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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.

19.09.2007

ZŁOTE JUBILEUSZE

Wcześniej niż to bywało w minionych
latach, bo już 12 września, pary obchodzące w tym roku piękny jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego zostały
uhonorowane pamiątkowymi medalami.
Uroczystość tradycyjnie miała miejsce
w restauracji „Zacisze”. Przybywających

czystości byli państwo Irena i Józef
Jamrożowie. Poprosiłem ich o garść
wspomnień.
„50 lat temu nie było tak wystawnych
wesel jak dziś – rozpoczęła p. Irena.
Wzięliśmy skromny ślub w kościele w
Kobylej Górze. Uczyłam się krawiectwa

dwoje wnucząt z małżeństwa drugiej
córki. Jedynie syn jest kawalerem.
Przeżyć wspólnie 50 lat wcale nie
jest łatwo. Problemy są jak w każdym
małżeństwie, bo zawsze może czegoś
brakować. Trzeba dużo miłości i cierpliwości, i cieszyć się każdą wspólnie
przeżytą chwilą.”

K. Juszczak
**
Pary obchodzące w 2007r. jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego:

Sylwia i Robert
Miło nam poinformować, że na
ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli
sobie sakramentalne „tak”:
Sylwia Walczak i Robert Mikulski
(18 sierpnia, kościół w Morawinie)
Młodym Parom życzymy wszelkiej
pomyślności, szczęścia, nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji
wszystkich wspólnych planów
redakcja
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.

Z okazji

30-lecia
pożycia małżeńskiego dla
Marii i Sylwestra
Niechciał

To Wasza rocznica. Może być
szczególną okazją do tego, by się
zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co
osiągnęliście w ciągu Waszego małżeństwa. Jest to czas zarezerwowany
na wspomnienia radosnych chwil
oraz rozwiązanych problemów. To
czas na podziękowanie od

córki Doroty
z mężem i dziećmi.

„Czy nie zauważyliście, że spędzacie 18 miesięcy próbując
nauczyć swoje dzieci stać i mówić, a następne 18 lat próbując
zmusić je do siedzenia i słuchania?” Jim Heffelfinger

Oliwia córeczka państwa Emilii i Piotra Tomaszewskich z Bierzowa,
ur. 09.09.2007r., waga 2490g
Dawid synek państwa Katarzyny i Tomasza Pospiszilów z Bralina,
ur. 09.09.2007r., waga 3000g
córeczka państwa Karoliny i Sylwestra Szymaniaków z Kaliszkowic
Kaliskich, ur. 10.09.2007r., waga 2830g
córeczka państwa Ewy i Mikołaja Huehndorfów z Ostrzeszowa,
ur. 12.09.2007r., waga 3450g
Osoby urodzone między 23 sierpnia a 23 września to
zodiakalne Panny.

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

gości już w progu witała p. Anna Wolna
– kierownik USC. Złotym Jubilatom złożono okolicznościowe życzenia, a na ich
cześć wzniesiono toast. Najważniejszym
momentem uroczystości było wręczenie
medali przyznanych przez prezydenta
RP. Jubilatów dekorował burmistrz S.
Wabnic, a w tym doniosłym momencie
towarzyszyli mu przewodniczący Rady
Miejskiej i Rady Powiatu. Jeszcze pamiątkowa wspólna fotografia i czas na
rozmowy oraz wspomnienia, które umilali nastrojową muzyką Ryszard Hendrysiak i Ryszard Alcer.

*
Jedną z par biorących udział w uro-

u pewnej pani, a mój przyszły małżonek
kolegował się z jej synem – i w taki sposób się poznaliśmy.”
Pan Józef jest rodowitym ostrzeszowiakiem. Zasłynął z uprawiania biegów
długodystansowych, był nawet mistrzem wojsk inżynieryjnych w biegach.
I dziś powtarza z dumą – najlepsze nogi
w Ostrzeszowie. Wiele czasu spędził
poza domem, pracując jako montażysta
w Bolesławcu i Lubiniu.
„Mieliśmy trójkę dzieci – kontynuuje p.
Irena – niestety najstarsza córka zmarła
cztery lata temu. Zachorowała jeszcze
jako panna, ale chłopak, z którym chodziła, nie zostawił jej. Później urodziła
córeczkę. Teraz mam już prawnuka i

Helena i Stanisław ADAMSCY
Rut i Henryk BANASZAKOWIE
Marianna i Idzi BEDNARKOWIE
Helena i Antoni CNOTALSCY
Jadwiga i Edward GUZENDOWIE
Irena i Józef JAMROŻOWIE
Wanda i Henryk JASIAKOWIE
Janina i Stefan KŁOBUCHOWIE
Leokadia i Jerzy KRAWCZYKOWIE
Krystyna i Antoni KUBIAKOWIE
Sabina i Ludwik KURZAWOWIE
Izabela i Henryk LISOWIE
Maria i Jan ŁAKOMI
Weronika i Kazimierz MATYJASZCZYKOWIE
Lidia i Edward PAWŁOWSCY
Irena i Józef PIETRONIOWIE
Mieczysława i Leon PIWONIOWIE
Stefania i Józef STAGRACZYŃSCY
Honorata i Józef SZAŁKOWSCY
Stanisława i Jan ŚWITONIOWIE
Daniela i Bolesław WIEMANNOWIE
Zofia i Stanisław WIŚNIEWSCY
Maria i Antoni WRZALSCY

Wszystkim Złotym Jubilatom
życzymy wielu jeszcze lat
przeżytych w zdrowiu i niesłabnącej
miłości.
/red./

