UCHWAŁA NR XXXI/279/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie rozbudowy "Pomnika Pamięci" w Czerwieńsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
1)
poz. 1591 z późn. zm uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się rozbudować "Pomnik Pamięci" usytuowany na placu przy Ratuszu w Czerwieńsku poprzez umieszczenie
na nim:
1)tablicy pamiątkowej o treści: "Wszystkim, którzy przez wieki byli związani z tą ziemią, w dowód pamięci za
dokonania - mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwieńsk - Maj 2010 r.",
2)napisów:
a) na ścianie północnej (frontowej) - PAMIĘĆ;
b) na ścianie południowej - WOLNOŚĆ;
c) na ścianie wschodniej - DOBRO;
d) na scianie zachodniej - PRAWDA,
3)dodatkowych elementów:
a) na ścianie północnej (frontowej) - Godło Panstwowe ;
b) na ścianie południowej - Herb Czerwieńska.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uzasadnienie
Pomnik w Czerwieńsku, to miejsce ważne i wyjątkowe dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Tu od lat zbieramy się, aby
uczcićpamięć najważniejszych w naszej historii wydarzeń, oddać hołd milionomPolaków, którzy w ciągu minionych wieków
złożyli swe życie na ołtarzu Ojczyzny, zamanifestować nasze przywiązanie do tradycji i najważniejszych narodowych wartości.
Jest to również miejsce, które powinno upamiętniać wysiłek wszystkich, którzy poprzez swoją pracę i działalność społeczną
przyczynili się do budowania dobrego wizerunku tej gminy oraz poprawy jakości życia jej mieszkańców. Treś ć napisów
i symboli, które znajdą się na pomniku , ma charakter uniwersalny, a zarazem odnosi się do najważniejszych wartości w życiu
każdego człowieka. Jest również ponadczasowa i czytelna dla wszystkich pokoleń, bez względu na orientację polityczną,
przekonania czy wyznawaną religię. Godło Państwowe i Herb Czerwieńska świadczą o randze i majestacietego miejsca.Napisy
PRAWDA i DOBRO – są wartościami, o których mowa w preambule konstytucji naszego kraju;WOLNOŚĆ - to wartość,
która jest najcenniejszym darem dla wszystkich Polaków, przyczyną zrywów powstańczych i uzasadnieniem konieczności
przelewania krwi żołnierskiej;PAMIĘĆ – to nasz obowiązek, który wypełniamy za każdym razem zbierając się u stóp pomnika
dla uczczenia najważniejszych państwowych świąt i wydarzeń.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.
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