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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.

50 lat wspólną drogą
Nie sztuką jest pokochać, ale
sztuką jest wytrwać w miłości. Jeśli
ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki.
Z przyjemnością informujemy, że
31 lipca 2012 roku w Sali Ślubów
w Urzędzie Miasta i Gminy Grabów
nad Prosną odbyła się uroczystość
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości uczestniczyło
6 par małżeńskich. Te wspólnie przeżytych 50 lat to symbol wierności
i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku
małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud
pracy i wyrzeczeń dla dobra swych
rodzin, założonych przed pół wiekiem,
za wychowanie dzieci, za noce przy
nich nieprzespane, za cierpienia, łzy,
ale także za radość płynącą z życia

rodzinnego, Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalami, które w imieniu
Państwa wręczył Jubilatom burmistrz
Grabowa Zenon Cegła, a pani Marzena
Nawrocka - kierownik USC wręczyła
dołączone do medali legitymacje.
Obecni na uroczystości – wicerzewodniczący Rady Miejskiej Jan
Cegiełka i sekretarz Urzędu Barbara
Wyrwas, życząc powodzenia na
następne lata, wręczyli Szacownym
Jubilatom dyplomy i kwiaty. Spotkanie przebiegało w pełnej serdeczności
atmosferze, przepełnionej wspomnieniami ze wspólnie spędzonych lat.
Kłaniając się nisko wszystkim
Parom Małżeńskim, życzymy jeszcze wielu wspólnie przeżytych lat
w szczęściu i zdrowiu.
Marzena Nawrocka
Zdjęcia: Magdalena Karpińska
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Ach, co to był za ślub!

Jubileusz złotych godów
świętowali:
Państwo Kazimiera i Henryk
Dziekanowie
Państwo Czesława i Stanisław
Bielowie
Państwo Irena i Józef
Karwikowie
Państwo Teresa i Marian
Smiataczowie
Państwo Łucja i Stanisław
Śmiataczowie
Państwo Kazimiera i Józef
Sikorowie

Joanna i Damian
Miło nam poinformować, że 2 czerwca w kościele Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Goszczu na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie
sakramentalne „tak”:
Joanna Banasiak i Damian Daszczyk.

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!

W miłości chodzi o dostrzeganie w człowieku tego, co
wyjątkowe i cenne.

Osoby urodzone
między 23 lipca
a 22 sierpnia to
zodiakalne Lwy.

Z okazji Twojego Święta,
za wczoraj i dziś,
każdym czułym serca uderzeniem
i każdym z niego płynącym życzeniem
zdrowia, sił i codziennej radości
wraz ze słowami największej wdzięczności
za wszystkie dla nas trudy i starania
składamy dzisiaj podziękowania
- w 75. rocznicę urodzin
naszej Kochanej Mamie i Babci

Eugenii Bierskiej
syn Stanisław, córka Janina z mężem
oraz wnuczki Daria i Aleksandra

Szczęśliwym Rodzicom
gratulujemy, a wszystkim
kochanym dzieciątkom
życzymy zdrowia, miłości
i szczęścia na całe długie
życie!
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Katarzyny
Radosława Krzymińskich z Opatowa,
ur. 27.07.2012r., waga 3840g
Antonina – córeczka państwa Renaty i Marcina Fiółków z Mikstatu,
ur. 28.07.2012r., waga 2880g
Blanka –
córeczka państwa Edyty i Artura Wyrwasów z Bobrownik,
ur. 30.07.2012r., waga 3260g
córeczka państwa Katarzyny i Mirosława Pastoków z Mikstatu Pustkowia,
ur. 30.07.2012r., waga 3430g
Julka –
córeczka państwa Izabeli i Tobiasza Pawlików z Wielowsi,
ur. 31.07.2012r., waga 3500g

