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ŻYCZENIA Z KWIATKIEM DLA BABCI Z DZIADKIEM
Kochanym Babciom - Annie Zajfert
i Wiktorii Kowalczyk - dużo
zdrowia, spełnienia marzeń i samych
szczęśliwych dni
życzy wnuczka Sandra Zajfert

Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi
laurkami.
Te laurki pełne kwiatków są dla
Babci Krystyny Wyrymy i Dziadka
Romana Wyrymy
od Oskara Zimocha i Justyny
Wyrymy

Dla Babci Marii Malak oraz Dziadka
Czesława Malaka!
W dniu tak uroczystym, w dniu
Waszego Święta,
składam Wam życzenia, bo o Was
pamiętam.
By życie Wasze było kwiatami
usłane,
tak piękne i czyste jak letni poranek
wnuk Sebastian Woźniak

Serdeczne życzenia z okazji Dnia
Babci i Dziadka
dużo zdrowia i radości dla
Marii i Mariana Brylaków oraz
Barbary Antczak
składa Bartuś Antczak

Kochani Babcie i Dziadkowie Krystyna i Andrzej Jaroszowie oraz
Maria i Paweł Dudkowie!
Z okazji Waszego święta życzymy:
100 lat życia, zdrowia, szczęścia,
pogody ducha, zadowolenia
i pociechy z wnuków, wszelkiej
pomyślności i wszystkiego,
co najpiękniejsze; jednocześnie
dziękując za troskę oraz poświęcony
nam czas.
Dorotka i Szymon Jaroszowie

Dla kochanych Dziadków Ani i Rysia
Noculaków, Uli i Rysia Smolarków
oraz Prababci Marysi Noculak
najserdeczniejsze życzenia szczęścia,
zdrowia, pomyślności, spełnienia
marzeń, wiele radości i żadnych
trosk oraz dużo miłości
śle wnuczek
Marcin Smolarek

Babciu nasza ukochana, nie bądź nigdy
zatroskana i nieważne jaka pora, Babciu,
nigdy nie bądź chora!
Życzymy samej pomyślności,
to wyraz naszej miłości.
Kochanej Babci Helenie Ostrowicz
wnuczki Monika, Sara, Paulinka Ostrowicz

Życzę dziś Tobie, Babuniu miła, byś
zawsze w życiu szczęśliwa była.
I Tobie Dziadku życia najdłuższego,
pociechy, szczęścia i zdrowia
dobrego.
Kochanym Dziadkom Iwonie i Tomaszowi Kurkom życzenia składają: Patryk i Oleńka
Siankiewicz

Życzenia dla Prababci Heleny
Piaseckiej, Babci Ireny Kukuły
i Dziadka Marka Kukuły!
Dużo zdrowia i miłości, moc śmiechu
i radości, mało smutku oraz łez
i szczęścia po życia kres
Ola i Ala Hober

Z okazji Dnia Babci i Dziadka
przyjmijcie życzenia i kwiatka,
chcemy, byście zawsze z nami byli,
bez Was byśmy się nudzili, lubimy,
gdy Dziadziuś z nami wariuje,
a Babcia utuli i wycałuje.
Kochamy Was!
Życzenia dla Stanisława i Teresy
Kempów z Bledzianowa
przesyłają Mikołaj i Hubert

„CEGIEOKI”
Twoje miejsce na wesele,
przyj¸cie okolicznoäciowe
i niedzielny obiad

Dla Babć - Bożeny Gagatek oraz
Eulalii Jarosz!
Życzę Ci, Babciu, zdrowia dobrego,
gdyż skarbu lepszego nie znam
od tego.
Miłość ma również wielkie znaczenie,
tej jednak doznasz na pewno
ode mnie.
Bądź zatem zdrowa i bardzo
szczęśliwa, a naszej miłości niech
w sercach przybywa.
Kocham Was bardzo
Antoś Jarosz

Dla Dziadków: Andrzeja Gagatka
oraz Henryka Jarosza!
Krótki mój wierszyk i mowa krótka,
bo jestem, Dziadziu, jeszcze malutki.
Kiedy urosnę, Dziadku jedyny, będę
Ci życzyć przez dwie godziny.
A teraz tylko te słówka powiem, niech
Bóg Dziadziunia obdarzy zdrowiem,
niech Dziadzio drogi żyje wiek cały
i wciąż pamięta o wnusiu małym.
Kocham Was bardzo
Antoś Jarosz

