24

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

NA PAMIĄTKĘ POŻARU
Przejeżdżając przez Wygodę Plugawską, możemy zobaczyć dom, który
zdecydowanie różni się od pozostałych. W jego szczycie znajdują się trzy
figurki: Józefa z Dzieciątkiem,
Jezusa oraz świętego Jana
Nepomucena, którego kult rozwijał się właśnie w rejonach tej
miejscowości.
Święty Jan Nepomucen jest
patronem Czech, księży, żeglarzy, flisaków, budowniczych
mostów i młynarzy. Wzywano
go podczas powodzi i widziano
w nim opiekuna mostów. Na
jego wstawiennictwo zawsze
liczyli ludzie niesłusznie posądzani, oczerniani, obmawiani.
Co oznaczają te figurki,
zamieszczone
w
szczycie
domu? O to zapytałam właściciela posesji, pana Wacława
Wawrzyniaka. W skrócie opowiedział mi o pożarze domu,
który wydarzył się w 1904 roku,

za czasów jego dziadka. Ten, ponieważ
był religijnym i wierzącym człowiekiem,
postanowił na miejscu zniszczonego
domu z drewna postawić nowy- muro-

Z serca płyną te życzenia:
W dniu Twojego urodzenia
Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
Sto lat życia, moc radości!
Zdrowie wiecznie niech Ci służy,
Uśmiech stale miej na twarzy,
Niech się spełni, o czym marzysz!
Niech Ci towarzyszy zgoda
Wieczna, tak jak Twa uroda.
Dni w radości niech Ci płyną.

wany, a na znak swojej wiary postawić
u szczytu figurki upamiętniające tę tragedię. Powstały one w 1906 roku, w
dwa lata po pożarze i są tam, co parę lat
odnawiane, do dziś.
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Ach, co to był za ślub!

A. Ławicka

Najserdeczniejsze życzenia
z okazji

50. urodzin

Haliny Halamundy
składają:
chrześnica Agnieszka,
brat Henryk z żoną
oraz rodzice.

Fotografia kreatywna
Daniel Majchrzycki
tel. 609 853 830
“Fotografując staraj się pokazać to, czego bez ciebie nikt by nie zobaczył”.

Osoby urodzone między 21
lutego a 21 marca to zodiakalne Ryby.

Tomasz – synek państwa Doroty i Mariusza Piekarskich
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Filip –
synek państwa Ewy i Mariusza Skupińskich z Osieku,
Jagoda – córeczka państwa Lidii i Grzegorza Michalczyków ze Starej Kuźnicy,
córeczka państwa Anny i Rafała Wronków z Komorowa,
Jakub – synek państwa Darii i Roberta Jędrzejaków z Olszyny,

ur. 55.03.2011r.,
03 2011 waga 3500g
ur. 5.03.2011r., waga 3050g
ur. 6.03.2011r., waga 3450g
ur. 7.03.2011r., waga 3400g
ur. 7.03.2011r., waga 3000g

Jakub –
Lenka –

córeczka państwa
Doroty
Rafała
Buchnerów
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córeczka państwa Marzeny i Mikołaja Stempinów z Ostrzeszowa,
synek państwa Anny i Remigiusza Bachorów ze Starej Kuźnicy,
córeczka państwa Doroty i Karola Maurych z Mąkoszyc,

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

ur. 8.03.2011r., waga 2750g
ur. 8.03.2011r., waga 4100g
ur. 8.03.2011r., waga 3450g
ur. 9.03.2011r., waga 4050g
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