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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.

Justyna i Grzegorz

Ach, co to był za ślub!

19.12.2012

Z okazji 55. urodzin

Henrykowi
Halamundzie
najserdeczniejsze
życzenia
zdrowia, szczęścia
i pomyślności

składają
córka Agnieszka,
żona oraz rodzice

Izabela i Marcin
Miło nam poinformować, że w kościele parafialnym w Kaliszkowicach
Kaliskich na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne
„tak”:
Justyna Kędzierska i Grzegorz Cempel - 25 sierpnia 2012 r
Izabela Organista i Marcin Cieślaczyk - 8 września 2012 r

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!

Młodym Parom życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej
miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów.
redakcja

NIEDZIELA RADOŚCI I OTWARTYCH SERC
Dzielenie się z bliźnim, zwłaszcza tym uboższym od nas, to
radość płynąca prosto z serca.
Od wielu już lat taką akcję, mającą
pomóc najuboższym z radością
przeżyć święta, organizuje parafia
Chrystusa Króla w Ostrzeszowie.
W niedzielę - 16 grudnia, przed
kościołem parafialnym również
było wesoło, gwarno i śpiewnie.
Największym wzięciem cieszyły

się stroiki i, idące jak świeże
bułeczki, ciasta.
Kto jeszcze nie zaopatrzył się
w opłatek, sianko czy świece
Caritasu, mógł to tutaj uczynić.
Przybył też Mikołaj, który z elfami
rozdawał cukierki i pozował do
zdjęć. A wszystko piosenkami
świątecznymi ubarwiał ks. Paweł
z organistą p. Maciejem. I tylko
szkoda, że śniegu zabrakło.
W.J.

Bardzo duży
wybór zabawek
Atrakcyjne ceny
ul. Piekary 1
Ostrzeszów

NIEDZIELA
HANDLOWA
od 900 do 1300
Kupuj każdemu ze swoich dzieci co roku jakąś specjalną ozdobę na choinkę. Kiedy
będą się wyprowadzać do swoich domów, zapakuj wszystkie te ozdoby i wręcz im jako
prezent na nowe mieszkanie.
H. Jackson Brown

Milena - córeczka państwa Doroty i Tomasza Grzmilów z Bukownicy, ur. 8.12.2012r., waga 3460g
Antoś synek państwa Pauliny i Przemysława Kunów z Parzynowa, ur. 8.12.2012r., waga 3700g
Fabian - synek państwa Pauliny i Miłosza Kuligów z Torzeńca, ur. 10.12.2012r., waga 3810g
synek państwa Katarzyny i Mariusza Kuświków z Mącznik, ur. 11.12.2012r., waga 2680g
córeczka państwa Jolanty Matysek i Dawida Kubczaka z Antonina, ur. 12.12.2012r., waga 3740g
Brayan - synek państwa Angeliki Frąszczak i Filipa Myi z Ostrzeszowa, ur. 13.12.2012r., waga 4150g

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