Kocham Was mocno, to nie żarty, moi
mili, dzisiaj Wam życzenia składam
byście sto lat w zdrowiu i szczęściu
żyli.
Kochanym Dziadkom: Bogumile
i Marianowi Niełacnym, Arlecie
i Dariuszowi Zimochom oraz
Pradziadkom Jadwidze i Szczepanowi
Zimochom
najserdeczniejsze życzenia
składa wnuczka Zuzanna Niełacna

Dla Teresy Wolińskiej z Grabowa nad
Prosną!
Kochana Babciu,
tak wiele nas nauczyłaś, tak wiele
uśmiechu nam dałaś. Na spacery
z nami chodziłaś, kiedy byliśmy
jeszcze mali. Do snu nuciłaś piosenki,
zawsze byłaś blisko nas. Dlatego
chcieliśmy podziękować Ci, Babciu.
Żyj nam długo w spokoju i uśmiechaj
się, bo uśmiech najważniejszy jest i to,
że kochamy Cię.
Kochające wnuki i prawnuki: Sylwia
Strączkowska, Aldona Walczak,
Jakub Kaczmarek, Dawid Kaczmarek,
Aleksander Walczak i Nikodem
Strączkowski

Danie Dnia
na nadchodz¦c¦ niedziel¸:

Zupa krem z ziemniaka
Polędwiczki wieprzowe
w sosie, kluski śląskie
oraz sałatka z buraka i pora
Rezerwacje stolików
oraz informacja na
temat oferty:
609 609 225 oraz 609 609 240

Szklarka Myälniewska 101

www.facebook.com/CegielkiWLesie

Dla Babci Marysi Kaczmarek-Machalicy z Książenic!
Dziś mojej Babci życzenia złożę,
w wiązankę kwiatów serduszko włożę.
I wiem, że bardzo będzie się cieszyć,
kiedy zobaczy, że do niej śpieszę.
Moja Babunia najlepsza w świecie,
wszystkim Wam powiem, bo wy nie
wiecie.
Ja Babcię kocham, ściskam za szyję,
niech będzie zdrowa i sto lat żyje!
Aleksander Walczak i Nikodem
Strączkowski

Najukochańszej Babci Mirce Ilskiej
i Najwspanialszemu Dziadkowi
Jankowi Ilskiemu życzenia zdrowia,
spokoju i pogody ducha na każdy
dzień
składają wdzięczne wnuki
Ola i Michał Pankalla

Niechaj Dziadzio z Babunią tak
nam długo żyją, póki komar i mucha
morza nie wypiją.
Oj, ty mucho, ty komarze, pijcie
wodę powoli, aż się Babcia
i Dziadzio nażyją do woli.
Kochanej Babci Zdzisi i Dziadkowi
Stefanowi Kaźmierczakowi
życzenia ślą: Szymon, Zuzanka
i Rozalia Kaźmierczak

Życzenia z tym samym wierszykiem
otrzymują także:
Elżbieta i Czesława Walczakowie
z Palat
od wnuczka Aleksandra Walczaka
oraz

Babcia i Dziadek Patryka i Michała
Tomaszewskich

Kochana Babciu, kochany Dziadku,
dziś Wam przynoszę po jednym
kwiatku, do tego dokładam serdeczne
życzenia, niech Wam się spełnią
wszystkie marzenia!
Wspaniałej Babci Halince
i Dziadkowi Andrzejowi Bielom
całuski ślą: Szymon Kaźmierczak,
Zuzanna Kaźmierczak, Rozalia
Kaźmierczak, Sara Biel, Angelika
Biel i Patrycja Biel

Dla kochanych: Babci Reni i Dziadka
Antka Kupczyków
oraz dla kochanego Dziadka Tadka
Tomalkiewicza z Grabowa
życzenia i całusy śle kochająca
wnuczka Zuzia Kupczyk
Kocham Was!

Dla Dziadka Andrzeja Ślaka!
Z okazji Twojego święta życzymy Ci
dużo zdrowia i szczęścia. Obyś żył
100 lat!
Amelia, Hanna
i Martyna Otwiaska, Natalia i Julia
Cieplik, Szymon Ślak

Kochana Babciu, w dniu Twojego
święta życzymy, byś była zawsze
uśmiechnięta i Ty, drogi Dziadku,
miej uśmiech na twarzy, niech Ci się
spełni wszystko, o czym marzysz.
Natalka i Julka Cieplik

Dla Babci Renaty i Dziadka Lecha
Śpiglów oraz Babci Uli i Dziadka
Rysia Golickich z Ostrzeszowa!
Cóż Wam dam - tylko jedno serce
mam, a w tym sercu róży kwiat,
Babciu, Dziadku żyj 100 lat!
Serdeczne życzenia składają
wnuczki: Julia i Natalia Śpigiel
z Komorowa

