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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.

SYLWII Z KOLĘDĄ I SERCEM
Dobiegł końca czas Bożego Narodzenia, zawsze wspominany z żalem i sentymentem. Ucichły dźwięki kolęd i pastorałek, lubianych i często śpiewanych przy
różnych okazjach.
Jedną z ostatnich okazji do wysłuchania kolęd i wspólnego śpiewu był koncert
w kościele Chrystusa Króla, który odbył
się w ostatnią niedzielę stycznia. Tym
razem utwory wielbiące Bożą Dziecinę
zaśpiewał parafialny zespół „Magnificat”. Ten ostatni tegoroczny koncert miał
szczególną wymowę, bo prócz śpiewu na
chwałę Bożą, był także prośbą o zdrowie
dla wszystkich chorych i cierpiących,
zwłaszcza na chorobę nowotworową.
Taką osobą jest Sylwia Gąsiorek, młoda
dziewczyna, która od pewnego czasu
boryka się z tą chorobą. By ją wesprzeć
materialnie, po koncercie można było złożyć ofiarę na jej leczenie.
Smutno się rozstać z kolędami i
ostrzeszowskim Betlejem upiększanym
co roku. Utwory „Równina”, „Glory,

glory” i inne głęboko zapadły w serce.
Pożegnalna pieśń „Przekażcie sobie
znak pokoju” połączyła wszystkich zgromadzonych w kościele. Oby ta wiara i
nadzieja, która poprzez kolędy zagościła

w naszych sercach, dodała siły i odwagi
tym, którym dedykowany był ten koncert.
Wszak wiara czyni cuda, warto o tym
pamiętać.

W. Juszczak

3.02.2010

DIAMENTOWE GODY PAŃSTWA
ANNY I SYLWETRA PAWLIKÓW
Z BAŁDOWIC

22 stycznia 2010r. państwo Anna
i Sylwester Pawlikowie z Bałdowic
obchodzili 60. - diamentową rocznicę
małżeństwa. Na uroczystości obecna
była liczna rodzina: dzieci, wnukowie,
prawnukowie. Życzenia oraz gratulacje
czcigodnym Jubilatom złożył również
wójt gminy Jerzy Przygoda oraz przewodniczący Rady Gminy Władysław
Miszkieło.
- Poznaliśmy się na drodze w Bałdowicach... - wspomina pan Sylwester
- poważnych kłótni między nami nie
było, a wszelkie życiowe decyzje podejmowaliśmy razem i to jest może nasz

klucz do szczęśliwego małżeństwa.
Szanownym Jubilatom składamy
najlepsze życzenia pomyślności, zdrowia i kolejnych szczęśliwych lat w życiu
rodzinnym.

Anna Rybak

Do wszystkich serdecznych życzeń
przyłącza się również redakcja „Czasu
Ostrzeszowskiego”, dodając znaną
maksymę: Nie wystarczy tylko pokochać. Trzeba umieć wziąć tę miłość w
ręce i przenieść ją przez całe życie.
I Państwo tego dokonali, dbając o
swoją MIŁOŚĆ przez 60 wspólnie przeżytych lat. Z całego serca gratulujemy!

Dzieci najuważniej słuchają, kiedy mówi się nie do nich. Eleonora Roosevelt
W
Wiktor –
synek państwa Aliny i Grzegorza
W
Walotków z Pawłowa, ur. 22.01.2010r., waga
33450g
W
Wiktoria – córeczka państwa Agnieszki i
M
Marka Kolasów – Strączkowskich z Marydołu, ur.
223.01.2010r., waga 2750g
A
Angelika – córeczka państwa Danuty i
A
Andrzeja Cicharskich z Mikstatu Pustkowia, ur.
224.01.2010r., waga 2850g
córeczka państwa Doroty i Adama
R
Rybarzów z Rogaszyc, ur. 24.01.2010r., waga
44020g
M
Mateusz – synek państwa Justyny i Łukasza
D
Działaków ze Skrzynek, ur. 25.01.2010r., waga
33670g
D
David –
synek państwa Jolanty i Marka
M
Michasiów ze Szklarki Przyg., ur. 25.01.2010r.,
w
waga 2600g
S
Sebastian – synek państwa Anny i Romana
S
Szypulskich z Ostrzeszowa, ur. 25.01.2010r.,
w
waga 4950g
A
Aleksandra –córeczka państwa Krystyny i
R
Ryszarda Śmiataczów z Kuźnicy Bobrowskiej, ur.
227.01.2010r., waga 3720g

Osoby urodzone
między 21 stycznia a 18 lutego
to zodiakalne
Wodniki.

SSzczęśliwym
śli
Rodzicom
R d i
gratulujemy,
l j y a wszystkim kochanym dzieciątkom
dzieciątko życzymy zdrowia, miłości i szczęścia
częścia na całe długie lata!

