1 prawnuczki.
Państwo Banasiakowie otrzymali list gratulacyjny od burmistrza miasta Chocianów,
gdzie przed 60-ciu laty brali ślub cywilny oraz
został im nadany medal i list gratulacyjny za
długie pożycie małżeńskie od Prezydenta

Koleżanki i koledzy z redakcji „CzO”

Unikaj pytań, co będzie jutro, a każdy dzień, jaki da Ci los, za
zysk uważaj i nie gardź. (Horatius Quintus Flaccus)

60. ROCZNICA ŚLUBU

Rzeczpospolitej prof. Lecha Kaczyńskiego.
„Nie ma żadnego określonego kresu starości, bo życiem kieruje szczęście, a nie
mądrość”.
Szanownym Państwu – Jubilatom składamy moc najserdeczniejszych życzeń.
Oby wspólne życie przyniosło wiele jeszcze radości, pięknych przeżyć i wspaniałych
wzruszeń.
redakcja

Raduj się dobrami ziemi, ciesz się cieniem i światłem, raduj się każdą porą
roku, lecz przede wszystkim raduj się tym, że jest człowiek! Nazim Hikmet

Z okazji 45. rocznicy ślubu

Bronisławy i Sylwestra Wróblów
życzenia szczęśliwej podróży do
kolejnych Jubileuszy!
Niech dobry los się kłania
w pas...
Sto lat, sto lat jeszcze raz!
składają
synowie z żonami,
wnuki, prawnuczka oraz syn Dawid
z Karoliną

Alan
Bartosz
Oliwier
Amadeusz
Julia
Alan

– synek państwa Katarzyny i Mirosława Niełacnych z Ostrzeszowa,
– synek państwa Małgorzaty i Mariusza Sabinów z Wyszanowa,
– synek państwa Magdaleny i Jarosława Mądrych z Ostrzeszowa,
– synek państwa Dominiki i Marcina Gałków z Czajkowa,
– córeczka państwa Agnieszki i Łukasza Nowackich z Ostrzeszowa,
– synek państwa Izabeli i Tomasza Krupów z Ostrzeszowa,

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

ur. 16.10.2009, waga 3400g
ur. 31.10.2009, waga 3640g
ur. 1.11.2009, waga 3750g
ur. 2.11.2009, waga 3200g
ur. 3.11.2009, waga 3680g
ur. 3.11.2009, waga 3050g

Osoby urodzone między 23 października
a 22 listopada to zodiakalne Skorpiony.

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy, a wszystkim kochanym dzieciątkom życzymy zdrowia, miłości
Wykorzystano obrazki Clipart programu CorelDraw X4
i szczęścia na całe długie życie!

Zapraszamy
do sklepów z odzieżą katalogową

BON-PRIX QUELLE & OTTO
Ostrzeszów, ul. Sportowa 2 (przy szkole drzewnej)
Kobyla Góra, ul. Sikorskiego 7 (byłe Eko)
Syców, ul. Szkolna 5
Wieruszów, ul. Warszawska 99 (przy szpitalu)
Sklepy otwarte: od pon. do pt. 9.00 – 17.00
sobota. 9.00 – 13.00

Niskie ceny, 100% satysfakcji z zakupów!

fot. Studio Rafa 55, t. 0506 571 737

NIECH NAM ŻYJE MŁODA PARA!

