Z życzeniami u Honorowej Obywatelki Miechowa
wtorek, 11 lipca 2017
Pani Janina Bergander, rodowita miechowianka, emerytowany lekarz stomatolog, poetka i malarka, Honorowy Obywatel
Miechowa skończyła 96 lat.
Życzenia urodzinowe w imieniu władz samorządowych Miechowa złożyli Jubilatce: Przewodniczący Rady Miejskiej – Zenon
Czekaj, Burmistrz Dariusz Marczewski i Skarbnik Gminy – Dorota Maciaszek.
U Artystki gościli również przedstawiciele miechowskich instytucji, od wielu lat wspierający i promujący Jej artystyczne
talenty: Michał Biernacki – prezes Stowarzyszenia Miłośników Odnowy Zabytków w Miechowie, Maria Słuszniak - dyrektor
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Jadwiga Zięba – naczelnik Urzędu Pocztowego.
Od gości Pani Janina otrzymała nie tylko kwiaty i życzenia, ale również słowa uznania i podziękowania za utrzymywanie więzi
z rodzinnym miastem i bogaty wkład w rozwój lokalnej twórczości.
Pani Janina Bergander ma imponujący dorobek, jako poetka i prozatorka. Liczy on 14 tomików poezji i 6 powieści.
Pokaźna jest również twórczość malarska Pani Janiny. Jej obrazy, przedstawiające pejzaże, ogrody i kwiaty są w wielu
domach Miechowa i Krakowa, całej Polsce, a nawet za granicą. Podczas spotkania, Artystka wręczyła gościom własnoręcznie
namalowane prace.
Pani Janinie Bergander życzymy dalszych lat w zdrowiu, tak aktywnych jak dotychczas.
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