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Jubileusz par małżeńskich z gminy Baboszewo
50 i 60-lecia świętowanie
W środowe południe, 13 grudnia, w sali obrad baboszewskiego urzędu gminy odbyła się uroczystość
wręczenia medali Prezydenta RP siedmiu parom, ktÃłre świętowały 50-lecie małżeństwa. Dwie pary
(państwo Salwowscy i Karasek) obchodziły 60. rocznicę ślubu.
Dostojnych jubilatÃłw powitał gospodarz gminy wÃłjt Tomasz Sobecki w towarzystwie zastępcy
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyny Gierkowskiej oraz przewodniczącego rady gminy
Sławomira Goszczyckiego.
- Życzę państwu dużo zdrowia, wzajemnego zrozumienia i szacunku, pomyślności w waszym życiu,
radości z siebie nawzajem, ze wspÃłlnie spędzonych chwil, chwil spędzonych z rodziną, z dziećmi,
wnukami i prawnukami - mÃłwił, witając gości wÃłjt Sobecki. - Życzę miłości i dobra, ktÃłre z was
emanuje. Każdy człowiek chce być kochany, a więc wszyscy niezależnie od wieku potrzebujemy miłości:
od wspÃłłmałżonka, od rodziny - dodawał wÃłjt.
Gospodarz gminy oraz przewodniczący rady gminy gratulowali parom pięknych jubileuszy oraz
zapewniali, że zawsze będą bardzo ważnymi członkami lokalnej społeczności gminy Baboszewo.
Następnie wÃłjt w towarzystwie przewodniczącego rady gminy i zastępcy kierownika USC dokonali
dekoracji medalami Prezydenta RP dla osÃłb, ktÃłre przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim w
dowÃłd uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny.
Wszyscy jubilaci otrzymali rÃłwnież listy gratulacyjne oraz pamiątkowe statuetki.
Po części oficjalnej przy słodkim poczęstunku pracownicy urzędu gminy przygotowali niespodziankę,
przez ktÃłrą w niejednym oku zakręciła się łza - wyświetlano zdjęcia jubilatÃłw sprzed lat. Uroczystości
uświetnił występ płońskiego zespołu Wiecznie Młodzi.
Łukasz Wielechowski
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Janina i Henryk Rydzewscy z Baboszewa doczekali się cÃłrki Beaty i syna Artura oraz pięciorga wnucząt.Â
Barbara i Jan Cieślak z Kowala mają trzy cÃłrki: Annę, Irenę i Jolantę. Dziadkami są dla ośmiorga
wnucząt.

Anna i Bogusław Matuszewscy z Krościna mają cÃłrkę Marzannę i syna Jarosława. Doczekali się czworga
wnucząt.

Sabina i Stanisław Jakubowscy z Sarbiewa mają dwie cÃłrki Annę i Edytę, dwÃłch synÃłw Marka i
Grzegorza, dziesięcioro wnucząt i dwoje prawnukÃłw.

Feliksa i Edward Cywińscy z Brześcia mają troje dzieci Iwonę, Jolantę i Arkadiusza. Doczekali się
siedmiorga wnucząt i trojga prawnukÃłw.

Ludwika i Witold Grzymkowscy z Baboszewa mają dwÃłch synÃłw Dariusza i Jerzego oraz czworo wnucząt.
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Daniela i Ryszard Głodowscy z Brześcia Nowego mają cÃłrkę Katarzynę.

Alina i Leon Salwowscy ze ŚrÃłdborza wychowali cÃłrkę Elżbietę i syna Andrzeja. Doczekali się czworga
wnucząt oraz siedmiorga prawnucząt.

Marianna i Wiesław Karasek z Dziektarzewa mają cÃłrkę Katarzynę i syna Marka. Dziadkami są dwojga
wnucząt.
Więcej zdjęć w Galerii
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