
31 maja odszedł od nas Janusz Palmowski. Urodził się 19 września 1958 r. w Chojnicach. 
Bardzo mocno zaangażowany w tworzenie i działalność Akcji Wyborczej „Solidarność”, wielki 
orędownik przyłączenia regionu chojnickiego do województwa pomorskiego z siedzibą  
w Gdańsku. Pierwszy Starosta Powiatu Chojnickiego po reformie samorządowej.  

Na początku kształtowania się samorządów po reformie administracyjnej, która weszła  
w życie 1999 roku Janusz Palmowski budował zręby samorządności powiatowej w powiecie 
chojnickim. Funkcję starosty pełnił do 2002 roku, w latach 2002- 2006 był radnym Rady 
Powiatu Chojnickiego.  

Jako starosta skutecznie zabiegał o wznowienie budowy szpitala w Chojnicach, który został 
oddany mieszkańcom powiatu w 2001 roku. Aktywnie uczestniczył w trudnym procesie 
przekształcania szkół średnich w szkoły ponadgimnazjalne po wejście w życie reformy 
edukacji. Z inicjatywy Janusza Palmowskiego w 2000 roku rozpoczęto budowę nowej bazy 
szkolnej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach. Szkoły, z której cały czas jest dumny 
samorząd powiatowy, nowoczesny budynek z rozbudowanym zapleczem sportowym.  
Jako starosta był bardzo aktywny w sprawach infrastruktury drogowej. W trudnym okresie, 
kiedy samorządy powiatowe nie miały wielkich środków finansowych remontowano drogi 
powiatowe. W 1999 roku założył stowarzyszenie Związek Samorządów Na Rzecz 
Modernizacji Dróg Krajowych nr 22, 50 i 508. Będąc Prezesem stowarzyszenia podejmował 
liczne działania mające na celu modernizację dróg. Bardzo aktywny przy organizacji 
pierwszych Międzynarodowych Festiwali Folkloru organizowanych w powiecie chojnickim 
oraz Zjazdach Kaszubów.  

Człowiek wielkiej wiary, w 1992 roku był inicjatorem powstania Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich Diecezji Pelplińskiej, w którym do roku 1999 pełnił funkcję Prezesa. Z jego 
inicjatywy powstał dwutygodnik katolicki „W Rodzinie” wydawany do dziś dnia. Przez wiele 
lat korektę czasopisma robiła małżonka Janusza, Irena Palmowska. Działał również  
w Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” w Chojnicach. 
Stowarzyszeniu, które w duchu nauki świętego Jana Bosko podejmuje się trudu katolickiego 
wychowania dzieci i młodzieży przez sport. Bardzo aktywnie wspierał proboszcza parafii 
Świętej Jadwigi Królowej księdza kanonika Henryka Cyrzana w trakcie budowy świątyni  
i plebanii.  

W 2009 roku Janusz Palmowski został odznaczony medalem „Zasłużony dla Powiatu 
Chojnickiego” oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez śp. prezydenta RP profesora 
Lecha Kaczyńskiego.  

Janusz Palmowski był bardzo ważną postacią w Chojnicach, wzór ojca, męża, ale przede 
wszystkim uczciwego, pracowitego, bezinteresownego i oddanego społeczności 
samorządowca i urzędnika. Człowiek o wielkiej kulturze osobistej, elokwencji, wiedzy. Powiat 
chojnicki poniósł ogromną stratę, Janusz odszedł od nas zdecydowanie za szybko, bardzo 
wiele mogliśmy się jeszcze od niego nauczyć. Dla wielu z nas jest niedoścignionym wzorem.  

Cześć Jego pamięci! 

 


