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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.

6.01.2010

Ach, co to był za ślub!
fot. M. Jastrzębski

Iwona i Paweł
Miło nam poinformować
poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
tak”:
Iwona Śródka i Paweł Jankowski, (27 czerwca, kościół pw. Świętej Trójcy w Jaworznie)
Paulina Chowańska i Mariusz Minkus, (14 listopada, kościół św. Jadwigi w Ostrzeszowie)

Paulina i Mariusz

Młodym Parom życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej miłości oraz
pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów.
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!
Jak co roku z okazji świąt Bożego Narodzenia otrzymaliśmy od firm, urzędów, instytucji
i Państwa – naszych wspaniałych Czytelników, bardzo dużo świątecznych i noworocznych życzeń. Były to zarówno przepiękne,
nastrojowe kartki, często własnoręcznie wykonane np.
przez uczniów, uczestników WTZ, były też telefony i
e-maile. Nadeszła nawet świąteczna fotografia z Niemiec z… naszą maskotką. Nadesłali ją pp. Hannah i
Gerhard Staas.
Za wszystkie życzenia, ciepłe słowa oraz wyrazy
sympatii serdecznie dziękujemy.
redakcja

Dziękujemy za życzenia

Pozostań dzieckiem, aby zawsze mogły cię kochać twoje dzieci - powiedzenie estońskie

Blanka –
córeczka państwa Małgorzaty i Grzegorza Podgórskich z Czajkowa,
ur. 27.12.2009r., waga 2800g
Kacperek – synek państwa Karoliny i Sławomira Czemplików z Ostrzeszowa,
ur. 27.12.2009r, waga 3240g
Kubuś –
synek państwa Małgorzaty i Łukasza Kubackich z Bledzianowa,
ur. 28.12.2009r., waga 3980g
synek państwa Wioletty i Wiesława Chowańskich z Rogaszyc,
ur. 28.12.2009r, waga 3600g
Adaś –
synek państwa Karoliny i Tomasza Jaźwieców z Mikstatu,
ur. 29.12.209r, waga 3400g
synek państwa Agnieszki i Marcina Talagów z Bledzianowa,
ur. 29.12.2009r, waga 3600g
Julia –
córeczka państwa Alicji i Łukasza Czwordonów z Książenic,
ur. 30.12.2009r, waga 3450g
synek państwa Emilii Urbańskiej i Damiana Bilskiego z Ostrzeszowa,
ur. 31.12.2009, waga 3400g

Szczęśliwym
ę
y Rodzicom gratulujemy,
ggratulujemy
j y,
y a wszystkim kochanym dzieciątkom
dzieciątkom życzymy zdrowia, miłości i szczęścia
szczęśc na całe długie lata!

