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Niecodzienne spotkanie ...

   W dniu 7 lutego br. o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu odbyło się niecodzienne
spotkanie. 
   Żeby być razem, tak długo – trzeba się nauczyć wybaczać, rozumieć, niekiedy przemilczeć, trzeba umieć wspólnie przeżywać nie tylko dobre,
ale i złe chwile – w nieszczęściu, chorobie, śmierci bliskich. To wszystko zbliża małżonków. I powoduje, że wciąż jesteście razem. Aż dochodzi do
tak pięknego jubileuszu, jak dziś. Takie słowa do Jubilatów skierowała podczas uroczystości kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Małgorzata
Ochęduszko – Ludwik
   Z władzami miasta spotkało się dziewięć par, które zawarły związek małżeński 50 lat temu i świętowało „Złote Gody”. 
   Jest to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale i ich rodzin oraz przyjaciół, którzy licznie przybyli na to spotkanie.
   50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego to przypadek nie tak często spotykany. Wielkie są więc – szacunek i uznanie
jakim całe społeczeństwo otacza takie małżeństwa. Jednym z dowodów tego, są medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Są to medale, na
które trzeba zapracować, nadawane są tym, którzy przez wiele lat budują i wspierają rodzinę, dając świadectwo jak razem być i pomagać sobie.
Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny
przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Jesteście wzorem dobrego życia do naśladowania przez wszystkich, dlatego
też wszyscy mieszkańcy gminy są z Was dumni - powiedział Burmistrz Zdzisław Banaś, który dokonał aktu dekoracji w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilaci otrzymali również od burmistrza upominki i pamiątkowe dyplomy, a także kwiaty, które wręczał Zastępca
Burmistrza Tomasz Sadłoń.
   Dostojnym Jubilatom najserdeczniejsze życzenia złożyła również w imieniu własnym i całej Rady - Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara
Bochenek.
   W imieniu jubilatów skierowała słowa podziękowania do burmistrza Pani Aleksandra Bogusławska a także Pan Alojzy Kołodziejczyk.
   Część artystyczną uświetnił chór żeński „Ale Babki” oraz chór męski z Żelisławic.
   Po części oficjalnej dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez Burmistrza na wspólny poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień, która była
okazją do podzielenia się własnymi spostrzeżeniami oraz opiniami jak dotrwać tak pięknego jubileuszu.
Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana.
   W grupie tegorocznych Jubilatów, znaleźli się:
Aleksandra i Bogdan Bogusławscy, Zofia i Wojciech Dudowie, Danuta i Kazimierz Erbińscy, Regina i Jacek Jankowscy, Henryka i Alojzy
Kołodziejczykowie,  Daniela i  Antoni Kosteczkowie,  Teresa i  Edmund Kosteczkowie,  Agata i  Józef Sakwa  oraz Genowefa i  Stanisław
Srokowie.
   Wszystkim parom odznaczonym medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i
pomyślności !
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