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Edward Sołtysik – laureatem Nagrody Starosty Będzińskiego!

   26 czerwca 2007 r. podczas sesji Rady Powiatu Będzińskiego, Starosta Adam Lazar wręczył nagrody Starosty Będzińskiego za
Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury.

  Tegoroczni laureaci to osoby i organizacje ściśle związane z tworzeniem kultury Powiatu Będzińskiego: Edward Sołtysik, Iwona Dowsilas,
Jan Powałka, Zespół Śpiewaczy „Górzanki” i Samorządowa gazeta „Kurier Sławkowski”. Oprócz kwiatów i pamiątkowych dyplomów
każdy z nagrodzonych otrzymał czek na 2 tys. zł. Na zakończenie uroczystości wystąpił Zespół „Górzanki”, który zaprezentował kilka ludowych
pieśni.

  Siewierzanin Edward Sołtysik otrzymał również gratulacje i kwiaty od Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia, który
podkreślił niezwykłe zaangażowanie Pana Edwarda w utrwalanie naszej historycznej i kulturowej spuścizny.

   Edward Sołtysik - rodowity mieszkaniec Siewierza, silnie związany z miastem, z gminą, z powiatem i mieszkającymi tu ludźmi, od lat z
niezwykłą pasją bada historię naszego regionu. Poszukuje i gromadzi cenne informacje, dokumenty, ciekawostki, mogące zaświadczyć o jego
bogatej  przeszłości.  Liczne publikacje  autorstwa Edwarda Sołtysika,  dokumentujące dzieje  Ziemi  Siewierskiej  i  Powiatu  Będzińskiego są
bogatym źródłem wiedzy o naszym regionie i życiu jego mieszkańców. Poprzez dotychczasową działalność dowiódł swojego bezinteresownego
przywiązania do historycznych wartości regionu. W uznaniu zasług dla Ziemi Siewierskiej, a w szczególności dla utrwalenia jej dóbr kultury i
historii Edward Sołtysik został odznaczony medalem „MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS” za rok 2005 przyznawanym przez
Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.
   Pan Edward Sołtysik jest niezwykle cenionym człowiekiem – prawdziwym przyjacielem historii i kultury.

Serdecznie gratulujemy!

Opracowanie: mgr Anna Mzyk
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Zdjęcia: Artur Pycela

W jednym zdaniu o pozostałych laureatach:
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Iwona Dowsilas  z Będzina od wielu lat jest aktywną działaczką Fundacji im. Jana Dormana. To dzięki jej staraniom udało się ocalić od
zapomnienia dokonania tego słynnego będzińskiego artysty i wielkiego wizjonera teatru dziecięcego.
Jan Powałka od 25 lat czynnie bierze udział w życiu kulturalnym Czeladzi. Swoją działalność rozwija poprzez aktywne uczestnictwo w pracach
stowarzyszeń. Jego praca twórcza obejmuje ponad 400 prac olejnych, akwareli i pasteli.
Zespół Śpiewaczy „Górzanki” jest jednym z najmłodszych zespołów działających w Powiecie Będzińskim. Działa od 2004 roku. W jego skład
wchodzą członkinie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Działalność zespołu to nie tylko śpiewanie pieśni i  piosenek ludowych. Panie
opracowują różnego rodzaju scenki teatralne, uczą tańców ludowych oraz biorą aktywny udział w życiu kulturalnym powiatu. Do największych
sukcesów należą: zdobycie I miejsca w Prezentacjach teatralnych „Żywotów Świętych i Patronów oraz III miejsce w Regionalnym Festiwalu
Pieśni Zalotnych i Miłosnych.
Samorządowa gazeta „Kurier Sławkowski” - jest to najstarsza gazeta lokalna w Powiecie Będzińskim. Specyfika „Kuriera Sławkowskiego”
nie bierze się tylko z faktu rzetelności dziennikarskiej i bezstronności, lecz także z tego powodu, że dla redakcji zawsze najważniejsi są ludzie i
ich codzienne sprawy.

Źródło: www.starostwo.bedzin.pl
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