UCHWAŁA NR XV/252/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie nadania Panu Tadeuszowi Stelmaszykowi pośmiertnie tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy
Chojnice"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu zasad i trybu nadawania tytułów „Honorowy
Obywatel Gminy Chojnice” i „Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice” przyjętego uchwałą Nr XX/259/2012 Rady
Gminy w Chojnicach z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy
Chojnice” i "Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice” oraz przyjęcie regulaminu ich nadawania (Dz.Urz. Woj.
Pomorskiego z 2012 r. poz. 1793).
Rada Gminy
uchwala, co następuje
§ 1. Nadaje się Panu Tadeuszowi Stelmaszykowi w uznaniu zasług za wieloletnią działalność realizowaną na
rzecz Gminy Chojnice oraz jej mieszkańców, pośmiertnie tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Chojnicach oraz Wójtowi Gminy
Chojnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Ryszard Kontek
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/252/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie nadania Panu Tadeuszowi Stelmaszykowi pośmiertnie tytułu
„Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice”
Z wnioskiem o nadanie pośmiertnie Panu Tadeuszowi Stelmaszykowi tytułu Zasłużonego Obywatela
Gminy Chojnice wystąpił Wójt Gminy Chojnice.
Uzasadnieniem dla nadania tytułu jest wieloletnia działalność Pana Tadeusza Stelmaszyka na rzecz Gminy
Chojnice i jej mieszkańców. Przez całe swoje życie zaangażowany był w sprawy społeczne oraz poprawę
jakości życia na wsi. Związany z rolnictwem, znający problemy wsi i rolników. Inicjator powstania w 2010
roku Spółki Wodnej w Kruszce, której przewodniczył do marca 2015 roku.
W 1988 roku został wybrany radnym Gminnej Rady Narodowej w Chojnicach. W 1990 r., po skróconej
kadencji poprzedniej Rady, odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe. Tadeusz Stelmaszyk zdobył
zaufanie swoich wyborców i został radnym I kadencji Rady Gminy w Chojnicach. W Radzie Gminy
zasiadał przez 24 lata (6 kadencji) w latach 1990 – 2010 oraz 2014–2018. W latach:
·1998-2002 był członkiem Zarządu Gminy Chojnice.
·2002–2006 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.
·2006–2010 był Przewodniczącym Rady Gminy w Chojnicach.
·2014-2018 przewodniczył Komisji Rewizyjnej.
Przez swoją pracę zawodową i społeczną nieustannie służył mieszkańcom naszej gminy, a w szczególności
społeczności sołectw: Kruszka, Lotyń i Nowa Cerkiew. Z początkiem lat 90-tych zaczęło się wielkie
przeobrażanie naszej rzeczywistości. W tych czasach nie było to łatwe. Powoływano społeczne komitety
budowy wodociągów, telefonizacji, w których aktywnie działał Tadeusz Stelmaszyk.
Kochał przyrodę i jej piękno. Był wieloletnim Przewodniczącym konkursu „Piękna Wieś Pomorska”
w Gminie Chojnice. Wcześniej przewodniczył komisji w konkursie „Piękna i gospodarna wieś”.
To z Jego inicjatywy dokonano wielu przedsięwzięć służących poprawie jakości życia na wsi. Jego
determinacja w dążeniu do realizacji zaplanowanych celów przyczyniła się do budowy i remontu wielu dróg,
wyremontowano świetlice wiejskie, zbudowano salę gimnastyczną w Nowej Cerkwi. Szczególną troską objął
Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Chojnice. Dzięki Jego zaangażowaniu doposażono Straże Pożarne
i dokonano wymiany sprzętu samochodowego.
Jako Prezes Towarzystwa Pszczelniczego w Chojnicach od kilku lat, corocznie angażował się
w edukacyjne warsztaty dla dzieci w Bachorzu. Zainicjował powstanie na terenie parku w Lotyniu tablicy
dydaktycznej związanej z historią bartnictwa, na terenie którego ma powstać piec chlebowy oraz domek
pszczelarza. Ten ostatni ma być edukacyjnym mini-centrum pszczelarskim. W 2014 roku wspólnie z kolegami
pszczelarzami, zainicjował sadzenie lip drobnolistnych na trasie Chojnice – Lichnowy. Gmina Chojnice widząc
potencjał i rację w podejmowanych projektach czynnie wspierała powyższe przedsięwzięcia.
Poprzez aktywną działalność w Fundacji „Szarża Pod Krojantami”, której był współzałożycielem,
pielęgnował postawy patriotyczne i tradycję ułańską. Do końca czynnie uczestniczył w organizacji corocznej
organizacji obchodów szarży ułańskiej z 1939 r. 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami.
Jego aktywność nie miała granic. W swoim życiu pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, oprócz tych
wyżej wymienionych znalazł czas również na przewodniczenie Radzie Nadzorczej w Banku Spółdzielczym
w Chojnicach.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 roku na wniosek
Wojewody Pomorskiego został odznaczony złotym krzyżem zasługi za zasługi w działalności na rzecz
społeczności lokalnej i za osiągnięcia w pracy samorządowej.
Był prawdziwym liderem w inicjowaniu i prowadzeniu różnych przedsięwzięć, często dla innych
niemożliwych do wykonania. Nie sposób wymienić wszystkich projektów, które były zainicjowane przez śp.
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Tadeusza Stelmaszyka. Miał prawdziwe cechy człowieka społecznika, działającego dla dobra wspólnoty
samorządowej, którą przez wiele lat reprezentował z woli wyborców, a którzy widzieli w nim człowieka, dla
którego nie ma rzeczy niemożliwych, był człowiekiem czynu i tak pracowitym, jak Jego ukochane pszczoły.
Swoją postawą, swoim całym życiem zasłużył na nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice”
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