Babcia Alina jest jak dobra wróżka,
co otwiera bajkom drzwi, bo gdy
kładzie nas do łóżka, potem mamy
piękne sny. Babcia wszystko robi dla
nas, z jej pomocy każdy rad. Babcia
strasznie jest kochana, więc niech
żyje nam sto lat!
Wszystkiego najlepszego życzą
wnuczki: Amelka, Hania, Natalka,
Julia i Martynka Otwiaska
oraz wnuczek Szymon Ślak

Kochanym Dziadkom Teresie
i Henrykowi Michniewskim zdrowia,
radości oraz wszelkiej pomyślności
życzą Kamil i Dawid Michniewscy

Jak można pomieścić w sobie tyle
troski, ciepła i miłości?
Jak można podarować innym tyle
uśmiechu, dobroci i radości?
Jak można zdobyć zdolność, by w
trudnych chwilach nieść pociechę?
Jak można, powiedzcie, stać się jak
WY, cudownym człowiekiem?
Kochanym Dziadkom Irenie
i Stanisławowi Smiataczom dużo
zdrowia, pogody ducha, wszelkiej
pomyślności oraz uśmiechu
na twarzy
życzą Kinga i Kacper Smiatacz oraz
Kamil i Dawid Michniewscy

Dużo czasu wolnego, samych
przyjemności, jak najmniej kłopotów
i wiele radości!
Nic do naprawiania, dźwigania,
trzepania, tylko miękki fotel i coś
do chrupania.
Tego Babci Uli i Dziadkowi
Zygmuntowi Kaczmarkom oraz
Dziadkowi Zygmuntowi Stempin
życzą wnuczki Zuzia i Klaudia
Stempin

Kochamy mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty, moi mili, dziś życzenia im
składamy, by sto latek jeszcze żyli!
Najlepsze życzenia dla cudownej Babci Ali
i wspaniałego Dziadka Wojtka
składają wnuki - Matylda i Wojtuś
Kaźmierczak

Jest taka jedna pani Katarzyna,
co fory u mnie ma, bo zawsze
jest na luzie - to właśnie babcia
ma! Dużo czasu wolnego, samych
przyjemności, jak najmniej kłopotów
i wiele radości! Nic do naprawiania,
dźwigania, trzepania, tylko miękki
fotel i coś do chrupania
życzy wnuczka Karolina Cieplik

Życzenia dla Ewy i Mariana
Muskałów!
Kochana Babciu i kochany Dziadku,
życzę Wam dużo zdrówka, aby nie
brały Was żadne choróbska.
By Dziadek miał siłę się ze mną
bawić, a Babcia zupkę pomidorową
na obiad mi robić.
Hanka Kosińska

Drogi Dziadku Józku!
Życzymy Ci dużo zdrowia, szczęścia,
pomyślności, na Dzień Dziadka dużo
gości, by te chwile były miłe i krążyły
jak motyle!
Amelia, Hanna i Martyna Otwiaska

Kochana Babciu Krysiu, Kochany
Dziadku Rysiu Nowaccy, dziś Wam
przynoszę po jednym kwiatku, do
tego dokładam serdeczne życzenia,
niech Wam się spełnią wszystkie
marzenia
wnuk Kamil Nowacki

Kochanej Babci Lidce Kaczmarek!
Z okazji Dnia Babci chcemy życzyć,
abyś była zawsze zdrowa, pełna sił
i odlotowa! Żyła długo i w radości,
byś nie miała żadnej troski! Dużo
kasy i znajomych, żebyś zawsze
miała co robić! Byś spełniła swe
marzenia, tylko nie mów, że już
ich nie masz!
Szczęścia i radości, wszystkiego,
co najlepsze od wnuczki Dagmary
i wnuka Eryka Wdowiaka

Dzień Babci i Dziadka to jedna
z ważniejszych dat. Damy Wam tyle
całusów, ile macie lat.
Złożymy tyle życzeń, ile płatków
kwiatki mają.
By zapewnić ze szczerością,
że wnuczęta Was kochają.
Serdeczne życzenia dla Anny
i Ryszarda Świderskich oraz Janiny
i Jana Kucharskich
przesyłają: Jagoda, Adrian i Mateusz
Kucharscy z Ostrzeszowa

Dla Babci i Dziadków Mieczysławy
i Leona Piwoniów oraz Urszuli
i Kazimierza Niełacnych!
Dużo zdrowia i miłości, dużo
szczęścia i radości,
moc uścisków i słodyczy
tego Wam Otylka życzy

