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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.

30.01.2008

Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli
i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
Aneta Grochowska i Daniel Badura (20 października, kościół w
Doruchowie)
Katarzyna Matysiak i Mirosław Wawrzyniak (20 października, kościół farny w Ostrzeszowie)
Anna Lepczyńska i Szczepan Braun (27 października, sanktuarium św. Jadwigi w Mikorzynie)

Aneta i Daniel

Krystyna Kuźnik i Mariusz Raszewski
Państwa Krystynę Kuźnik i Mariusza Raszewskiego przepraszamy za pomyłkę w nazwisku Pani Młodej w poprzednim numerze.
red.

Kochanym Rodzicom
Państwu

Janowi i Janinie Kosteckim
Katarzyna i Mirosław
Młodym Parom życzymy wszelkiej pomyślności,
szczęścia i nieustającej miłości oraz realizacji wszystkich
wspólnych planów.

redakcja

Anna i Szczepan
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.

80.

z okazji
urodzin
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności
na dalsze lata życia
życzą dzieci, wnuki i prawnuki.

„Doświadczenie paru niestosownych pytań, nieudanych żartów, zdradzonych tajemnic, niebacznych zwierzeń uczy dziecko odnosić się
do dorosłych, jak do oswojonych, ale dzikich zwierząt, których nigdy nie można być pewnym.” Janusz Korczak

Osoby urodzone między
20 stycznia a
18 lutego to
zodiakalne
Wodniki.
Osoby urodzone między
22 grudnia a
19 stycznia
to zodiakalne
Koziorożce.
Alan
Julita Maria
Celina
Staś
Julia

synek państwa Niny i Adriana Skrobaczów z Ostrzeszowa,
córeczka państwa Iwony i Jacka Okoniów z Wieruszowa,
córeczka państwa Anety i Józefa Janiczków z Chlewa,
córeczka państwa Małgorzaty i Rafała Sikorów ze Szklarki Przyg.,
synek państwa Grażyny i Andrzeja Derów z Ostrzeszowa,
córeczka państwa Darii i Piotra Bielastych z Ostrzeszowa,

ur. 14.01.2008,
ur. 19.01.2008,
ur. 19.01.2008,
ur. 20.01.2008,
ur. 20.01.2008,
ur. 21.01.2008,

waga 3500g
waga 3980g
waga 3830g
waga 3530g
waga 2950g
waga 3000g

córeczka państwa Irminy i Rafała Spigielów z Ostrzeszowa,
ur. 21.01.2008,
córeczka państwa Agnieszki i Alberta Skowrońskich z Bukownicy, ur. 22.01.2008,
Julia
córeczka państwa Doroty i Jarosława Sipów z Jeleni,
ur. 24.01.2008,
córeczka państwa Katarzyny i Ireneusza Roszaków z Ostrzeszowa, ur. 24.01.2008,
Damian Piotr synek państwa Jagody Nowak i Dariusza Muchy z Rojowa,
ur. 24.01.2008,

waga 3820g
waga 3220g
waga 3100g
waga 2980g
waga 2700g

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

