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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.

7.07.2010

Ach, co to był za ślub!

Fotografia kreatywna - Daniel Majchrzycki, tel. 609 853 830

Agnieszka i Sebastian

Miło nam poinfo
poinformować, że 19 czerwca
2
2010r.
na ślubnym kobiercu stanęli i powied
dzieli
sobie sakramentalne „tak”:

Karolina Dudek i Marek Jarosz
(kaplica w Szklarce Myślniewskiej)

M
Młodym
Parom życzymy wszelkiej
ppomyślności, szczęścia i nieustającej
m
miłości oraz pomyślnej realizacji
w
wszystkich wspólnych planów.
redakcja
Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie ślubne ukazało się
nna łamach „CzO”, przynieś lub przyślij swoją
śślubną fotografię do redakcji. Na pewno ją opubblikujemy. To nic nie kosztuje. Zapraszamy!

Karolina i Marek

Agnieszka i Tomek

PRODUKCJA
MOSKITIER
- roletki materiałowe
- rolety zewnętrzne
- żaluzje poziome
- żaluzje pionowe
tel. 608 508 280

Złote gody
gody państwa
państwa Zielińskich
Zielińskich z Mikstatu
Mikstatu
Złote
28 czerwca 2010 roku w mikstackiej farze, w otoczeniu dzieci,
wnuków, krewnych i bliskich swoje
złote gody obchodzili państwo
Janina i Antoni Zielińscy. Mszy św.

przewodniczył syn Jubilatów ks.
Ryszard Zieliński.
Redakcja „Czasu Ostrzeszowskiego” dołącza się do wszystkich serdecznych życzeń. Niech

kolejne lata, pod Bożą opieką, upływają w zdrowiu, pełne są radości
i pogody oraz tej wzajemnej, pięknej miłości, która emanuje z Państwa „jubileuszowego” zdjęcia.

Najważniejszy obowiązek wobec dzieci to dać im szczęście.

Zosia – córeczka państwa Joanny i Krzysztofa Zakrockich z Brzezin,
ur. 25.06.2010r., waga 2810g
Julia – córeczka państwa Malwiny i Zbigniewa Kobzów z Grabowa,
ur. 28.06.2010r., waga 3200g
synek państwa Karoliny i Marcina Maurych z Kaliszkowic Ołob.,
ur. 28.06.2010r., waga 3750g
synek państwa Beaty i Józefa Braunów z Tokarzewa,
ur. 30.06.2010r., waga 2920g

63-500 Ostrzeszów
ul. Powstańców Wlkp. 10
tel. 62/ 730-01-36

Osoby urodzone między
22 czerwca a 22 lipca to
zodiakalne Raki.

Wykorzystano obrazki Clipart programu CorelDraw X4

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

