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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.

Ach, co to był za ślub!

Julia i Dariusz
Miło nam poinformować, że 8 października w kościele w Kaliszkowicach Kaliskich na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
Julia Nieruchalska i Dariusz Krakowski

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!

15.02.2012

Statuetki HIT 2011 wręczone

W niedzielę, 12 lutego 2012,
roku w Auli Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu odbyła
się uroczystość podsumowania
i ogłoszenia wyników Konkursu
Gospodarczo-Samorządowego
HIT Regionów 2011, promującego dokonania rynkowe, ekologiczne, organizacyjne oraz
samorządowe.
Na uroczystej gali spotkali się
liczni przedsiębiorcy i działacze
samorządowi z województwa
wielkopolskiego.
Kapituła, po dokonaniu oceny
przedsiębiorstw oraz samorządów, porównaniu walorów organizacyjno-ekonomicznych, dokonała wyboru laureatów konkursu.
Możemy się poszczycić trzema
laureatami z naszego powiatu –
są to:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno – Handlowo - Usługowe
FUMO-OSTRZESZÓW
Sp. z o.o.w kategorii „Organizacja i zarządzanie” – otrzymało KRYSZTAŁOWY HIT za
wdrożenie
programu
„ERP”
do wspomagania zarządzania

przedsiębiorstwem,
- TRASKO – Inwest Sp. z o.o.
z Ostrzeszowa w kategorii „Handel i usługi” otrzymał RUBINOWY
HIT za wysoką jakość usług
budowlanych na przykładzie
zespołu budynków mieszkalnych
„CENTAURIS” we Wrocławiu,
- ZPM Poprawa Producent
Opakowań Tekturowych z Kobylej Góry w kategorii „Organizacja i zarządzanie” otrzymał
RUBINOWY HIT – za dynamikę

rozwoju poprzez pozyskiwanie
nowych rynków sprzedaży własnych produktów oraz rozbudowę zakładu w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Blasku gali nadał koncert niekwestionowanej gwiazdy polskiej
sceny muzycznej Haliny Frąckowiak. Naszym przedsiębiorcom
towarzyszył starosta ostrzeszowski Lech Janicki.
Ze strony:
www.powiatostrzeszowski.pl

Kochanej Mamie, Teściowej, Babci i Prababci

Teresie Wawrzyniak
z okazji 80. urodzin
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości,
uśmiechu i pomyślności na następne lata życia
składają
córka z mężem,
syn z żoną,
wnuczka Ewelina z Sylwkiem
i małą Izunią,
wnuk Robert z Sylwią,
Mateuszkiem i małą Patrycją
oraz wnuk Rafał

Mercedesem S
do ślubu
… i nie tylko
tel. 607 915 082

Tobiasz – synek państwa Agaty i Jacka Dembnych z Kochłów,
ur. 4.02.2012r.,
Tymuś – synek państwa Doroty i Łukasza Adamskich z Rogaszyc,
ur. 6.02.2012r.,
synek państwa Eweliny i Piotra Krzemienowskich z Ostrzeszowa, ur. 7.02.2012r.,
Oliwier – synek państwa Ilony Graf i Waldemara Kosmalskiego z Myj,
ur. 8.02.2012r.,
córeczka państwa Aleksandry i Roberta Błoch z Komorowa,
ur. 8.02.2012r.,
Filip –
synek państwa Katarzyny i Dominika Frankowskich z Zajączek, ur. 9.02.2012r.,
synek państwa Kamili i Janusza Wojewodów z Ostrzeszowa,
ur. 10.02.2012r.,

waga 3030g
waga 3210g
waga 4220g
waga 3420g
waga 3960g
waga 3100g
waga 3360g

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

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

Wykorzystano obrazki Clipart programu CorelDraw
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Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu. Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać. Matka Teresa z Kalkuty

