Gmina Radzyń Podlaski

Premier Mateusz Morawiecki w Paszkach Małych
W dniu 2 lutego 2020 roku Pani Marianna Domańska, mieszkanka Gminy Radzyń Podlaski skończyła 100 lat! Pani
Marianna urodziła się 2 lutego 1920 roku i jest mieszkanką Paszk Małych.

Wraz z mężem Bronisławem wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne. Całe swoje życie poświęciła pracy w
rolnictwie, która dawała jej dużo radości i satysfakcji. Rodzina była i jest dla Niej największą wartością i zawsze
wspierała Ją we wszystkich życiowych poczynaniach. Wychowała troje dzieci oraz doczekała się dziewięciorga
wnucząt oraz dwanaściorga prawnucząt.
W tym szczególnym dniu zacną Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych gminy Radzyń
Podlaski na czele z Wójtem Panem Wiesławem Mazurkiem, Zastępcą Wójta Panią Anną Grochołą oraz Przewodniczącą
Rady Gminy Panią Barbarą Palicą. Odwiedzająca delegacja przywiozła ze sobą najlepsze życzenia oraz
okolicznościowe upominki z których na szczególną uwagę zasługuje list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Pana
Mateusza Morawieckiego. W treści listu Premier przekazuje Jubilatce w imieniu własnym oraz całej Rady Ministrów
wyrazy głębokiego szacunku oraz życzy radości i szczęścia na kolejne lata życia. Ponadto podkreśla, w jak bogatym w
wydarzenia dla Ojczyzny czasie, przyszło Pani Mariannie żyć. W tym kontekście przywołuje również słowa Wielkiego
Polaka, Świętego Jana Pawła II, który nazwał Seniorów: „Strażnikami pamięci zbiorowej, którzy mają szczególny tytuł,
aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości”. Pamiątkowy list gratulacyjny od Premiera odczytał i przekazał
na ręce Jubilatki Wójt Gminy Radzyń Podlaski Pan Wiesław Mazurek. Następnie wręczył Pani Mariannie okazały,
okolicznościowy bukiet kwiatów, złożony ze 101 róż oraz ryngraf w którym wyraził najwyższe uznanie i podziw dla Jej
dokonań oraz złożył życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej i doczekania w dobrym zdrowiu
kolejnych jubileuszy. W uroczystości uczestniczyła telewizja polska TVP 3 Lublin dla której Pani Marianna udzieliła
wywiadu o swoim życiu. Ponadto reporterzy TVP zadali pytania dotyczące osoby Pani Marianny Jej synowi
Stanisławowi i wnuczce Annie. Całość przekazu dla telewizji spuentował Wójt Gminy Radzyń Podlaski. Uroczystość
zwieńczył poczęstunek w postaci symbolicznej lampki szampana i urodzinowy, okazały, przepyszny tort.
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