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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

22.08.2007

Paulina i Piotr
Joanna i Dawid

Irena i Marcin
Mamy zaszczyt poinformować, że na ślubnym kobiercu
stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
Joanna Kałużna i Dawid Wróbel (7 lipca 2007, kościół pw. św. Jadwigi w Ostrzeszowie)
Paulina Falak i Piotr Zieliński (14 lipca 2007, kościół w Doruchowie)
Irena Rabiega i Marcin Gajda (21 lipca 2007, kościół w Doruchowie)

Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie ślubne ukazało się na łamach „CzO”,
przynieś swoją ślubną fotografię do redakcji. Na pewno ją opublikujemy. To
nic nie kosztuje. Zapraszamy.

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

redakcja

Z okazji

Kochanym Rodzicom

Zofii i Kazimierzowi

Sitkom

35.

z okazji
rocznicy ślubu
wszystkiego najlepszego, dużo
zdrowia oraz kolejnych lat w
szczęściu i radości
życzą dzieci i wnuki

40.

rocznicy ślubu
Państwa

Zofii i Mariana
Wilkoszów

następnych wielu wspólnych lat
życia w szczęściu i miłości oraz
we wzajemnym szacunku.
I oby niebo nad Wami było zawsze
pogodne, a los przyjazny
i życzliwy.
życzą siostrzenice:
Jola, Grażyna i Mirka
z rodzinami

„Specjalista od małp zawsze wie, że z małej małpy nie zrobi człowieka. Rodzice zaś nie zawsze wiedzą, że z małego
człowieka robią często małpę.” Stefan Pacek

Dalida,

córeczka państwa Kornelii i Krzysztofa Klósków z Rzetni,
synek państwa Moniki i Adama Chrzanów z Gołębic,
bilźniaki synek państwa Moniki i Adama Chrzanów z Gołębic,
Nikola,
córeczka pani Kamili Matyjaszczyk i pana Arkadiusza Nettera z Czarnegolasu,
synek państwa Kariny i Norberta Puchałów z Kaliszkowic Kaliskich,
Bartosz,
synek państwa Anety i Mirosława Kubosiów z Siedlikowa,
Filip Marian, synek państwa Beaty i Adama Czarnuszków z Ostrzeszowa,

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

ur. 07.08.2007,
ur. 10.08.2007,
ur. 10.08.2007,
ur. 12.08.2007,
ur. 14.08.2007,
ur. 14.08.2007,
ur. 15.08.2007,

waga 3690g
waga 2590g
waga 2420g
waga 3850g
waga 3720g
waga 3310g
waga 3510g

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

