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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.

1.02.2012

XIII Bal Starosty przeszedł do historii

Świątecznie, niezwykłe, a nawet dziwne dni lutego
Rok 2012 jest rokiem przestępnym, a więc luty ma 29 dni,
co zdarza się raz na cztery lata.
2 - Światowy Dzień Mokradeł (Dzień
Obszarów Wodno - Błotnych)
2 - Dzień Świstaka
2 - Dzień Handlowca
4 - Światowy Dzień Walki z Rakiem
6 - Dzień Bezpiecznego Internetu
9 - Międzynarodowy Dzień Pizzy
10-11 - Światowy Dzień Chorego

11 - Dzień Dokarmiania Zwierzyny
Leśnej
12 - Międzynarodowy Dzień Dzieci
- Żołnierzy
12 - Dzień Darwina
14 - walentynki
14 – Dzień Chorego na Padaczkę
15 - Światowy Dzień Młodzieży
Prawosławnej
16 - tłusty czwartek
16 - Międzynarodowy Dzień Listonoszy
i Doręczycieli Przesyłek (Dzień
Poczty Polskiej)

Kochanemu Tacie i Dziadkowi

Józefowi Jamroży
80

z okazji
-tych urodzin
dużo zdrowia, uśmiechu i pomyślności na
następne lata życia
życzy
córka z mężem
oraz wnuki i prawnuk Jaś

17 - Światowy Dzień Kota
21 - Dzień Języka Ojczystego
21 – ostatni dzień karnawału
„podkoziołek”
22 - Środa Popielcowa; początek Wielkiego Postu
22 - Dzień Myśli Braterskiej (skauci
i harcerze)
22 - Dzień Ofiar Przestępstw
23 - Ogólnopolski Dzień Walki
z Depresją
27 – Dzień Niedźwiedzia Polarnego

50.

Z okazji
urodzin
naszej kochanej Jubilatce

Dorocie
Frąszczak-Pauś
dużo zdrowia i spełnienia
marzeń
życzą
kochający:
mąż, dzieci
i wnuczka
Sandra

Tylko dzieci wiedzą, czego szukają. Antoine de Saint-Exupery

61 par bawiło się na XIII Balu Starosty Ostrzeszowskiego. Dzięki hojności
uczestników zabawy udało się zebrać
16 530 złotych. Dochód z balu zostanie
przeznaczony na cele charytatywne.
Część uzyskanych środków zostanie spożytkowana na dofinansowanie
zimowiska dla niepełnosprawnych
dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego w Ostrzeszowie.
Ponadto organizatorzy balu zdecydowali
wesprzeć finansowo chorą na dziecięce
porażenie mózgowe Justynę z Salamon.
Dziewczynka ma niedowład spastyczny
rąk i nóg; nie może sama chodzić
i wymaga systematycznej rehabilitacji,
której nie refunduje Narodowy Fundusz
Zdrowia – wyjaśnia wicestarosta Zofia
Witkowska.
Na dochód XIII Balu Starosty złożyły
się przede wszystkim środki uzyskane
z aukcji przedmiotów ofiarowanych
przez darczyńców. Pod młotek trafiły:
meble ufundowane przez
firmę UNIMEBEL, puchar
oraz obraz ofiarowany
przez dowódcę wojsk lądowych generała broni Zbigniewa Głowienkę, lustro
wykonane w pracowni artystycznej Agnieszki Sokaluk, książka – laureatka
nagrody NIKE „Pióropusz”
Mariana Pilota z dedykacją
autora, moneta z Igrzysk
Olimpijskich w Pekinie,
anioł wyrzeźbiony przez
Jerzego Kupczyka, obrazy Edwarda Haladyna (ufundowany przez Romana Frankowskiego) oraz Elżbiety
Lamentowicz (dar autorki),
zdjęcie olimpijczyków 1974
roku (przekazane przez
wicestarostę Zofię Witkowską) oraz wycieczka do
Brukseli, ufundowana przez

europosła Andrzeja Grzyba. Arkadiusz
Suchanecki sfinansował bombonierki
– nieodzowny element Czekoladowego
Walczyka.
Do tańca na XIII Balu Starosty przygrywał zespól Dixie Company. Wieczór
uświetniła para taneczna: Katarzyna
Zielezińska – Mateusz Mocek. Urocze
gadżety - kapelusiki i woalki dla pań oraz
wąsy dla panów - wykonali uczestnicy
warsztatów terapii zajęciowej w Ostrzeszowie i Doruchowie, Pisarzowicach
i Kuźnicy Grabowskiej.
Organizatorzy XIII Balu Starosty składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i realizację przedsięwzięcia, a także
samym uczestnikom balu, którzy kolejny
raz pokazali, że bawiąc się, można
pomagać innym.
www.powiatostrzeszowski.pl
fot. „Studio 6x6” Grzegorz Kosmala

Mercedesem S
do ślubu

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

Zosia – córeczka państwa Magdaleny i Mariusza Potyrałów z Ostrzeszowa, ur. 23.01.2012r.,
Mieszko – synek państwa Joanny i Andrzeja Półtorak z Olszyny,
ur. 23.01.2012r.,
Zuzia – córeczka państwa Darii i Marcina Błaszczyków z Myślniewa,
ur. 25.01.2012r.,
synek państwa Justyny i Marcina Tomczaków z Olszyny,
ur. 25.01.2012r.,
Jaś –
synek państwa Żanety i Michała Glapińskich z Olszyny,
ur. 25.01.2012r.,

waga 3770g
waga 3600g
waga 2780g
waga 3500g
waga 3800g

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

Wykorzystano obrazki Clipart programu CorelDraw X4

… i nie tylko
tel. 607 915 082

