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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.

6.04.2011

Ach, co to był za ślub!

SŁODKOŚCI OD SANTE

Warto zagrać, a jeszcze lepiej –
wygrać. Przekonali się o tym uczestnicy
konkursu organizowanego przez naszą
gazetę i firmę SANTE. Zagrali i wygrali
smakowite, słodkie, ale zdrowe, upominki, ufundowane przez SANTE. W gronie szczęśliwych laureatów znaleźli się,
obok Emilii Braun, Karolina Ślak i Karol
Cieplik – oboje na zdjęciu.
Gratulujemy i życzymy słodkiego,
miłego życia!
/red./

50.

Z okazji
urodzin
Kochanej Żonie, Córce, Mamie i Babci

Grażynie Dziewięckiej
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia i uśmiechu
na każdy dzień
składają
mąż, mama, dzieci
z rodzinami

Przyleciał 28 marca
Na początku każdej wiosny pokazujemy bociany, które przylatują do
swojego gniazda w Kuźnicy Bobrowskiej. W tym roku pierwszy pojawił się
dokładnie 28 marca, ok. godz.15.00.
Jakież było zdziwienie „naszego”
boćka, kiedy zobaczył, że nie ma jego
starego, olbrzymiego gniazda. Na jego
miejscu elektrycy zamontowali tzw.
zaczątek. Przybyszowi z ciepłych krajów nie pozostaje więc nic innego, jak
brać się do roboty i zbudować nowe
gniazdo, oby równie szczęśliwe jak to
poprzednie.

Martyna i Rafał
Miło nam poinformować, że 17 lipca 2010r., w kościele parafialnym św.
Wawrzyńca w Chynowej, na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie
sakramentalne „tak”:
Martyna Walotka i Rafał Łukowicz.

Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów.
redakcja
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!

synek państwa Barbary i Grzegorza Bogdanowiczów z Mąkoszyc, ur. 23.03.2011r., waga 2150g
Amelia – córeczka państwa Marceliny i Piotra Krawczyków z Królewskiej Woli, ur. 28.03.2011r., waga 4015g
Beata – córeczka państwa Anny i Łukasza Stasierskich z Mikstatu,
ur. 28.03.2011r., waga 4280g
Tobiasz – synek państwa Beaty i Grzegorza Wyrwasów z Doruchowa,
ur. 28.03.2011r., waga 4040g
Filip –
synek państwa Wiolety i Waldemara Dukiewiczów z Kobylej Góry, ur. 28.03.2011r., waga 3320g

Osoby urodzone
między 21 marca
a 19 kwietnia to
zodiakalne Barany.

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy, a wszystkim kochanym dzieciątkom życzymy zdrowia, miłości i szczęścia na całe długie lata!
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Każde dziecko na ziemi ma tę samą godność w oczach Bożych. Jan Paweł II

