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

y iść
Jesteśmy wolni, możem

LO - ZS nr 2
No i skończyło się. Tegoroczni uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych zakończyli już swą edukację. Ten radosny (czy aby na pewno?) fakt uczcili,
przebierając się kolorowo i pomysłowo. W piątek - 24 kwietnia, spotkaliśmy ich na
ulicach Ostrzeszowa. Teraz już tylko matura. Trzymamy kciuki!

Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie święty i czysty, jak pierwsze kochanie. Adam Mickiewicz

Kochanym Rodzicom

Teresie i Stefanowi Golusom!

Z okazji 40-lecia ślubu Waszego
życzymy wszystkiego najlepszego:
niech każdy dzień dostarcza radości
i uśmiech zawsze w sercach Waszych gości,
niechaj problemy Was omijają,
a wszyscy bardzo Was kochają,
bo jak nikt na świecie,
Wy na to zasługujecie!!!
córki
Ilona i Karolina z rodzinami

Kamieniem w Katyń
Gablota ZHR, znajdująca się przy ul.
Zamkowej, może stanowić wzór tego
typu ekspozycji. Zawsze są w niej aktualne zdjęcia z obozów harcerskich, uroczystości patriotycznych lub materiały

dotyczące naszej trudnej historii. Ten
ostatni, mówiący o zbrodni katyńskiej,
tak kogoś rozwścieczył, że postanowił
upust swej agresji wyładować na szybie gabloty.
Gdy brak argumentów do dyskusji,
argumentem staje się kamień.

Julia Tomuś Marcel Antosia Maja Zuzia -

córeczka państwa Agnieszki Kowalczyk i S
Stanisława S
Suleckiego z Rogaszyc, ur. 16.04.2015r., waga 2520g
synek państwa Małgorzaty i Piotra Kempów z Giżyc,
ur. 18.04.2015r., waga 2770g
synek państwa Karoliny i Piotra Siemickich z Rysia,
ur. 18.04.2015r., waga 2900g
córeczka państwa Eweliny i Piotra Nowaków z Czajkowa,
ur. 19.04.2015r., waga 3230g
córeczka państwa Klaudii i Kamila Pietrzaków z Zalesia,
ur. 20.04.2015r., waga 3930g
córeczka państwa Katarzyny i Vilema Młoczyńskich z Ostrzeszowa,
ur. 20.04.2015r., waga 3130g
córeczka państwa Arlety Muchy i Tadeusza Cala z Bukownicy,
ur. 20.04.2015r., waga 3020g
Iga córeczka państwa Pauliny Wróbel i Pawła Paronia z Wieruszowa,
ur. 21.04.2015r., waga 3700g
Kubuś - synek państwa Ewy Podemskiej i Rafała Dubisa z Torzeńca,
ur. 22.04.2015r., waga 4010g

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