Najukochańszym Babciom Zosi i Dorocie - oraz Dziadkom
Andrzejowi i Jakubowi z okazji ich
święta składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, szczęścia,
uśmiechu nieschodzącego z twarzy
oraz tego, by każdy dzień spędzony
z nami był zawsze pełen radości
i miłości
wnuczka Paulina i wnuk Bartek
Nowak

Kochanej Babci i Dziadkowi Krystynie i Stefanowi Frąszczakom
z Rogaszyc, Kazi Błach z Ostrówca,
najserdeczniejsze życzenia, dużo
zdrowia i radości, jak najwięcej
szczęścia i najmniej przykrości.
Pogody ducha oraz spełnienia
marzeń
życzy wnuczka Marcelina Wiatrak
z Rogaszyc

Dla Babci Danusi i Dziadków Franka i Janka!
Życzę Wam, Babciu i Dziadkowie
mili, byście zawsze w życiu szczęśliwi
byli, życia najdłuższego, uśmiechu,
szczęścia i zdrowia dobrego.
Maja Duliba

Dla Babci Ireny i Dziadka Józefa
z Marszałek oraz dla Babci Krystyny
i Dziadka Stefana ze Skarydzewa!
Kochamy nasze Babcie i Dziadków - to
nie żarty, moi mili, dzisiaj im życzenia
ślemy, by sto latek jeszcze żyli.
Przyjmijcie, kochani - Babcie
i Dziadkowie - z serca płynące
życzenia - dobrego zdrowia, dużo
optymizmu i spełnienia wszystkich
marzeń
Sandra i Fabian Świtoń

Moc życzeń dla Babci Władysławy
Śmiejczak, dużo zdrowia, uśmiechu
na twarzy i samych słonecznych
dni od kochających wnuków Tymka i Tobiasza
Maksymiliana, Tym

Serdeczne życzenia dla Babci Tereski
i Dziadka Stasia Marszałków oraz
dla Babci Ani i Dziadka Rysia
Świderskich z Pustkowia! Dużo
zdrowia, szczęścia, pomyślności
i zadowolenia z nas - wnuków
Wojciech i Krzyś Marszałek

Dla Babć - Mieczysławy Kociemby,
Marii Idczak - oraz Dziadków Czesława Kociemby i Mieczysława
Idczaka!
Niech od Bałtyku aż do stóp Tatr
żyją nam Babcie i Dziadkowie
sto lat.
wnuczka Julia i wnuk Kacper

Dla Wandy i Władysława
Michalaków z Godziętów!
Mój dobry Dziadek to oczywiście
Władek.
Ja nazywam go „rączką złotą”,
bo umie wszystko zrobić z ochotą!
Nie żartuję! Wszystko z drewna
wyczaruje.
Babcia Wandzia dobrze się czuje,
gdy latem ze mną podróżuje.
Ona mnie uczy w morzu pływać,
dlatego lubię z nią przebywać.
Kochani Dziadkowie, żyjcie sto lat!
Maciej Stoczkowski

Dla Janiny i Ryszarda Stoczkowskich
z Torzeńca!
Babcia Janka jest miłośniczką lasu,
spędza w nim bardzo wiele czasu,
to jagód przyniesie, to grzybów
nazbiera, że bieda mi nie doskwiera.
Dziadek Rysiu jest budowniczym,
już tyle domów zbudował, że trudno
wyliczyć!
Choć ciężko pracuje, humoru mu nie
brakuje.
Lubi żarty i psikusy i ma u mnie
same plusy!
Kochani Dziadkowie, żyjcie sto lat!
Maciej Stoczkowski

TROCHĘ SŁODYCZY
DLA BABĆ I DZIADKÓW
Spośród wszystk
wszystkich nadesłanych życzeń, a było ich ponad 50, wylosowaliśmy 5, których adresaci
otrzymują od „Czasu Ostrzeszowskiego”
a
zeszowskiego” kosze słodyczy, a babci
babcie, dodatkowo - kwiatek.
Tym razem „osłodzimy” Dzień Babci i Dziadka Państwu:
• Urszuli i Ryszardowi Golickim z Ostrzeszowa,
• Krystynie i Stefanowi Frąszczakom z Rogaszyc oraz Kazimierze Błach
z Ostrówca,
• Annie i Ryszardowi Świderskim z Pustkowia,
• Władysławie Śmiejczak,
• Mirosławie i Janowi Ilskim.
Zapraszamy do redakcji po odbiór nagród lub telefoniczne
(62 730 14 90) podanie adresu, gdzie mamy je dostarczyć.
Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia,
radości oaz pociechy z wnuków.

