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SZCZĊĞLIWEGO NOWEGO ROKU!

Jolanta Suchy

Albina Barczak

Jakub Tyczka

nauczycielka

rencistka

Mċīowi, rodzinie, przyjacioâom,
znajomym i wszystkim czytelnikom
„Czasu Ostrzeszowskiego” īyczċ
duīo zdrowia, szczċğcia i wielu powodów do radoğci w nowym roku.

Przede wszystkim īyczċ zdrowia.
Szczególnie caâej mojej rodzinie, mċīowi i córce, a dodatkowo wszystkim
uczniom i pracownikom Szkoây Podstawowej w Doruchowie.

nauczyciel

uczennica gimnazjum
Moim rodzicom īyczċ tego, by
nowy rok przyniósâ duīo powodów
do radoğci, braku powodów do smutku - tego, by 2018 rok byâ lepszy niī
poprzednie lata.

Wszystkim mieszkaĕcom naszego powiatu chciaâbym īyczyý zdrowia
i lepszej pogody na przyszâoroczne
ğwiċta.

Jan Góra
emeryt

Najpierw chciaâbym īyczyý
wszystkiego dobrego mojej īonie
i rodzinie. Nastċpnie tego samego
wszystkim mieszkaĕcom Ostrzeszowa. Wâadzom Ostrzeszowa w podziċkowaniu za to, īe nam miasto tak
piċknieje. Gazecie równieī wszystkiego dobrego i by dalej byâa tak
poczytna. Na zakoĕczenie caâemu
ğwiatu - by byâ coraz piċkniejszy.

Maria Gandecka
emerytka

Zdrowia, szczċğcia, spokoju w rodzinie, a na samym koĕcu pieniċdzy.
Gdy jest zdrowie, to pieniċdzy tak bardzo nie potrzeba. Īyczenia te kierujċ
do wszystkich - rodziny, znajomych
i nieznajomych.

Justyna Szulc
z córkĆ AlicjĆ

Witold Pelka

Natalia Nowak

prowadzi wâasnĆ
dziaâalnoğý gosp.

Najbliīszym īyczċ zdrowia.
Ostrzeszowowi, by byâ coraz piċkniejszy. Polsce, īeby byâa coraz
wspanialsza, a ğwiatu īyczċ, by nie
byâo wojen.

pracuje w przedszkolu
Na 2018 rok īyczymy najbliīszym
duīo zdrowia i szczċğcia, speânienia
wszystkich planów i realizacji marzeĕ. Znajomym īyczymy powodzenia
w szkole i pracy, szczċğcia w miâoğci
i ogólnie dobrego īycia.

Agata Leszkiewicz
nauczycielka

Aldona Adamska

emerytowana nauczycielka
Najserdeczniejsze īyczenia
szczċğliwego nowego roku i samych
przyjemnoğci przesyâam mojej caâej
rodzinie. By wszystko uâoīyâo siċ tak,
jak to sobie zaplanowali.

Oby rok 2018 byâ lepszy od 2017,
a gorszy od 2019. Niechaj z roku na
rok īyje nam siċ szczċğliwiej. Īebyğmy siċ szanowali i potraÀli cieszyý
z maâych rzeczy, bo tego nie umiemy. Chciaâabym teī, aby w rodzinie
zawsze panowaâa zgoda i īebym nie
miaâa problemów z pracĆ. Marzċ takīe
o wyjeĩdzie do Indii, ale w roku 2018
raczej siċ to nie uda. Moīe za to traÀ
siċ wygrana w totolotku - niekoniecznie 14 milionów.

Mariusz Witek

Telesfor MĆdry

burmistrz Ostrzeszowa

emeryt

W Kaliszkowicach Kaliskich
mieszkam od 3 lat i jestem wdziċczny za przyjċcie mnie do spoâecznoğci.
W zwiĆzku z tym, wszystkim znajomym
i sĆsiadom oraz pani soâtys chciaâbym
īyczyý wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczċğcia i bogatego roku.

Na nadchodzĆcy rok 2018 īyczċ
najbliīszym oraz wszystkim mieszkaĕcom miasta i gminy Ostrzeszów,
jak równieī wszystkim Polakom, aby
ten rok byâ szczċğliwy dla kaīdego
indywidualnie oraz dla nas wszystkich
jako Polaków. Myğlċ, īe takie īyczenia
naleīĆ siċ caâemu ğwiatu.

Karolina FrĆczek
uczennica ZS nr 1

Wszystkim znajomym, przyjacioâom i w szczególnoğci rodzinie īyczċ
wszystkiego dobrego w nowym roku.
Wielu powodów do radoğci, zdrowia,
szczċğcia i by wszystkie ich marzenia
i zaâoīenia siċ speâniây.

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ

Nasze produkty sð znakowane
znakiem jakoćci CE i produkowane
sð zgodnie z normð PN-EN 12839:2012

Drodzy
zyy Klienci, z racji sezonu
zimowegggo zapraszamy po nasze
produkty w promocyjnych cenach.
Pro
omocja trwa do 28.02.2017r.
o
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Katarzyna Idczak
z mċīem
Mariuszem
i synkiem Mateuszem

Naszym najbliīszym, przyjacioâom, znajomym w nowym roku īyczymy zdrowia, szczċğcia, pomyğlnoğci,
duīej pogody ducha i speânienia
wszystkich marzeĕ. Sami sobie chcielibyğmy īyczyý, by rok 2018 nie byâ
gorszy od tego, który poīegnaliğmy,
oraz by dopisywaâo nam zdrowie.

Teresa Koruba
emerytka

Wszystkim, bez wyjĆtku, īyczċ
zdrowia, trochċ pieniĆīków, wszelakiej pomyğlnoğci i ogromu szczċğcia.
Chciaâabym, by udaâo mi siċ wyremontowaý dom, taki mam plan,
i mam nadziejċ, īe w tym roku uda
siċ go zrealizowaý.
Polakom īyczċ dobrych i uczciwych rzĆdów, by wszyscy byli traktowani równo i sprawiedliwie.

