24

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

16.12.2009

Ach, co to był za ślub!
Monika i Karol

Monika i Krzysztof

Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli i przysięgli sobie wzajemną miłość:
Monika Stasiuk i Karol Bacik, (29 sierpnia, kościół w Pruchniku)
Monika Furmanek i Krzysztof Karbowy, (26 września, USC w Ostrzeszowie)

Młodym Parom życzymy wszelkiej pomyślności, Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie ślubne ukazało się na łamach
szczęścia i nieustającej miłości oraz pomyślnej „CzO”, przynieś lub przyślij swoją ślubną fotografię do redakcji.
Na pewno ją opublikujemy. To nic nie kosztuje. Zapraszamy!
realizacji wszystkich wspólnych planów.

Stacja Kontroli Pojazdów
Tomasz Wójcik
-Przy każdym przeglądzie, mycie samochodu
z woskowaniem GRATIS!
Od 1 grudnia
dla każdego klienta stacji
wielka świąteczna niespodzianka
Kurs prawa jazdy kat. B – 21 grudnia

L

Kurs dla kierowców
przewóz rzeczy i osób – 17 grudnia

Ostrzeszów (droga na Mikstat)
ul. Powstańców Wlkp. 37A
tel. 62/ 732-00-98; 609 502 843

Dzieci są skrzydłami człowieka. Przysłowie arabskie

Tobiasz –
Ania –
Oliwier –
Paulinka –
Sebastian Henryk –

synek państwa Agnieszki i Pawła Skrobańskich ze Szklarki Przygodzickiej, ur. 4.12.2009, waga 3500g
córeczka państwa Grażyny Kani i Jacka Lewandowskiego z Grabowa,
ur. 6.12.2009, waga 2550g
córeczka państwa Anny i Piotra Roszaków z Ostrzeszowa,
ur. 7.12.2009, waga 3400g
synek państwa Anny i Mariusza Paków z Doruchowa,
ur. 7.12.2009, waga 3120g
córeczka państwa Katarzyny i Zdzisława Stochmiałów z Mechnic,
ur. 9.12.2009, waga 2820g
synek państwa Ewy i Mariusza Wronków z Komorowa,
ur. 9.12.2009, waga 3900g

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

MONIKA KOWALCZYK LAUREATKĄ
KONKURSU „BARWY LASU”
Otaczająca nas przyroda, a przede
wszystkim las były tematem IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„BARWY LASU”. Konkurs ogłosił
Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim, a jego rozstrzygnięcie nastąpiło
1 grudnia. Miło nam poinformować,
że jedną z laureatek konkursu została
MONIKA KOWALCZYK reprezentująca
Ostrzeszowskie Centrum Kultury. Podopieczna Elżbiety Lamentowicz zajęła
III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, za pracę pt. „Zima na polanie” (na zdjęciu). Na konkurs napłynęło

ponad 2100 prac z całej Polski, wśród
nich także te powstałe w pracowni
plastycznej OCK i wykonane przez
młodzież z Kobylogórskiego Ośrodka
Kultury. Oprócz pracy Moniki, do
pokonkursowej wystawy jury zakwalifikowało również obrazki namalowane
przez innych uczestników wspomnianych pracowni plastycznych: Oliwię
Palat (OCK), Tomasza Tomalika (OCK)
i Monikę Graf (KOK).
Młodym plastykom i ich instruktorce
gratulujemy kolejnego sukcesu.

K.J.

