Uchwała Nr LIV/449/06
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 26 października 2006 roku
w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko
Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; zmiany Dz.U. z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.
1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102
poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006r.
Nr 17 poz. 128) oraz Uchwały Nr XLIX/420/06 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia
30 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu nadania tytułu honorowego
obywatela
uchwala się co następuje:
§1
W uznaniu zasług w propagowaniu tradycji niepodległościowych, rozwoju duchowego
i społecznego nadaje się tytuł Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko
Księdzu Feliksowi Popielewiczowi Kanonikowi Regularnemu Laterańskiemu,
Wieloletniemu Proboszczowi i Dziekanowi.
Rada Miejska w Drezdenku wyraża głęboki szacunek i wdzięczność wielkiemu
społecznikowi i patriocie za całokształt działalności duszpasterskiej na rzecz
mieszkańców miasta Drezdenko.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Ks. Feliks Popielewicz kierował przez 18 lat drezdeneckim dekanatem
w najtrudniejszym okresie przemian w naszym kraju w ostatnim 30 – leciu
XX wieku. Był prawdziwym opiekunem duchowym społeczności Drezdenka.
W burzliwym okresie powstawania, a potem próby zdławienia ruchu społecznego
„Solidarność” wspierał wiernych głoszonymi z ambony naukami oraz osobistym
świadectwem w kontaktach z mieszkańcami. Ks. Feliks Popielewicz w czasach
ogólnego niedostatku był organizatorem pomocy dla najbardziej potrzebujących.
Pozostawił trwały pomnik na ziemi drezdeneckiej nie tylko w ulotnych wspomnieniach
mieszkańców, ale także w postaci powstałych za Jego kadencji budynku plebanii
w Drezdenku i kościoła w Starych Bielicach.

