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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

   Pół wieku temu powiedzieli sobie sakramentalne „tak” małżonkowie, którzy spotkali się w sobotnie południe 27 grudnia w Miejsko
Gminnym Ośrodku Kultury w gronie swoich bliskich z Burmistrzem Zdzisławem Banasiem, jego zastępcą Tomaszem Sadłoniem oraz
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Siewierzu Barbarą Bochenek.
   To właśnie oni powinni być dla nas wzorem i przykładem, jak właściwie zrozumieć dar małżeństwa. Nie sztuka pokochać, sztuką jest wytrwać.
Należy traktować małżeństwo nie jak tymczasową zmianę stanu cywilnego, ale jak dar, który ofiaruje sobie mąż i żona, szczęśliwi, że mogą
sobie zaufać, że mogą się wspierać, uzupełniać. Każdego dnia na nowo podejmując decyzję, że chcą być ze sobą – na dobre i na złe, w zdrowiu i
chorobie, w dobrej i złej doli – powiedziała podczas uroczystości Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Ochęduszko - Ludwik.
   To Wasza rocznica. Może być ona szczególną okazją do tego, by się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliście w ciągu Waszego
małżeństwa. Jest to czas zarezerwowany na wspomnienia radosnych chwil oraz rozwiązanych problemów. To czas na podziękowanie sobie za
rozwój Waszej miłości i trwałości Waszego małżeństwa. Życzę Wam abyście dalej szli przez życie, trzymając się mocno za ręce, zawsze
uśmiechnięci i zawsze pewni swoich uczuć – powiedział Burmistrz Zdzisław Banaś.
   Jubilatom najserdeczniejsze życzenia złożyła również Barbara Bochenek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu.
   Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz udekorował Jubilatów przyznanymi przez Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie
małżeńskie, a symboliczną różę wręczył jego zastępca Tomasz Sadłoń.
Uroczystość uświetnił występ chóru żeńskiego Związku Emerytów „Ale Babki” oraz chóru męskiego z Żelisławic.
   Choć nie wszystkim dane było odebrać medal z rąk Burmistrza to w grupie tegorocznych Jubilatów, znaleźli się :
Zenobia i Paweł Bławut, Alfreda i Stanisław Czechowscy, Marianna i Stanisław Czoik, Krystyna i Zygmunt Fornalczyk, Janina i
Tomasz Hetmańczyk, Marianna i Henryk Juszczykowie, Władysława i Czesław Karwaczyńscy, Leokadia i Jan Kijanka, Romana i
Henryk Kozerscy, Zofia i Jan Machura, Kazimiera i Władysław Majcherczyk, Kazimiera i Eugeniusz Męczyńscy, Helena i Lucjan
Nowakowie, Helena i Stefan Nowakowie, Leokadia i Andrzej Pietruszka, Henryka i Stanisław Szczypa, Zofia i Mieczysław Szybis,
Anna i Czesław Urbańczykowie, Wiesława i Antoni Woźniakowie oraz Stanisława i Emil Żurek.
   Małżeństwom odznaczonym Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i
pomyślności!
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Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


