UCHWAŁA NR XLV/522/18
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 11 czerwca 2018r.
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Chojnice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 i poz. 1000) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu nadania
Honorowego Obywatelstwa Miasta Chojnice oraz tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice, przyjętego Uchwałą Nr XVIII/221/08 Rady Miejskiej z dnia 9 maja
2008r., uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Honorowe Obywatelstwo Miasta Chojnice Pani Helenie PietruchStoltmann, mieszkance miasta Bielefeld w Niemczech, zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice i Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Szlanga
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Załącznik do Uchwały Nr XLV/522/18 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 11 czerwca 2018r.

Uzasadnienie
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Chojnice oraz tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice przyjętego Uchwałą
Nr XVIII/221/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 maja 2008r. z wnioskiem
o nadanie tytułu wystąpił Burmistrz Miasta Chojnice.
Helena Pietruch-Stoltmann urodziła się 21 stycznia 1941 r. w Chojnicach, córka
Mariana i Anny z d. Rosentreter. Absolwentka szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w Chojnicach. Ukończyła szkołę pielęgniarską w Toruniu oraz Studium
Pomaturalne dla pielęgniarek w Słupsku. Pracę zawodową rozpoczęła w szpitalu powiatowym w Chojnicach, następnie Zespole Opieki Zdrowotnej – higiena szkolna,
później jako pielęgniarka środowiskowa. 28 grudnia 1979 r. wyjechała z rodziną na
stałe do Niemiec do miasta Bielefeld. Po przeprowadzce do Bielefeld w dalszym ciągu
pracowała w służbie zdrowia, aż do przejścia na emeryturę w styczniu 2001 r.
Helena Pietruch-Stoltmann wykazała się szczególnymi zasługami na rzecz miasta Chojnice takimi jak:
- zebranie na terenie Westfalii na prośbę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej,
Filia w Chojnicach obszernego księgozbioru w języku niemieckim, który posłużyć
miał germanistom;
- zainicjowanie miejsc pamięci chojniczan i mieszkańców ziemi chojnickiej;
- przekazanie bogatego księgozbioru w języku niemieckim i języku polskim dotyczących miasta i ziemi chojnickiej na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnicach;
- tłumaczenie licznych publikacji niemieckich dotyczących miasta i ziemi chojnickiej;
- zainicjowanie współpracy między Chojnicami a Bad Bevensen, czyli miastami
związanymi z rodziną Goedtke.
Mając na względzie wyżej ukazane zasługi dla rozwoju życia społecznego w naszym mieście oraz długoletnią, efektywną działalność na rzecz Chojnic w Polsce i za
granicą, Pani Helena Pietruch-Stoltmann zasługuje na włączenie jej do grona honorowych obywateli naszego Miasta. Jej działalność i postawa w zupełności wyczerpują
warunki do przyznania tak zaszczytnego wyróżnienia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Szlanga
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