Jubileusz
Diamentowych
Złotych Godów

i

Złote i Diamentowe Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla
Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to lata
nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe
zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie
życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie,
tolerancję i szacunek.
W dniu 13 października 2019 r. w Urzędzie Gminy w
Pokrzywnicy odbyła się uroczystość, uświetniająca „Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” par, które zawarły związek małżeński w
1959
i 1969 roku.
Uroczystość rozpoczęła się występem
uczniów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w
Dzierżeninie. Następnie Uroczystego aktu dekoracji medalami
nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał
Pan Adam Dariusz Rachuba
Wójt Gminy. Jubilatom wręczono
odznaczenia, pamiątkowe dyplomy, upominki oraz kwiaty. Nie
zabrakło również tortu oraz symbolicznego toastu.
Niestety, stan zdrowia bądź inne powody nie pozwoliły
wszystkim Jubilatom na przybycie, w uroczystości wzięło udział
11 par małżeńskich
Trzy pary małżeńskie w imieniu Wójta odwiedziła w domu, aby
wręczyć im medale, listy gratulacyjne i upominki Zastępca
Kierownika USC Pani Katarzyna Roszkowska
Jubileusz 50 i 60 lecia obchodziły następujące pary z terenu
Gminy:
50 lat pożycia małżeńskiego
1. Krystyna i Czesław Nowosielscy
2. Ewa i Antoni Piotrowscy

3. Krystyna i Zdzisław Kurowscy
4. Barbara i Kazimierz Pac
5. Barbara i Jan Brzezińscy
6. Teresa i Stanisław Kryśkiewicz
7. Jadwiga i Antoni Waloch
60 lat pożycia małżeńskiego
1. Maria i Władysław Bielik
2. Czesława i Lucjan Ickiewicz
3. Władysława i Tadeusz Stalmach
4. Barbara i Stefan Barbarscy
5. Krystyna i Zbigniew Krwawnikowscy
6. Sabina i Ludwik Sieńkowscy
7. Krystyna i Jerzy Rzepkowscy
Drodzy Jubilaci!
Pragniemy złożyć Państwu z serca płynące gratulacje
i życzenia. Życzymy Wam, Drodzy Jubilaci wielu wspólnych lat
w zdrowiu i pomyślności, życzymy spokoju i życzliwości
ludzkiej, a także tego byście doczekali wspólnie kolejnych
pięknych jubileuszy.
Składamy serdeczne podziękowania parom za przyjęcie
zaproszenia i wspólne świętowanie tego szczególnego
jubileuszu.

