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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.

6.02.2008

Małgorzata i Łukasz

Bernadetta i Tomasz
Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
Bernadetta Pawlak i Tomasz Jeżewski (27 października, kościół w Kaliszkowicach Kaliskich)
Małgorzata Harabasz i Łukasz Kubacki (25 grudnia, kaplica w Szklarce Myślniewskiej)

Młodym Parom życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej miłości oraz 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.

Pierwszy ślub w odnowionej sali
A potem wszyscy udali się do "Katriny", na weselne przyjęcie. Rumuńsko – polska zabawa trwała do białego
rana, a melodie obu krajów tworzyły
niezapomniany klimat tej radosnej
uroczystości.
Już w niedzielę ok. południa rumuńscy goście zabrali nowożeńców do
domu panny młodej.
Za kilka dni Anca i Krzysztof wrócą
do swoich polskich obowiązków.
Życzymy im, by w ich małżeństwie
było miejsce dla obu kultur, obu obrządków, zwyczajów obu narodów. A
poza tym, niech zawsze trwa miłość…
(js)

„Najgorszą formą zaniedbywania
dziecka jest jego rozpieszczanie.”
Andrzej Majewski

synek państwa Katarzyny i Artura Zaremskich ze Szklarki Myślniewskiej,
ur. 02.02.2008, waga 3350

Kacper - synek państwa Justyny Siankiewicz i Sebastiana Komina z Mikstatu,
ur. 02.02.2008, waga 3240

Z okazji

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

W sobotę 2 lutego odbył się pierwszy ślub w odnowionej sali ślubów w
ostrzeszowskim Ratuszu. Sala rzeczywiście pachniała świeżością, a parkiet
lśnił jak lustro.
Ślub też był niecodzienny, bowiem
rzadko w Ostrzeszowie na ślubnym
kobiercu stają Polak i… Rumunka.
Tym razem tak właśnie było.
Krzysztof Zarzecki – ostrzeszowianin, i Anca Barbutã z Rumunii postanowili przypieczętować swój związek
w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ślub kościelny, prawdopodobnie w obrządku
prawosławnym i katolickim, młodzi
planują wziąć trochę później – w Rumunii.
W sali pełnej gości padały uroczyste słowa przysięgi małżeńskiej, potem obrączki, podpisy, gratulacje i…
gorący pocałunek.
Na sobotnią uroczystość rodzina
panny młodej przyjechała dwoma
busami (aż 13 osób). Podróż
zajęła im ok. 24 godzin.
Mimo zmęczenia świetnie
bawili się na weselu, a w
nastrój rumuńskiej zabawy wprowadzili już
na schodach Urzędu
– witając młodych
wychodzących
z
ratusza, rumuńską
piosenką. I Rumuni, i Polacy obficie
posypywali ich
ryżem, widać
to międzynarodowy
zwyczaj.

Dekoracja
sal weselnych,
profesjonalna oprawa
sal okolicznościowych
tel. 0695 686 964

60-lecia pożycia małżeńskiego

Czesławy i Franciszka Szymańskich
wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości na co dzień,
spełnienia najskrytszych marzeń
oraz kolejnych wspólnie przeżytych
lat w szczęściu i miłości
życzą
dzieci, wnuki i prawnuki

