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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.

9.11.2011

Ach, co to był za ślub!

Monika i Łukasz
Miło nam poinformować
poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
tak”:

Monika Ciemna i Łukasz Tomaszewski (15 października, kościół w Bukownicy)
Aneta Nawrot i Karol Machoł (22 października, kościół w Mikstacie)

Aneta i Karol

Młodym Parom 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!

OSTRZESZÓW, MIASTO
ZNANE I NIEZNANE
Z okazji 50-tej
rocznicy Towarzystwa
Przyjaciół
Ziemi Ostrzeszowskiej,
Poznański
Klub TPZO, który
powstał w 1974r.,
wydał publikację
„ O S T R Z E S Z Ó W,
MIASTO
ZNANE
I
NIEZNANE”.
Książka w postaci
tekstów i materiałów
społeczno-historycznych,
oddających koloryt
i specyfikę regionu,
zawiera zbiór szkiców poświęconych
ziemi ostrzeszowskiej, dotąd nigdzie
niepublikowanych,
prezentujących
mało znane fakty
z przeszłości stolicy powiatu i okolic. Teksty składające się na tę publikację są dziełem osób różnej specjalności i rozmaitych zawodów, które łączy sentyment do rodzinnych
stron.
W Ostrzeszowie książkę można kupić w Muzeum Regionalnym oraz
księgarni "Pegaz", cena 48 zł.

- podsumowanie
Serdecznie dziękujemy za wszystkie kartki nadesłane z wakacyjnych podróży. Mapa wyjazdów jest
niemal niezmienna od lat - na pierwszym miejscu
zawsze nasze piękne morze, potem wyjazdy zagraniczne, a góry i inne okolice wyraźnie „przegrywają”
- albo nie cieszą się powodzeniem, albo wyjeżdżający tam tak są zaabsorbowani górskimi wspinaczkami, że nie myślą o wysyłaniu kartek.
Zgodnie z zapowiedzią, spośród wszystkich nadesłanych pozdrowień wylosowaliśmy trzy, których
nadawcy otrzymują nagrody niespodzianki.
Nagrody otrzymują:
Julita i Karina,
Paweł, Ania i Agnieszka z Kobylej Góry,
Agnieszka Piasecka i uczestnicy turnusu
rehabilitacyjnego.
Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór
talonów na zakup akcesoriów turystycznych lub
sportowych (od czwartku).

Z okazji 50. rocznicy ślubu
Kochanym Jubilatom

Czesławie i Władysławowi

Ginterom

serdeczne gratulacje oraz życzenia
zdrowia, spokoju i pomyślności na
dalsze lata wspólnego życia
składają
dzieci i wnuki

Wykorzystano obrazki Clipart programu CorelDraw X4

„Dzieciństwo nie jest jedynie przygotowaniem do życia, jak często uważamy
myśląc o naszych dzieciach, lecz jest prawdziwym życiem”. Peter Rosegger

Wojtuś Maja Alan Zuzia Tymek -

synek państwa Karoliny i Damianaa Siedleckich z Racławic,
Racławic ur.
ur 29.10.2011r.,
29 10 2011r
waga 2850g
córeczka państwa Anny i Marcina Kosteckich z Ostrzeszowa, ur. 30.10.2011r., waga 2490g
synek państwa Mileny i Jacka Krzywaźniów z Jeleni, ur. 30.10.2011r.,
waga 3870g
córeczka państwa Aldony i Wiesława Krawczyków z Jesiony, ur. 31.10.2011r., waga 3550g
synek państwa Patrycji i Michała Fertałów z Mąkoszyc, ur. 3.11.2011r.,
waga 3170g

Osoby urodzone
pomiędzy 23 października a 21 listopada to
zodiakalne Skorpiony.

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

