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Ach, co to byâ za œlub!

Pozdrowienia znad morza dla czytelników
i redakcji „Czasu Ostrzeszowskiego”
przesyłają
Dawid i Paweł Sochalcowie z rodzicami, ciocią
i dziadkami.

Paulina i Kamil
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Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów.

redakcja

Pozdrowienia z Łazów dla „Czasu
Ostrzeszowskiego”
przesyła
Tatiana Jędrzejak.

JeĞli chciaábyĞ, aby i Twoje
zdjĊcie Ğlubne ukazaáo siĊ na
áamach „CzO”, przynieĞ lub
przyĞlij swoją Ğlubną fotogra¿Ċ
do redakcji. Na pewno ją opublikujemy. To nic nie kosztuje.
Zapraszamy!

30. urodzin
Katarzyny Kokot
Z okazji

serdeczne życzenia spełnienia marzeń,
zdrowia, radości i błogosławieństwa
Bożego, aby każdy następny rok
przynosił to, co w życiu najważniejsze
życzy
chrzestna z rodziną

Im mizerniejszy poziom duchowy, bezbarwniejsze moralne oblicze, większa troska o własny spokój i wygodę, tym więcej zakazów i nakazów, dyktowanych
pozorną troską o dobro dziecka. Janusz Korczak

Liliana Helena - córeczka paĕstwa Klaudii SkĆpskiej i Radosâawa Niechciaâa z Kċpna, ur. 13.07.2018r., waga 3550g
Zuzanna - córeczka paĕstwa Iwony Baniak i Pawâa Merliĕskiego z Wieruszowa, ur. 14.07.2018r., waga 2640g
Maja - córeczka paĕstwa Angeliki i Janusza Miğków z Klonu, ur. 15.07.2018r., waga 3870g
Nina - córeczka paĕstwa Moniki i Marcina Ğmieszków z Mikstatu, ur. 16.07.2018r., waga 2900g
Lilianna - córeczka paĕstwa Patrycji i Bartosza Mazurkiewiczów z Kċpna, ur. 16.07.2018r., waga 3720g
córeczka i synek paĕstwa Aurelii i Dariusza Zadków z Niwek Kraszowskich, ur. 16.07.2018r., waga 2420g i 2510g
Matylda - córeczka paĕstwa Ilony i Dawida Kliĕskich z Kraszewic, ur. 16.07.2018r., waga 4480g
Julia - córeczka paĕstwa Pauliny i Tomasza Ğmiechowskich z Biskupic Zab., ur. 18.07.2018r., waga 3480g
córeczka paĕstwa Agnieszki i Mateusza Tyców z Parzynowa, ur. 19.07.2018r., waga 3200g
Igor - synek paĕstwa Marty i Daniela Niesobskich z Donaborowa, ur. 19.07.2018r., waga 4020g

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

