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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.

10.10.2007

Anna i Łukasz
Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie
sakramentalne „tak”:
Paulina Szymczak i Jerzy Radajewski (17 sierpnia, kościół pw. Królowej
Jadwigi w Ostrzeszowie)
Anna Graf i Łukasz Nowak (18 sierpnia, kościół w Niedźwiedziu)
Anna Pierucka i Łukasz Palat (11 sierpnia, kościół w Kraszewicach)
Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia, nieustającej miłości
oraz pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów
redakcja

Anna i Łukasz

Paulina i Jerzy

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.

Emeryci (nie tylko) z Ostrzeszowa w Grecji
Wrzesień powitał nas chłodem,
ale nie dlatego wybraliśmy się do
Grecji. Wyjazd zaplanowaliśmy już w
styczniu. Wśród 46 osób byli tacy,
którzy nie pierwszy raz wyjechali
odpoczywać na Riwierę Olimpijską z
B.P. Śląsk! Przejazd przez Słowację,
Węgry, Serbię i Bułgarię stanowił dodatkową atrakcję turystyczną. Grecja
powitała nas w pełnym słońcu, a w
miejscowości Leptokaria czekał rezydent, przedstawił program wczasów,
który obejmował wypoczynek nad
morzem, a dla chętnych udział w wycieczkach fakultatywnych. Większość
zwiedziła Ateny z majestatycznym

Akropolem, klasztory w Meteorach,
które oznaczają skały zawieszone
między niebem a ziemią. Mnisi z meteorów są od setek lat strażnikami
historii; dla Greków miejsce ascezy
i modlitwy. Spacer wąwozem Doliny
Enipeus podczas wędrówki na Olimp,
wyprawa piracka czy rejs na wyspę
Skiatos pozostaną na zawsze w pamięci uczestników. Całości dopełniło
spotkanie z folklorem greckim, gdzie
taniec jest sztuką starą jak sam człowiek, a w rytmie Greka Zorby bawiło
się około 350 osób. Wystarczy raz
jechać do Grecji, aby zakochać się w
niej na całe życie; bo i życia za mało,

aby ten kraj i historię poznać. ,,Gdyby
kamienie potrafiły mówić...”
Słońce, roślinność, ciepła woda i
nie zauważyliśmy, że pobyt się kończy. Zadowoleni, opaleni, żegnaliśmy
Grecję, a obawy, że podróż powrotna
trwa ok. 30 godzin, ustąpiły z chwilą
przyjazdu do Ostrzeszowa.
Mamy już plany wakacyjne na przyszły rok, ale aby nie zapeszyć- nie
wspominamy o nich - póki co, 16 X
2007 spotkanie uczestników w tzw.
,,Strażaku”- godz. 18.00.
W imieniu uczestników
Maria Czyżak

„Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest
ojczyzna duszy.” Jean Cocteau

Nikola
Martyna
Kornelia

córeczka państwa Bogumiły i Grzegorza Łopatów z Niedźwiedzia,
córeczka państwa Kamili i Krzysztofa Kowalczyków z Kraszewic,
córeczka państwa Sylwii i Tomasza Wielgoszów z Kępna,
córeczka państwa Agnieszki i Sławomira Błochów z Wrzosów,
córeczka państwa Elwiry i Marcina Matyszczaków z Biskupic k. Sycowa,
córeczka państwa Lilianny i Włodzimierza Małolepszych z Bobrownik,
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Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy, a wszystkim kochanym dzieciątkom
życzymy zdrowia, miłości i szczęścia na całe długie życie!

Osoby urodzone
między 24 września
a 24 października to
zodiakalne Wagi.

