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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.

3.03.2010

NASI W VANCOUVER

Pan Marcin Karwacki pochodzi z
Ostrzeszowa, ale od kilku lat mieszka
w kalifornijskim Sacramento. Musiał
więc pokonać setki kilometrów, aby
polecieć na olimpiadę do Vancouver.
Nie mógł jednak odmówić sobie
przyjemności uczestniczenia w olimpiadzie, tym bardziej że lubi sport, a
szczególnie żeglarstwo. Wprawdzie
na zimowych igrzyskach nie ma takiej
konkurencji, ale to zawsze wielkie
wydarzenie - być tam i kibicować z bli-

ska polskim zawodnikom. Taka okazja
zdarzyła się na początku igrzysk. Pan
Marcin wraz z małżonką mocno kibicowali Justynie Kowalczyk w biegu
na 10km. Co prawda, w tym biegu
Justyna była piąta, lecz emocje związane z jej startem pozostaną na długo
w pamięci państwu Karwackim i nikt
im tych przeżyć nie zabierze.
Wspomnienia pozostaną, choć
same igrzyska, a przede wszystkim ich organizacja, rozczarowała

naszego rodaka. Widać, że chciano je
zrobić tanim kosztem, z czego wyszła
dająca się zaobserwować bylejakość,
którą boleśnie odczuło wielu zawodników i o czym my – telewidzowie, też
mogliśmy się już przekonać.
K.J.
Państwu Karwackim dziękujemy
za ciekawe spostrzeżenia i zdjęcia z
pobytu w Vancouver.

Z okazji 85. rocznicy urodzin

Józefa Dytfelda
z Kaliszkowic Kaliskich
serdeczne życzenia zdrowia, radości i wielu łask Bożych na dalsze
lata
życzą
synowie i synowe oraz wnuki
i prawnuki

Serdeczne podziękowania dla całego
personelu Oddziału Położniczo – Ginekologicznego
Szpitala w Ostrzeszowie za troskliwą, serdeczną
i fachową opiekę nad moją żoną i dzieckiem w czasie
porodu i podczas pobytu w szpitalu
składa
Karol Brendel

Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba. Algernon Charles Swinburne

córeczka państwaa Elżbiety i Piotra Zagrobelnych z Lupczyny
Lupczyny,
Milenka Weronika – córeczka państwa Agnieszki i Grzegorza Koniecznych z Palat,
synek państwa Ewy i Pawła Rospęków z Bukownicy,
Adaś –
synek państwa Emilii i Sławomira Naglików z Parzynowa,
Maja –
córeczka państwa Anety i Karola Brendelów z Ostrzeszowa,

ur. 22.02.2010r., waga 4050g
ur. 22.02.2010r., waga 4000g
ur. 24.02.2010r., waga 3700g
ur. 24.02.2010r., waga 3900g
ur. 25.02.2010r., waga 3500g

Osoby urodzone między
21 stycznia a 18 lutego
to zodiakalne Wodniki.

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy, a wszystkim kochanym dzieciątkom życzymy zdrowia, miłości i szczęścia na całe długie lata!

Wykorzystano obrazki Clipart programu CorelDraw X4

