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PROTOKÓ   Nr XXIV/09
z sesji Rady Miejskiej w I owej
odbytej w dniu 05 lutego 2009r

 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w I owej

Pan Przewodnicz cy Rady na podstawie listy obecno ci stwierdzi  prawomocno  obrad (na 15
radnych w sesji uczestniczy o 13 radnych) i otworzy  obrady XXIV – okoliczno ciowej sesji Rady
Miejskiej w I owej, zosta y wniesione poczty sztandarowe oraz od piewany Hymn Sybiraków.

W sesji uczestniczy y nast puj ce osoby - radni:
1. Brzezicki Józef
2. Czarnota Leszek
3. Burnat Krystyna
4. D browski Czes aw
5. Kopczy ska-Gronek Halina
6. Michalczuk Anna
7. P kala Ma gorzata
8. Rodak Jerzy
9. Rymarowicz Krystyna
10. S omi ski Tomasz
11. Suchodolski Krzysztof
12. Sygnowski Zygmunt
13. Wdowiak Miros aw

Nieobecni:
Markilewicz Jolanta
Sawicki Marek

W zwi zku z obecno ci  wymaganej liczby osób (radnych), obrady sesji s  prawomocne.
Ponadto w sesji uczestniczyli cz onkowie Kó  Sybiraków w I owej i Czy ówku, Burmistrz I owej,
Wiceprzewodnicz cy Zarz du Oddzia u Zwi zku Sybiraków w Zielonej Górze, przedstawiciele
zak adów pracy, dyrektorzy, nauczyciele  i m odzie  szkó , dyrektor Gminnego Centrum Kultury i
Sportu w I owej.

Pan Miros aw Wdowiak Przewodnicz cy Rady Miejskiej w I owej powita  osoby zaproszone przyby e
na uroczyst  sesj  Rady Miejskiej w I owej po wi con  obchodom 80 – rocznicy powstania Zwi zku
Sybiraków i 20 – rocznicy powstania Kó  Sybiraków w I owej i Czy ówku.

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej przedstawi  nast puj cy  program obchodów w dniu 5 lutego
2009r. podczas okolicznosciowej sesji Rady Miejskiej:

Wyk ad o historii zes  – Czes aw D browski
Wr czenie odznacze  oraz upominków
Rozstrzygni cie konkursu na „Wspomnienia z zes ania” – wr czenie nagród
Prezentacja najciekawszych prac
Otwarcie wystawy „Polacy na Sybirze”
Zako czenie XXIV sesji Rady Miejskiej w I owej.

W trakcie obrad na pro  Przewodnicz cego Rady uczestnicy sesji uczcili minut  ciszy pami
wszystkich zes ców, którzy zmarli lub zostali zamordowani na Syberii.
Pan Czes aw D browski wyg osi  wyk ad o historii zes .
Pan Burmistrz odniós  si  do wydarze  tamtych dni, a tak e wraz z Przewodnicz cym Rady Miejskiej
wr czy  pami tkowe statuetki zas onym cz onkom Zwi zku Sybiraków, ufundowane przez
Burmistrza i Rad  Miejsk  w I owej. W imieniu odznaczonych g os zabra  Pan Leopold Gnybek.
Pan Henryk Czarnota Prezes Ko a Zwi zku  Sybiraków w I owej omówi  najwa niejsze daty i fakty
zwi zane z zes aniem Polaków w czasie II wojny wiatowej, a szczególnie dotycz ce zaproszonych na
sesj  go ci – uczestników tamtych wydarze . Pan Fryderyk Cielecki – Wiceprzewodnicz cy Oddzia u
Zwi zku Sybiraków w Zielonej Górze wraz z Prezesami Kó  w I owej i Czy ówku wr czyli Odznaki
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Honorowe Sybiraków.
W zwi zku z og oszonym przez Burmistrza I owej konkursem na „Wspomnienia z zes ania” w
kategoriach:

- opowiadanie,
- wywiad,
- utwór poetycki,

w oznaczonym terminie tj. do dnia 15 stycznia 2009r. zosta y dostarczone prace.
Wp yn o 7 prac konkursowych: 3 opowiadania, 3 wywiady oraz wiersze jednej autorki.
Opowiadania nades ali:

- Karolina Furmanowicz, I owa
- Henryk Gregier, I owa
- Anna Bober, I owa

Wywiady:
- Daria Zarzeczna, I owa
- Karolina Rzepiel, I owa
- Karolina Ba ut, aga

Wiersze:
- Wies awa Siekierka, aga

Organizator konkursu powo  Jury, które dokona o oceny prac i rozdzia u nagród.
W imieniu Jury Maria arska, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej odczyta a
protokó  rozstrzygni cia konkursu. Jury przyzna o nagrody pieni ne: Karolinie Furmanowicz,
Henrykowi Gregier i Annie Bober  w kategorii opowiadanie, Darii Zarzecznej, Karolinie Rzepiel i
Karolinie Ba ut w kategorii wywiad oraz Wies awie Siekierka w kategorii wiersze.
Nagrody wr czy  Burmistrz I owej Adam Gliniak.

Pani Karolina Furmanowicz odczyta a nagrodzon  prac .

Przewodnicz cy Rady Miejskiej zaprosi  uczestników uroczystej sesji do zwiedzania wystawy „Polacy
na Sybirze”.

Wobec  wyczerpania si   programu obchodów  Pan Miros aw Wdowiak - Przewodnicz cy Rady
Miejskiej  zamkn   obrady XXIV sesji  Rady Miejskiej  w I owej.

Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 2  strony, ponumerowane od 1 do 2 .
Sesja trwa a nieprzerwanie od godz. 1400  do  godz. 1540

Protoko owa a:

Maria Soko owska


