
Dla Mam i Złotych Jubilatów 

Od wielu lat w gminie Wiśniowa świętuje się szczególnie Dzieo Matki. 26 maja 2018r.  

w Domu Ludowym w Niewodnej na zaproszenie organizatorów: wójta gminy Wiśniowa, 

Ośrodka Kultury w Wiśniowej i organizacji społecznych wsi Niewodna przybyły Panie- Matki 

reprezentantki Kół Gospodyo Wiejskich z wszystkich miejscowości z gminy Wiśniowa, pary 

małżeoskie z 50- letnim stażem i goście. Po oficjalnym rozpoczęciu, ks. proboszcz Henryk 

Czajka poprowadził modlitwę w intencji Matek i Złotych Jubilatów, nawiązując do dnia 26 

każdego miesiąca, kiedy to w niewodzkiej parafii czci się patronów Św. Annę i Joachima- 

biblijne wzory matki i rodziny. Następnie zostały wręczone medale za długoletnie pożycie 

małżeoskie parom z gminy Wiśniowa, nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek 

wójta gminy Marcina Kuta, który dokonywał aktu dekoracji, senator Zdzisław Pupa wręczał 

listy gratulacyjne w swoim imieniu, a także  posła Zbigniewa Chmielowca; Jubilaci otrzymali 

dyplomy od starosty strzyżowskiego Roberta Godka, natomiast Ryszard Strzępek- 

przewodniczący Rady Gminy w Wiśniowej wręczył kosze ze smakołykami. Tegoroczni Złoci 

Jubilaci:  Danuta i Stefan Armata – Jazowa, Bronisława i Tadeusz Błażejowscy - 

Markuszowa , Alicja i Kazimierz Gajewscy – Niewodna, Janina i Stanisław Klich – Różanka, 

Barbara i Tadeusz Pastuszak – Jazowa, Janina i Władysław Przystaś – Różanka, Maria  

i Czesław Roman – Tułkowice, Maria i Józef Sikora – Jaszczurowa, Wiktoria i Edward 

Sucheccy – Szufnarowa, Wanda i Zenon Tomaszewscy – Niewodna, Stanisława i Edward 

Wnęk – Szufnarowa, Barbara i Stanisław Świszcz – Markuszowa. 

Kolejne szczególne publiczne uznanie dla Pao-Matek z gminy Wiśniowa, które urodziły 

siedmioro lub więcej dzieci, listy gratulacyjne i okazałe nagrody rzeczowe otrzymały:   

Alicja Michalska – Tułkowice, Krystyna Banaś – Wiśniowa, Małgorzata Łysko – Kalembina, 

Bogumiła Rokosz – Tułkowice, Krystyna Czaja – Jazowa, Jolanta Rypyśd – Kozłówek, Anna 

Warchoł – Jaszczurowa, Krystyna Olech – Jaszczurowa. 

I jeszcze jedno miłe wyróżnienie w tym dniu- Order Serca Matkom Wsi dla: Krystyny Banaś  

z Wiśniowej i Jadwigi Mendrala również z Wiśniowej, nadawany przez Zarząd Krajowego 

Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Odznaczenia wręczył: Mieczysław 

Bochenek- prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych  

w Rzeszowie, ze swymi dyplomami i koszami rozmaitości dołączyli wcześniejsi wręczający. 

Wszystkie obecne na gminnym spotkaniu Panie- Mamy, w tym radne, sołtyski, 

przewodniczące, członkinie Kół Gospodyo z najliczniejszą grupą z Niewodnej, otrzymały 

symboliczne czerwone róże z gromkim sto lat. Popłynęły gratulacje, serdeczności, słowa 

uznania dla Matek i Par Jubileuszowych od wymienionych wcześniej wręczających, a także 

radnych powiatowych: Małgorzaty Książek, Piotra Mydki i Grzegorza Tomaszewskiego.  

W programie artystycznym młodzież z KSM-u w scenkach kabaretowych rozbawiła 

zebranych. 

Na zakooczenie części oficjalnej głos zabrał sołtys i radny- Zenon Tomaszewski, który w 

imieniu swoim, społeczności lokalnej i złotych jubilatów jako jeden z nich, podziękował  

wszystkim obecnym gościom za liczny udział, organizatorom i w imieniu Pao z Koła Gospodyo 



z Niewodnej zaprosił na obiad i przyjęcie biesiadno-towarzyskie. Do taoca przygrywał duet 

Sol- Ton plus. Spotkanie i zabawa były bardzo udane i trwały do późnych godzin nocnych.  

Do tych, nagrodzonych i odznaczonych, którzy nie mogli z różnych powodów byd obecni, 

samorządowcy udali się osobiście. 

Prowadzid to wyjątkowe spotkanie i zrelacjonowad go miał zaszczyt Grzegorz Tomaszewski 


