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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

Ach, co to był za ślub!
Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
Joanna Matysek i Robert Graf (27 września, kościół w Niedźwiedziu)
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!

Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej miłości oraz pomyślnej
realizacji wszystkich wspólnych planów.
redakcja

Wzorowi rodzice wzorowych żołnierzy

Joanna i Robert
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Tomasz Wójcik
Rozpoczęcie kursu kat. B - 19 grudnia

Kursy nauki jazdy kategorii:
A, B, C, D, C+E, B+E, T
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Kursy dla kierowców zawodowych
(przewóz rzeczy i osób
„stare świadectwo kwalifikacji”)
- rozpoczęcie 17 grudnia

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

10 grudnia na sali sesyjnej UMIG w Ostrzeszowie spotkali się przedstawiciele WKU z
sz
Ostrowa Wlkp., wójtowie gmin Kraszewice,
Os
Czajków, Doruchów, burmistrz Ostrzeszowa,
Cz
starostowie oraz kierowniczka Powiatowego
sta
Wydziału Spraw Obywatelskich. NajważniejW
szymi gośćmi tego spotkania byli rodzice,
sz
których co najmniej 3 synów służyło w wojsku.
któ
Z ramienia Wojskowej Komendy Uzupełnień
honory czynił sam komendant Józef Widlarz, a
ho
wraz z nim na uroczystość przybyli- oficer mowr
bilizacji Krzysztof Głyski i referent p. Krystyna
bil
Kaczocha.
Ka
Rodzicami, którym tego dnia wręczono
srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Krasre
ju” byli państwo: Marianna i Ignacy Salamonowie z Kraszewic, Lucyna i Kazimierz Jeziorkowie
wi
Czajkowa, Wiesława i Henryk Owczarkowie z
zC
Torzeńca oraz pani Zofia
Giwerska z Potaśni, której
mąż Czesław zmarł, nie doczekawszy tej zaszczytnej
chwili.
Komendant WKU Józef
Widlarz na samym wstępie
podziękował uhonorowanym za dobre wychowanie
synów w duchu patriotyzmu i powierzenie ich armii,
gdzie wzorowo pełnili obowiązki żołnierza, co powinno być dla rodziców wielkim
powodem do dumy. Pokrótce omówił zasady działania
wojska dawniej i przedstawił zarys zmian, jakie mają
wkrótce nastąpić.
Już po części oficjalnej, podczas której wręcz
w szyku wojskowym przypinano medale i wrę-

Zaś kierownik Wydz.
Spraw Obywatelskich i
Zdrowia Starostwa Powiatowego Maria Gąsiorek zastanawiała się, czy
przypadkiem nie zaczną
upadać prywatne uczelnie, bo teraz zasilali je w
dużej mierze studenci,
którzy woleli się uczyć niż
służyć w wojsku.
Zawodowa
armia,
nowe zasady, nowe
uzbrojenie i nowe umundurowanie, ale trzeba
przyznać, i zauważają to
również młode dziewczyny, że dawniej żołnierz w
galowym mundurze prezentował się okazale i
pewnie stąd wzięło się powiedzenie „za mundurem panny sznurem”. Mundur dzisiejszego
żołnierza pewnie jest lepszy i wygodniejszy, ale
nie jest już taki „powabny”.

czano dyplomy, w troszkę luźniejszej rozmowie
wspominano niektóre przeżycia. Rozpoczął
starosta L. Janicki, który, wracając pamięcią do
czasów, kiedy to po odbytej zasadniczej służbie
przechodził różne szkolenia wojskowe, wyraził
żal, że czegoś takiego już nie ma. Komendant
Widlarz zapewnił, że skoro starosta jest tak chętJan Jangas
ny, to szkolenie takie mu załatwi. Dowiedzieliśmy się też, że jeden z synów
pani Zofii Giwerskiej służył akurat w
czasie zmian politycznych i ze względu na stan wojenny przedłużono mu
służbę wojskową. Warto dodać i to, że
z 7 uhonorowanych osób tylko państwo Salamonowie z Kraszewic mieli
w wojsku aż 4 synów, reszta oddała
Nowo otwarty sklep przy ul.
do zaszczytnej służby wojskowej po
Chmielnej
2 w Ostrzeszowie
3 chłopaków.
Na spotkaniu zastanawiano się,
(były meblowy)
czy to wręczanie medali nie jest jedKońcówki kolekcji markowej,
nym z ostatnich, bo przy nowych
zachodniej odzieży
zasadach – armii zawodowej i nowym
modelu rodziny trudno będzie o kilku
Zapraszamy
chłopaków w armii z jednej rodziny.

Intuicja dziecka jest najkrótszą drogą do prawdy. Stanisław Korzonek

synek państwa Agnieszki i Marcina Kamolów z Pustkowia Ostrzeszów,
A
Anitka – córeczka państwa Beaty i Łukasza Marciniaków z Mąkoszyc,
Mikołaj – synek państwa Moniki i Arkadiusza Piaskowskich ze Strzyżewa,
M
synek państwa Moniki i Daniela Mazurów z Marydołu,
córeczka państwa Agnieszki i Tomasza Wajsów z Ostrzeszowa,
M
Majka – córeczka państwa Marzeny i Piotra Nowackich z Mąkoszyc,
córeczka państwa Kornelii i Romana Łopatów z Korpys,
córeczka państwa Anny i Krzysztofa Turków z Bledzianowa,

ur. 5.12.2008, waga 3080
ur. 7.12.2008, waga 2960
ur. 8.12.2008, waga 4000
ur. 8.12.2008, waga 4000
ur. 9.12.2008, waga 3920
ur. 9.12.2008, waga 4400
ur. 11.12.2008, waga 3150
ur. 12.12.2008, waga 3300

Osoby urodzone
między 23 listopada a 21 grudnia to zodiakalni
Strzelcy.

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

