
8 oraz 15 listopada br. w siedzibie ciechociƒskiego
Urz´du Miejskiego odby∏y si´ szczególne uroczystoÊci.
KilkanaÊcie par obchodzi∏o 50 rocznic´ Êlubu. Na za-
proszenie Burmistrza Leszka Dzier˝ewicza przybyli
do sali Êlubów, by wspólnie Êwi´towaç to wydarzenie.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Pols-
kiej medalem za d∏ugoletnie po˝ycie ma∏˝eƒskie odz-
naczone zosta∏y pary:

- Bogus∏awa i Józef Adamczykowie, którzy zwiàzek
ma∏˝eƒski zawarli 02.06.1960 r. w Bisztynku,

- Ma∏gorzata i Zbigniew Gawineccy, którzy zwiàzek
ma∏˝eƒski zawarli 10.08.1963 r. w Ciechocinku,

- Krystyna i Benedykt Kmieç, którzy zwiàzek ma∏˝eƒ-
ski zawarli 14.09.1963 r. w Ciechocinku,

- Wanda i Tadeusz Kopczyƒscy, którzy zwiàzek ma∏-
˝eƒski zawarli 23.12.1963 r. w Ciechocinku,

- Wanda i Lucjan Koz∏owscy, którzy zwiàzek ma∏-
˝eƒski zawarli 28.09.1963 r. w Ciechocinku,

- Jadwiga i Andrzej Matynia, którzy zwiàzek ma∏˝eƒ-
ski zawarli 13.04.1963 r. w Ciechocinku,

- Jadwiga i Wies∏aw Michalscy, którzy zwiàzek ma∏-

˝eƒski zawarli 15.06.1963 r. w Ciechocinku,
- Irena i Edwin Przybylscy, którzy zwiàzek ma∏˝eƒski

zawarli 16.03.1963 r. w Ciechocinku,
- Henryka i Bogdan Seroccy, którzy zwiàzek ma∏-

˝eƒski zawarli 08.06.1963 r. w Ciechocinku,
- Janina i Henryk Suchowieccy, którzy zwiàzek ma∏-

˝eƒski zawarli 02.02.1963 r. w Ciechocinku,
- Czes∏awa i Andrzej Âmia∏kowie, którzy zwiàzek

ma∏˝eƒski zawarli 03.02.1963 r. w Aleksandrowie Ku-
jawskim,

- Jadwiga i Jerzy Tober, którzy zwiàzek ma∏˝eƒski
zawarli 11.05.1963 r. w Ciechocinku,

- Ludwika i Stefan Trojanowscy, którzy zwiàzek
ma∏˝eƒski zawarli 26.10.1963 r. w Ciechocinku,

- Henryka i Andrzej Urbanowiczowie, którzy zwiàzek
ma∏˝eƒski zawarli 14.12.1963 r. w Ciechocinku,

- Danuta i Teodor Zar´bscy, którzy zwiàzek ma∏˝eƒ-
ski zawarli 02.02.1963 r. w Ciechocinku.

Wszystkim parom gratulujemy i ˝yczymy kolejnych
lat w szcz´Êciu, mi∏oÊci, wyrozumia∏oÊci i uczciwoÊci.

       Red.

„Z∏ote Gody”

Prze˝yliÊmy lat pi´çdziesiàt
w stad∏ach, które mamy.
Dzieci wzros∏y, Êwiat si´ zmieni∏,
a my - ciàgle trwamy!

                                    Józef Adamczyk
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Z∏ote Gody

WIEÂCI Z RATUSZAWIEÂCI Z RATUSZA

„Âwiadomy praw i obowiàzków...i przyrzekam, ˝e uczyni´ wszystko, aby nasze ma∏˝eƒstwo, by∏o
zgodne, szcz´Êliwe i trwa∏e.” Takie s∏owa wielu z was wypowiada∏o w dniu, w którym sk∏adaliÊcie
sobie uroczystà przysi´g´ wobec Boga lub wybranej grupy ludzi. Tym, którym uda∏o si´ przetrwaç
prób´ czasu, co roku obchodzà jubileusz tego dnia.

fot. K. Jasiƒska


