UCHWAŁ A NR VII/91/19
RADY MIEJS KIEJ W CHOJNICACH
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Zasłużonego Obywatela 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 2019r. poz. 506) oraz § 2 ust. 2, 3 i § 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 z dnia 9 maja 2008r.,
uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się pośmiertnie tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice Panu
Leszkowi Chamier Cieminskiemu, zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
i Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga
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Załącznik do Uchwały Nr VII/91/19 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 6 czerwca 2019r.

UZASADNIENIE
Zgodnie z § 2 ust. 2, 3 i § 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu nadania Honorowego Obywatelstwa
Miasta Chojnice oraz tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice z wnioskiem o nadanie
tytułu wystąpił Burmistrz Miasta Chojnice.
Leszek Chamier Cieminski urodził się 25 stycznia 1956 roku w Chojnicach, jako jeden
z pięciorga dzieci Weroniki (z domu Wielewickiej) i Bolesława Chamier Cieminskich.
Wychował się w domu, w którym pielęgnowano wiarę katolicką i patriotyzm.
Uczęszczał do szkoły Podstawowej nr 1 im J. Rydzkowskiego, oraz Liceum
Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach.
W roku 1980 ukończył studia na Wydziale Budownictwa Akademii Rolniczo –
Technicznej (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), uzyskując dodatkowo
dyplom Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego na tej samej uczelni.
W roku 1994 ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Szacowania Nieruchomości
i kolejne w zakresie Bankowości Hipotecznej i Rynku Nieruchomości na Wydziale Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
W roku 1997 uzyskał uprawnienia państwowe w zakresie szacowania nieruchomości
i z pasją do samego końca realizował się jako rzeczoznawca majątkowy.
Po studiach wrócił do rodzinnego miasta i w 1980 roku podjął pracę w Wytwórni
Konstrukcji Stalowych „Mostostal” jako konstruktor. w międzyczasie został powołany do
odbycia obowiązkowej służby wojskowej, którą zakończył w stopniu podporucznika.
W roku 1988 rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego PEBEROL,
zdobywając uprawnienia budowlane.
Lata 1990 -1998 to praca na rzecz samorządu lokalnego jako radny dwóch kadencji.
W roku 1990 został powołany na urząd burmistrza Chojnic III RP z rekomendacji
Solidarności. Piastował tę funkcję do 16.10.1992 roku, w trudnej nowej rzeczywistości
rynkowej, samodzielności i samostanowienia jednostek samorządu terytorialnego, stając
ponad podziałami w trosce o dobro wspólne.
Od 1993 roku pracował w KRUS jako kierownik Placówki w Chojnicach, urząd ten pełnił
do 2017 roku.
Od początku studiów aktywny uczestnik Akademickiego Duszpasterstwa w Olsztynie.
Podczas studiów wielokrotnie przesłuchiwany i inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Współpracował z Klubem Poselskim „Znak”, kolportował biuletyny o pracy Klubu
w Parlamencie.
Podczas odbywania służby wojskowej był przesłuchiwany przez Kontrwywiad w sprawie
praktyk religijnych.
Po powrocie do Chojnic podjął współpracę z opozycyjnym podziemiem Chojnic i Więcborka.
Podtrzymując ducha wolności wśród społeczeństwa kopiował i kolportował ulotki o treściach
patriotycznych. Wspierał inicjatywy Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Chojnickiej Farze.
To zaangażowanie było przyczyną Jego brutalnego pobicia 31.08.1984 roku przez
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz skazania przez Kolegium ds. wykroczeń na karę
grzywny z ew. zamianą na areszt.
Angażował się przez całe życie w działania na rzecz człowieka i rodziny.
Inicjator powstania Caritas przy chojnickiej Bazylice, przeglądu Piosenki Religijnej Credo.
Od 1998 roku był członkiem afiliowanym Wspólnoty Świętej Rodziny w Łomiankach,
założył Ognisko Świętej Rodziny w Chojnicach.
Od 2012 roku ambasador Fundacji Tat.net w Chojnicach, organizator warsztatów dla
ojców.
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Od 1985 roku czynny żeglarz, związany z Chojnickim Klubem Żeglarskim Charzykowy.
Jako członek zarządu „Chrześcijańskiej Szkoły Pod Żaglami” angażował się w działania na
rzecz rozwijania pasji żeglarskiej u młodzieży.
Członek Chojnickiego Klubu Sportowego „Kolejarz” w Chojnicach, uczestnik maratonów
i biegów ulicznych.
Kochał dobrą muzykę, poezję i książki, żeglarstwo, narciarstwo, górskie wędrówki,
swoimi pasjami dzielił się zawsze z innymi.
W roku 1986 wstąpił w związek małżeński z Lidią z domu Martyniak, z którą wychowali
czworo dzieci: dwie córki Anny i Aleksandry oraz dwóch synów: Szymona i Wojciecha.
W 2015 roku zdiagnozowano u niego zaawansowany nowotwór. Po długiej walce z chorobą
zmarł 21 lipca 2018 roku w otoczeniu bliskich w Chojnicach. Pochowany został 25 lipca
2018 roku na Cmentarzu Komunalnym w Chojnicach.
Mając na względzie wyżej ukazane zasługi dla rozwoju życia społecznego miasta oraz
długoletnią, efektywną działalność na rzecz Chojnic przedkładam Wysokiej Radzie projekt
uchwały w sprawie włączenia Leszka Chamier Cieminskiego do grona zasłużonych obywateli
naszego Miasta. Jego działalność i postawa w zupełności wyczerpują warunki do przyznania
tak zaszczytnego wyróżnienia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga
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