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W 2018 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego czyli Złote Gody świętują: Urszula i Paweł Bochen-
kowie, Anna i Lucjan Goździccy, Barbara i Stanisław Kamińscy, Zofia i Edward Kocjanowie, Lidia i Romuald 
Komarowie, Joanna i Walenty Kramarczykowie, Wanda i Rudolf Mendrelowie, Urszula i Ludwik Musiołowie, 
Helena i Henryk Nadzy, Irena i Stanisław Orlukowie, Elżbieta i Jan Orłowie, Justyna i Gerard Palkowie, Geno-
wefa i Maksymilian Paruzelowie, Urszula i Gerard Szenderowie, Gertruda i Paweł Wieczorkowie, 

Jubilaci obchodzący w tym roku Diamentowe Gody czyli Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego: 
Maria i Henryk Bogaccy, Helena i Adam Błaszkiewiczowie, Róża i Henryk Cichowie, Maria i Piotr Gretkowie, 
Czesława i Alojzy Janotowie, Cecylia i Franciszek Kowalowie, Lidia i Stanisław Spyrowie.
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Burmistrz do jubilatów
   Serdecznie witam wszystkich Jubilatów na dzisiejszej uroczystości 
zorganizowanej z okazji jubileuszu 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeń-
skiego. Szanowni Jubilaci - Złote Gody są dla Państwa chwilą wspo-
mnień. Przed 50 laty staliście przed urzędnikiem Stanu Cywilnego w 
Imielinie i przyrzekaliście sobie, że uczynicie wszystko, aby Wasze 
małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.
   Przepełnieni miłością i wzajemnym zaufaniem powiedzieliście sobie 
słowo „tak” i wzajemnie wymieniliście sobie obrączki. Mimo różnych 
chwil w życiu, raz pięknych, a raz trudnych, przyrzeczenia danego so-
bie dotrzymaliście. Podjęliście się wtedy zadania zbudowania rodziny 
na mocnym fundamencie, wzajemnej miłości i wierności.
   W ciągu 50 lat wychowaliście dzieci, wnuki, a może i prawnuki. Swoją 
pracą przyczyniliście się do rozwoju naszej ojczyzny, regionu, miasta. 
Jubileusz 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego to także ważne wydarzenie 
dla naszej społeczności lokalnej. Wy drodzy Jubilaci jesteście bowiem 
dla młodego pokolenia symbolem trwałości małżeństwa i rodziny.    

   Dostojni Jubilaci -  w imieniu władz miasta Imielin i swoim własnym 
chciałbym Państwu za ten trud złożyć najserdeczniejsze podziękowa-
nia i zarazem życzyć dużo zdrowia, szczęścia, długich wspólnych lat 
życia oraz radosnych chwil wśród najbliższych.
   Szanowni małżonkowie. Uhonorowaniem Państwa zasług są przy-
znane dla par obchodzących Złote Gody przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Pozwólcie, 
że w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonam dekoracji 
Szanownych Jubilatów tym właśnie medalem.
  Jednocześnie chcielibyśmy, aby ten jubileusz został uwieczniony 
w Kronice Urzędu Miasta i w symboliczny sposób tak jak kiedyś 
przed pięćdziesięcioma laty na akcie małżeństwa, złożylibyście 
Państwo swój podpis w tej księdze. 

Po przemówieniu burmistrz Jan Chwiędacz odznaczył małżonków 
obchodzących jubileusz 50-lecia wspólnego związku. Pogratulował 
również, wręczając kwiaty wraz z Tadeuszem Herichtem, przewodni-
czącym Rady Miasta kwiaty jubilatom obchodzącym 60-lecie pożycia 
małżeńskiego. Następnie wszyscy wpisali się do kroniki. Potem wystąpił 
zespół „Koralinki” ze Szkoły Podstawowej nr 2. Na zakończenie jubilaci 
zostali zaproszeni na poczęstunek i wznieśli toast lampką szampana. 
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Lidia i Romuald Komarowie

Urszula i Paweł Bochenkowie

Elżbieta i Jan Orłowie

Genowefa i Maksymilian Paruzelowie

 Gertruda i Paweł Wieczorkowie

Wanda i Rudolf Mendrelowie

Urszula i Gerard Szenderowie

Irena i Stanisław Orlukowie
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Barbara i Stanisław Kamińscy

Justyna i Gerard Palkowie

Anna i Lucjan Goździccy

Helena i Henryk Nadzy

Zofia i Edward Kocjanowie

Róża i Henryk Cichowie

Maria i Henryk Bogaccy

Urszula i Ludwik Musiołowie


