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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.

ZŁOTE GODY – 50 LAT ŚLUBU
JANINY I JERZEGO ŁUCZAKÓW
Kochana Mamo, kochany Tato,
Dziękujemy Wam za uśmiech,
który ogrzewa nas w różnych chwilach życia.
Niech w Waszych sercach zawsze gości
Bóg Dobroci, Bóg Miłości,
niech wiara w Boga Was prowadzi
do końca Waszych dni życia.
Miłość cierpliwa jest, zawsze ufająca
wszystko potrafi znieść,
wszystko oddać umie,
Życiu nadaje sens,
każdego zrozumie.

Wielu łask Bożych, zdrowia na dalsze lata życia
życzą
córki z rodzinami

KÄRCHER

Kochanym Rodzicom

Janinie i Florianowi Sznajder
z okazji 45. rocznicy
ślubu dużo zdrowia,
szczęścia, samych
pogodnych dni na dalsze
lata wspólnego życia
życzą
dzieci i wnuki
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-

Myjki Ciśnieniowe

używane
ciepło- i zimnowodne
sprzedaż
naprawa różnych typów

DUŻY WYBÓR
Doruchów
ul. Kępińska 11
600 720 865
62/ 731-55-95
www.karcher.info.pl

Kochanym Rodzicom

Mariannie i Józefowi Tomaszewskim
z okazji 40–lecia
pożycia małżeńskiego
dużo zdrowia oraz
błogosławieństwa Bożego
życzą
córka i synowie
z rodzinami

65-LECIE ŚLUBU
ŚLUBU WŁADYSŁAWY
WŁ ADYSŁ AW Y I ANTONIEGO
ANTONIEGO BAŁKOWSKICH
BAŁKOWSKICH
65-LECIE

Wspaniałą rocznicę 65-lecia ślubu obchodzili
w minioną sobotę Państwo Władysława i Antoni
BAŁKOWSCY z Ostrzeszowa. Z tej okazji w
kościele Chrystusa Króla odbyła się msza św., w
której – prócz Jubilatów – uczestniczyli ich najbliżsi, przyjaciele i znajomi. Wśród uczestników
uroczystości była też córka Państwa Bałkowskich – Elżbieta, oraz wnuczki, Dominika i Julia.

„Ważne jest, by przykładać uwagę do naturalnego wyżywienia, ale przede wszystkim
trzeba być ufnym, kochać wszystkich ludzi i
uśmiechać się do nich.” Taką receptę na długie,
wspólne życie przedstawili Dostojni Jubilaci.
Życzymy zatem, by pogoda ducha i życzliwy
stosunek do ludzi nadal wytyczały Państwu
drogę na dalsze, długie lata wspólnego życia.

/red./

Jakże wielką radość ma matka, kiedy widzi pierwszy uśmiech swojego dziecka. Taką samą radość odczuwa zawsze Bóg,
kiedy widzi z wysokości nieba grzesznika, który zaczyna modlić się do niego całym sercem. Fiodor Dostojewski

Filip –
synek państwa Sylwii i Roberta Cielasów z Młyniska,
ur. 3.04.2010r., waga 3800g
Krzyś –
synek państwa Joanny i Macieja Jaguźnych,
ur. 8.04.2010r., waga 3350g
synek państwa Renaty i Arkadiusza Kruszelnickich z Sycowa,
ur. 9.04.2010r., waga 3100g
Kaja –
córeczka państwa Klaudii Jamry i Mateusza Palucha z Potaśni,
ur. 12.04.2010r., waga 3000g
synek państwa Marzeny i Jacka Kosmalów z Kopcia,
ur. 12.04.2010r., waga 3850g
Błażej –
synek państwa Katarzyny i Marcina Myjów z Potaśni,
ur. 12.04.2010r., waga 3230g
Sandra –
córeczka państwa Malwiny i Karola Guhnów z Godziętów,
ur. 15.04.2010r., waga 2850g
Tymoteusz – synek państwa Anety i Sławomira Polów z Ostrzeszowa,
ur. 15.04.2010r., waga 3150g

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

Osoby urodzone między 21 marca
a 19 kwietnia to zodiakalne Barany.
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