11 marca 2021

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 2021

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe
życie” – K.I.Gałczyński.
9 marca 2021 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie odbyła się uroczystość z okazji
Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote
Gody” to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.
Uroczystość poprowadziła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Żelechowie Beata Talarek. Podczas
uroczystości wręczone zostały medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę parom małżeńskim z terenu miasta i
gminy Żelechów, które pięćdziesiąt lat temu zawarły związek małżeński. To jedyne odznaczenie
rangi państwowej nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które otrzymać można
wyłącznie we dwoje, jako nagrodę za wytrwałość w miłości i wierności oraz złożonej 50 lat temu
przysiędze małżeńskiej.
Dekoracji dostojnych Jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonali Burmistrz
Żelechowa Łukasz Bogusz i Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Daniel Kocielnik.
Odznaczenia otrzymali:
Maria i Ryszard Szczepańscy
Kazimiera i Kazimierz Koryś

Marianna i Robert Goliszewscy
Marianna i Sławomir Dziubak
Bogumiła i Stefan Kostyra
Irena i Alfred Majsterek
Krystyna i Jan Deszczka
Elżbieta i Tadeusz Białeccy
Bożena i Edward Ragus
Maria i Marian Skwarek
Kazimiera i Stanisław Kosyra
Anna i Jan Jończyk
Bogusława i Marian Flisek
Janina i Wiesław Michalik
Teresa i Kazimierz Łukaszuk
Wiesława i Kazimierz Głasek
Cecylia i Wit Wawer
Eleonora i Stanisław Kowalczyk
Helena i Henryk Tomaszewscy
Jadwiga i Stanisław Żak
Jadwiga i Zbigniew Zegadło
Zofia i Remigiusz Pieniak
Halina i Henryk Wojtal
Gratulując Jubilatom Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz powiedział: „Otrzymane dziś przez
Państwa medale to wyjątkowa nagroda za Waszą wytrwałość w miłości i wierności złożonej 50 lat
temu przysiędze. Swoją postawą dajecie Państwo świadectwo tego, jak ogromna siła tkwi w rodzinie,
która nie poddaje się w trudnych momentach, nie cofa się w chwilach słabości, ale pokonuje je,
stając się dzięki temu trwalsza. Wasze małżeństwa to dowód wzajemnej miłości i zrozumienia, to
wspaniały wzór mądrego życia i przykład, że nawet najcięższe obowiązki, gdy dźwiga się razem, stają
się lżejsze.”
Z uwagi na stan pandemii uroczystość odbyła się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym i
miała dużo skromniejszy charakter niż w latach poprzednich.
Wszystkim parom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy kolejnych lat pełnych szczęścia,
radości, zdrowia i miłości!

