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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.

12.11.2008

Ach, co to był za ślub!

Anna i Marcel
Młodym Parom życzymy wszelkiej pomyślności,
szczęścia i nieustającej miłości oraz pomyślnej
realizacji wszystkich wspólnych planów.

Anna i Tomasz

redakcja
Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Anna Kozłowska i Marcel Lasecki (4 października, kościół św. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie)
Anna Trzeciak i Tomasz Grądziel (25 października, kościół w Kaliszkowicach Kaliskich)
Żaneta Szczepaniak i Łukasz Kardaś (11 października, kościół w Siedlikowie)

Żaneta i Łukasz

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

Ośrodek Szkolenia Kierowców

101. urodziny pani Teodory

Tomasz Wójcik

Pani Teodora Jaguźna 2 listopada
obchodziła swoje 101. urodziny. Pani
Teodora jest najstarszą mieszkanką
Grabowa na Prosną. Przez całe swoje
pracowite życia dbała o dom i domowe
ognisko, o swoją rodzinę, pracowała
również zawodowo. Wychowała 8 dzieci,
doczekała się 15 wnucząt, 22 prawnucząt
i 1 praprawnuka.
Dołączając się do wielu gratulacji dla
Drogiej Jubilatki władze miasta i gminy
składają życzenia: zdrowia, uśmiechu
i szczęścia, radości każdego dnia oraz
wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Rozpoczęcie kursu kat. B - 18 listopada

L

Kursy nauki jazdy kategorii:
A, B, C, D, C+E, B+E, T

Karolina Rybczak

Z okazji 40. rocznicy
ślubu

Stefanii i Krystiana

Maciaczyków

Redakcja „Czasu” życzy Pani miłości najbliższych, wielu łask Bożych i samych dobrych,
słonecznych dni oraz oczywiście zdrowia.

najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności,
radości i miłości oraz Błogosławieństwa Bożego na
dalsze lata wspólnego życia składają
córki Lidia i Violetta
z rodzinami

Przewozy autokarowe
63-500 Ostrzeszów, ul. Powstańców Wlkp. 37A
tel. 062/ 732-00-98; 0609 502 843

Dzieci zjawiają się wskutek woli natury i najczęściej rodzice grają później na tych dzieciach, jak na klawiszach, dalszy ciąg swojego życia.
Maria Niedźwiecka

Osoby urodzone
między 24 października a 22 listopada to
zodiakalne Skorpiony.

Wiktor

– synek państwa Agnieszki i Radosława Niełacnych z Ostrzeszowa,
– synek państwa Marzeny i Mariusza Dybów z Doruchowa,
Szymon – synek państwa Jolanty i Arkadiusza Kaźmierczaków z Ostrzeszowa,
Vanessa – córeczka państwa Agnieszki i Ireneusza Karpińskich z Kobylej Góry,
Julia
– córeczka państwa Justyny i Rafała Tomczaków z Kuźnicy Grabowskiej,

ur. 31.10.2008, waga 3460
ur. 1.11.2008, waga 3540
ur. 2.11.2008, waga 3720
ur. 3.11.2008, waga 3450
ur. 3.11.2008, waga 2950

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy, a wszystkim kochanym
dzieciątkom życzymy zdrowia, miłości i szczęścia na całe długie życie!
Wykorzystano obrazki Clipart programu CorelDraw X4

