Uchwała Nr 1/2006
Konwentu „Nagrody Świętego Wawrzyńca
Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie"
z dnia 27 lipca 2006r.

W oparciu o § 2 uchwały Nr XXI/197/04 Rady Miejskiej w Sępólnie
Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą
„Nagroda Świętego Wawrzyńca - Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie"
- przyznaje się wymienioną nagrodę zasłużonemu dla Gminy Sępólno Krajeńskie
Księdzu Kanonikowi Marianowi Kotewiczowi
wieloletniemu Proboszczowi
Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lutowie.
Uzasadnienie
Ksiądz Kanonik Marian Kotewicz jest osobą powszechnie znaną, cieszącą
się autentycznym autorytetem moralnym oraz poważaniem i szacunkiem
lokalnego społeczeństwa.
Z naszą Gminą jest związany od września 1972r. kiedy to przybył do parafii
p.w. Św.Bartłomieja w Sępólnie Kraj. jako wikariusz, a następnie od czerwca
1979r. - do chwili obecnej jako proboszcz parafii p.w. Św.Wawrzyńca w Lutowie.
Świadectwem oddanej ponad 34-letniej działalności Księdza Kanonika na
rzecz wymienionych parafii oraz mieszkańców Gminy jest szereg szczególnych
dokonań, których ksiądz był pomysłodawcą i realizatorem.
Przykładami są m.in.:
- utworzenie ośrodka rekolekcyjnego dla dzieci i młodzieży w Lutowie,
- utworzenie ośrodka oazowego dla dzieci i młodzieży w Lutówku, który służy
nie tylko do celów rekolekcyjnych lecz również dla młodzieży szkolnej w celach
krajoznawczych i wypoczynkowych,
- współorganizowanie i wielokrotne przewodzenie grupom pielgrzymkowym na
Jasną Górę oraz do innych miejsc kultu religijnego i miejsc pamięci narodowej,
- budowa i urządzenie jednego z piękniejszych miejsc Sępólna Krajeńskiego tj.skweru z figurą Matki Boskiej przy Liceum Ogólnokształcącym,
- remont kościoła parafialnego w Lutowie oraz założenie ogrzewania i ocieplenia
tegoż kościoła,
- budowa kaplicy - kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Lutówku,
- budowa domu parafialnego w Lutowie >
- urządzenie kaplicy w Kawlach p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii
Panny po pozyskaniu budynku byłego przedszkola,
- stworzenie pięknego zakątka we wsi Radońsk - w wyniku wybudowania przy
skrzyżowaniu dróg groty z figurą Matki Boskiej w otoczeniu pięknej zieleni.
Wyróżnienie „Nagrodą Świętego Wawrzyńca - Patrona Gminy Sępólno
Krajeńskie" niech będzie wyrazem szczególnego uznania i symbolicznego
uhonorowania dla Księdza Kanonika za pełną zaangażowania postawę i wysiłek
włożony w kształtowanie serc i sumień, rozwijanie życia religijnego i ładu
moralnego, za ogromny osobisty wkład pracy w tworzenie i utrzymanie obiektów
sakralnych oraz podstaw materialnych służących krzewieniu i umacnianiu naszej
wiary, a także za efektywne, zgodne współdziałanie w rozwiązywaniu
problemów gminnej społeczności.

