ZĠote Gody

W

e wtorek, 30 listopada 2007 r.
w pelpliĝskim magistracie miaão
miejsce szczególne wydarzenie.
Z rĎk burmistrza gminy i miasta Pelplin Andrzeja
Stanucha Paĝstwo âucja i Kazimierz Chmieleccy
otrzymali Ordery Prezydenta RP za dãugoletnie
poĳycie maãĳeĝskie.
50 lat temu, 29 paıdziernika, na ħlubnym
kobiercu stanēãa para zakochanych mieszkaĝców
Lignów. W tym roku wħród licznie zgromadzonej
rodziny i przyjacióã obchodzili swoje Zãote Gody.
Najmãodszym uczestnikiem tego wydarzenia, byã
miesiēczny wnuk Maciej, a najstarszym czãonek
rodziny – Bronisãaw Kurek, który niedawno ukoĝczyã 100 lat.
Pani âucja ma obecnie 71 lat, a pan Kazimierz
74 lata. Zgodnym gãosem mówiĎ, ĳe kompromis
– to recepta na zgodne i udane maãĳeĝstwo. Doczekali siē 4 dzieci: 3 synów: Tomasza, Zenona
i Eugeniusza oraz córki Wiesãawy. Ale na tym nie
koniec. MajĎ takĳe 8 wnuków i wnuczkē. Teraz
z utēsknieniem czekajĎ na prawnuki.
Paĝstwo Chmieleccy przez wiele lat prowadzili wãasne gospodarstwo rolne w Lignowach
Szlacheckich. Lignowy to miejsce, gdzie siē
urodzili, poznali, zakochali i zgodnie ĳyli przez te
ostatnie lata. Dziħ tym gospodarstwem zajmuje
siē najmãodszy z synów – Tomasz, takĳe Eugeniusz i Zenon poszli w ħlady rodziców i prowadzĎ
wãasne gospodarstwo na terenie gminy Pelplin,
a córka – najmãodsza pociecha Paĝstwa Chmieleckich wybraãa doħĄ nietypowy zawód – jest
projektantem Kadãubów Okrētowych.
Paĝstwo âucja i Kazimierz z dumĎ opowiadajĎ
o ħcieĳkach zawodowych i prywatnych swoich
pociech. CieszĎ siē kaĳdĎ chwilĎ spēdzonĎ w
gronie rodziny, a do swoich najbliĳszych zaliczajĎ
jedynie 19 osób.
Ĳyczymy Paĝstwu âucji i Kazimierzowi
Chmieleckim kolejnych lat udanego poĳycia
maãĳeĝskiego i mamy nadziejē zobaczyĄ siē
w podobnym lub wiēkszym gronie na kolejnych,
tym razem Diamentowych Godach.

Spotkanie wigilijne
Koão Gospodyĝ Wiejskich
w Roĳentalu dla mieszkaĝców
swojej wsi zorganizowalo spotkanie
wigilijne w wiejskiej ħwietlicy.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wãadz samorzadowych:
burmistrz gminy i miasta Pelplin
Andrzej Stanuch, przewodniczĎcy
RM w Pelplinie Adam Kaszowicz,
z-ca burmistrza Tadeusz Bãēdzki,
sekretarz gminy Jolanta Ligmanowska oraz ks. proboszcz Tadeusz
Brzeziĝski i przedstawiciel Wojewódzkiego ZwiĎzku Rolników,
Kóãek i Organizacji Rolniczych.
Spotkanie rozpoczēão siē wspólnym

ħpiewaniem kolēd. Nastēpnie mãodzieĳ
wykonaãa jaseãkē, bardzo orginalnĎ,
ale ukazujĎca odwieczny problem
stosunku czãowieka do czãowieka oraz
miãoħci do bliıniego poprzez pryzmat
naszj wiary. Przedstawiciel WZRKiOR
wraz z burmistrzem Andrzejem Stanuchem wrēczyli paniom z KGW odznaczenia „Order Serca Matki Wsi “
Przed wigilijnym poczēstunkiem
burmistrz Andrzej Stanuch wraz z ks.
proboszczem Tadeuszem Brzeziĝskim
zãoĳyli zebranym gorĎce ĳyczenia
z okazji ħwiĎt Boĳego Narodzenia
i nadchodzĎcego Nowego Roku 2008.

