Uchwała Nr XL/437/05
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 5 grudnia 2005 r.
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Czechowic-Dziedzic.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) oraz § 1 załącznika do uchwały Nr XXXVI/300/01
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
nadawania honorowego obywatelstwa Czechowic-Dziedzic, w uznaniu zasług dla gminy CzechowiceDziedzice, na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala :
§ 1.

1. Nadaje się Honorowe Obywatelstwo Czechowic-Dziedzic Panu Ludwikowi Maciejowi.
2. Okoliczności uzasadniające przyznanie honorowego obywatelstwa zawarte są we wniosku
Przewodniczącego Rady Miejskiej stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Czechowice-Dziedzice, 2005.08.29.

Rada Miejska
w Czechowicach-Dziedzicach

Na podstawie § 4 załącznika do uchwały Nr XXXVII/300/01 Rady Miejskiej w
Czechowicach-Dziedzicach z dnia 22 maja 2001 roku w sprawie uchwalenia regulaminu
nadawania honorowego obywatelstwa Czechowic-Dziedzic zgłaszam wniosek o nadanie
tytułu Honorowego Obywatela Czechowic-Dziedzic Panu Ludwikowi Maciejowi.
Pan Ludwik Maciej, syn Jana, urodzony 16 maja 1915 roku w Dziedzicach,
zamieszkuje obecnie w Stanach Zjednoczonych pod adresem : 1135w 22nd St. San Pedro,
Kalifornia, 90731-4926 USA. Posiada obywatelstwo polskie. Utrzymuje ścisłą więź z
krajem, a po połączeniu organizacji kombatanckich otrzymał legitymację członkowską
podpisaną przez Prezydenta Lecha Wałęsę. Mimo sędziwego wieku wraz z małżonką Janiną,
córką zamordowanego w Katyniu ojca, oficera Korpusu Ochrony Pogranicza, krzewili ducha
polskości wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych. Ludwik Maciej pilot 300 Dywizjonu
Bombowego W/O Royal/Polish Air Force jest odznaczony polskimi i brytyjskimi medalami i
orderami Za wierność i Oddanie Krajowi Ojczystemu.
Pan Ludwik Maciej całym swoim życiem potwierdził bliską więź z krajem,
a zwłaszcza z rodzinnymi Dziedzicami, mimo że nie było mu dane powrócić do rodzinnego
miasta. Zamiast do Polski, trafił za wygnańczym chlebem do Argentyny, a stamtąd do San
Pedro w Kalifornii. Cierpiał za dobrą sprawę i wytrwał do końca. Stał się przez to symbolem
i wzorem postępowania, przede wszystkim dla młodzieży i społeczności naszego miasta. Jest
jedynym żyjącym jeszcze pilotem z naszego miasta, cichym bohaterem, obrońcą naszej
Ojczyzny, biorącym udział w żołnierskich zmaganiach II Wojny Światowej.
Nadając Mu tytułu Honorowego Obywatela Czechowic Dziedzic, Rada Miejska w
jego osobie uhonoruje tych wszystkich, którzy nie doszli do końca drogi.
W załączeniu akt urodzenia i artykuły z „Gazety Czechowickiej”.

