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Piękny jubileusz!

W piątek, 8 maja br. mieszkanka Zimnowody, pani Marta Janasiak, obchodziła piękny
jubileusz setnych urodzin. Pani Marta świętowała to wyjątkowe wydarzenie w gronie
najbliższej rodziny, choć plany, jak mówiła córka jubilatki, były inne, jednak ze względu na
sytuację epidemiczną trzeba je było zmienić. Z okazji tak doniosłego wydarzenia specjalne
gratulacje i życzenia kolejnych długich lat życia w imieniu swoim i mieszkańców gminy złożyła
jubilatce Wójt, Bożena Wieloch oraz Kierownik USC w Lipiu, Ewa Brzózka.

Pani Marta z domu Dzieciaszek jest rodowitą mieszkanką naszej gminy. Urodziła się w
Zimnowodzie w 1920 roku. Jak czytamy w przekazanym życiorysie, wyszła za mąż za
niedalekiego sąsiada. Choć ich domy dzieliło około 100 metrów, to przypadli sobie do gustu aż
koło Wrocławia, gdzie pani Marta pracowała, a jej przyszły mąż odwiedzał swoje siostry.
Państwo Janasikowie zostali małżeństwem w 1954 roku i wspólnie przeżyli ponad 40 lat. Mieli
dwoje dzieci - córkę Jadwigę, która wraz ze swoją córką, zięciem i wnukami, mieszka w domu
rodzinnym razem z jubilatką, a także syna Zbigniewa, który ze swoją rodziną mieszka po
sąsiedzku. Pani Marta dochowała się 5 wnucząt i 7 prawnucząt.

Jak mówią najbliżsi, pani Marta zawsze była w ruchu i cały czas pracowała. Gdy wsiada do
samochodu ze swoją wnuczką, rozgląda się wokół i z aprobatą opowiada o zmianach, jakie
dostrzega w okolicznych miejscowościach. Pani Marcie dane było przeżyć 100 lat, czyli cały
wiek naszej historii. Tak długie życie jest ogromną skarbnicą wiedzy i doświadczeń. Gdy
Jubilatka sięga pamięcią wstecz, opowiada o szczęśliwym domu rodzinnym, licznym
rodzeństwie, ojcu -bogatym i szanowanym gospodarzu, pamięta rżenie koni przyprowadzanych
przez okolicznych rolników do kuźni męża i pracę w niemieckim majątku w Parzymiechach w
czasie wojny. Dostojna jubilatka, pomimo sędziwego wieku, cieszy się dobrym zdrowiem.
Niewątpliwie to także zasługa najbliższych, którzy dbają o to, aby nigdy nie była sama i
zapewniają jej jak najlepszą opiekę.
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Dołączając się do życzeń, jakie z okazji tak wyjątkowych urodzin przyjęła pani Marta,
gratulujemy pięknego wieku i życzymy kolejnych jubileuszy.
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