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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.

17.12.2008

NAJPIĘKNIEJSZE JUBILEUSZE
Szafy, garderoby,
zabudowy wnękowe
oraz inne wyroby w/g
życzenia klienta
Oferujemy:
- dojazd do klienta
- bezpłatny projekt
i kosztorys
- 5-letnia gwarancja
na systemy jezdne

Józef Wiorek
Kowalskiego 14
Ostrzeszów
tel. 0603 758 723

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY
lek. med. Ewa Duczmal
Specjalista alergolog i pediatra

Ostrzeszów, ul. WieluĔska 25A

tel. 0603-85-70-30
poniedziaáek, czwartek,
piątek 1600-1800

Złote Gody, czyli 50 lat pożycia małżeńskiego to jeden z najpiękniejszych jubileuszy! 4 grudnia w gościnnych progach restauracji „Zacisze” wspomnienie
szczęśliwych chwil sprzed 50 lat przeżywało 19 par. Odznaczenie przyznano wprawdzie 24 parom, ale kilka z nich, z różnych przyczyn, w spotkaniu tym nie mogło
uczestniczyć.
W imieniu prezydenta RP medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” wręczał Dostojnym Jubilatom wiceburmistrz M. Witek. Ponadto w uroczystości uczestniczyli: przew. Rady Miejskiej – E. Skrzypek, przew. Rady Powiatu – A. Mickiewicz, przedstawicielka posła – D. Grzesiak, zaś gospodarzem spotkania była p. Anna Wolna
– kierownik USC. Czas spotkania upływał w miłej atmosferze na rozmowach, wspomnieniach, a nawet tańcach. Nie zabrakło też serdecznych życzeń kierowanych
pod adresem Jubilatów.
Do tych wszystkich miłych słów dołączamy i nasze gorące życzenia kolejnych, jeszcze piękniejszych jubileuszy, przeżywanych w zdrowiu i miłości najbliższych.
/red/

Pary obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego w 2008 roku.
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Teresa i Stefan Bejmowie
Monika i Stanisław Ciemni
Henryka i Lech Derczyńscy
Franciszka i Stanisław Drodzy
Maria i Ludwik Drożakowie
Rozalia i Stefan Jasikowie
Krystyna i Leon Kaczmarkowie
Halina i Wacław Kędziowie
Helena i Józef Kowalkowie
Janina i Zenon Łazarscy
Aniela i Henryk Modrzyńscy
Bronisława i Marian Pawlakowie
Irena i Aleksander Pausiowie
Anna i Marian Pukownikowie
Krystyna i Henryk Puschmannowie
Teresa i Wacław Rubikowie
Irena i Henryk Stempniowie
Julia i Stefan Turkowie
Krystyna i Czesław Wiśniewscy
Danuta i Władysław Włostowscy
Józefa i Franciszek Woźniakowie
Irena i Jan Wrzalscy
Leokadia i Adam Wrzoskowie
Rozalia i Henryk Ziembowie

Rok zał. 1899

(Ostrzeszów)
(Bledzianów)
(Ostrzeszów)
(Ostrzeszów)
(Ostrzeszów)
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(Ostrzeszów)
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Prywatny Gabinet
Dermatologiczny
lek. med. Marzena Grobel
al. Wolności 1A,
Ostrzeszów
Oferuje zabiegi z zakresu
dermatologii estetycznej
- mikrodermabrazja
- peelingi chemiczne
medyczne

W cenie zabiegu
porada lekarska.
tel. 0603 878 082

110-lecie Banku

63-600 Kępno Ks .P. Wawrzyniaka 20 tel. 062 59 77 300 fax 62 78 26 618

Oddziały
Ostrzeszów, ul. Zamkowa 18
Doruchów, ul. Ostrzeszowska 3
Kobyla Góra ,pl. Wiosny Ludów 1

tel.062 59 77 355
tel.062 59 77 345
tel.062 59 77 365

Spóâdzielczy Bank Ludowy
w KĐpnie konsekwentnie realizuje StrategiĐ rozwoju w myĤl
której do koĚca 2011 roku Bank
bĐdzie posiadaâ dwanaĤcie bankomatów.
Zainstalowanie nowego bankomatu w siedzibie Oddziaâu
Banku w Doruchowie na terenie
powiatu ostrzeszowskiego wpisuje siĐ w zapisy tej Strategii.
Nowo o
BĐdzie to juİ 8. bankomat
t war t y
bankom
w placówkach funkcjonujċcych
w Doru
a
t
chowie
w strukturze Spóâdzielczego Banku Ludowego w KĐpnie. Rozwój sieci bankomatów
wâasnych Banku powoduje, İe zarówno klienci Banków Spóâdzielczych
jak i innych banków majċ âatwiejszy dostĐp do atrakcyjnych usâug.
Bankomaty dostĐpne sċ dla klientów przez 24 godziny przez 7 dni w
tygodniu.
Placówka ta doskonale wpisuje siĐ w jedno z najpopularniejszych
haseâ Spóâdzielczej Grupy Bankowej – „Zawsze po drodze”, zgodnie z
którym czynimy wszystko,by jak najwiĐksza liczba nowych klientów
miaâa nasze usâugi na wyciċgniĐcie rĐki .

