
UCHWAŁA Nr 3^ .2019  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Ks. Kan. 
Włodzimierza Załęskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), § 64 ust.l pkt 1
1 § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Rady 
Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (tj. Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019 r. poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wnieść pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt oświadczenia 
Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego 
„Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Ks. Kan. Włodzimierza 
Załęskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Mariusz Turalski - Przewodniczący

2) Jarosław Ocicki -  członek

3) Andrzej Cześnik -  członek

4) Sławomir Krystek -  członek

5) Kamil Różański -  członek



projekt
OŚWIADCZENIE Nr . .2019

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia listopada 2019 roku

w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” 
dla Ks. Kan. Włodzimierza Załęskiego

Na podstawie § 29 ust. 1 lit. c) Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego 
Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 
(tj. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499) oraz § 5 Regulaminu Przyznawania Tytułu 
Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” z dnia 24 lutego 2012 roku - 
Rada Powiatu w Sierpcu pozytywnie opiniuje nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego” dla Ks. Kan. Włodzimierza Załęskiego, jako wyraz najwyższego 
uznania, wdzięczności i uhonorowania za zasługi położone na rzecz rozwoju Powiatu 
Sierpeckiego.

Ks. Kan. Włodzimierz Załęski urodził się 10 października 1935 r. 
w miejscowości Chodowo Wielkie (gm. Płoniawy-Bramura). W 1953 roku wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Tam z rąk bp. Tadeusza 
Zakrzewskiego 14 czerwca 1959 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie 
pracował jako wikariusz w parafiach: św. Michała Kolbego w Płońsku, św. Wita, 
Modesta i Krescencji w Sierpcu, św. Maksymiliana Kolbego w Płocku, św. Anny 
w Pomiechowie. Jako wikariusz przez wiele lat pełnił funkcję opiekuna oazy 
młodzieżowej. W 1974 roku jako wikariusz parafii Trąbin dostał polecenie 
zorganizowania parafii w pobliskiej miejscowości Ostrowite. W następnym roku 
biskup płocki Bogdan Sikorski, Dekretem erekcyjnym z dnia 23 marca 1976 r. 
utworzył w Ostrowitem parafię pod wezwaniem św. Stanisława Kostki i włączył ją 
do dekanatu Dobrzyń nad Drwęcą. Ks. Włodzimierz Załęski został pierwszym 
proboszczem tej parafii. Funkcję tę pełnił do 27 czerwca 1977 r. 29 czerwca 1977 r. 
został proboszczem parafii św. Marcina w Zawidzu Kościelnym. Od początku swojej 
działalności w Zawidzu ks. kan. Włodzimierz Załęski podjął się budowy 
organistówki i sal katechetycznych, które zostały wybudowane w 1979 r. W latach 
1977-1982 był wizytatorem religii w dekanacie sierpeckim.

W 1982 r. staraniem ks. kan. Włodzimierza Załęskiego, w Zawidzu rozpoczęto 
budowę nowego kościoła według projektu architekta Jana Laubego i konstruktora 
Andrzeja Żurawskiego. Kamień węgielny pod budowę świątyni wmurował bp 
Bogdan Sikorski. 29 czerwca 1987 r. w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła odbyła 
się konsekracja nowo wybudowanego kościoła przez bp Zygmunta Kamińskiego. 
Powierzchnia wybudowanej świątyni to ponad 800 m2, a jej wieża liczy 27 m 
wysokości. W późniejszym wywiadzie ks. kan. Włodzimierz Załęski tak wspomniał 
budowę kościoła: „ W tych murach jest ukryte działanie Opatrzności i ogromna 
ludzka dobroć ludzi. Zaczynaliśmy budowę w trudnych latach 80. Najpierw 
Musieliśmy wykonać badania geologiczne, było wiele biurokracji i przeszkadzania, 
choćby ze strony milicji. Ale ludzie mieli dobrą wolę, dlatego prosiłem ich o pomoc



i ją  otrzymałem. Dziełu budowy towarzyszyło wielkie duchowe wsparcie, zwłaszcza 
modlitwa i cierpienie chorych parafian ”.

W latach 1982-1987 ks. kan. Włodzimierz Załęski był ojcem duchownym 
dekanatu sierpeckiego, a następnie wicedziekanem dekanatu drobińskiego. W 1988 r. 
z inicjatywy ks. kan. Włodzimierza Załęskiego i miejscowych rzeźbiarzy podjęto 
pomysł budowy stacji drogi krzyżowej wokół nowo wybudowanej świątyni. Rzeźby 
do poszczególnych stacji zostały wykonane przez artystów rzeźbiarzy zamieszkałych 
na terenie parafii Zawidz.

W 1996 r. ks. kan. Włodzimierz Załęski został odznaczony godnością 
Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. W 2004 r. ks. kan. 
Włodzimierz Załęski po 27 latach pracy jako proboszcz parafii św. Marcina 
w Zawidzu Kościelnym przeszedł na emeryturę. Będąc emerytem, swoją radą 
i posługami kapłańskimi, dalej wspiera obecnego proboszcza ks. Józefa Łozeckiego 
oraz parafian. Przez 42 lata pracy na terenie gminy Zawidz Ksiądz Kanonik dał się 
poznać jako gorliwy Pasterz zatroskany o swoich parafian oraz dobro mieszkańców 
całego powiatu sierpeckiego. Od początku swego pobytu w Zawidzu zyskał sympatię 
i zaufanie społeczności lokalnej. Jako wybitny kaznodzieja wielokrotnie prowadził 
misje i rekolekcje w innych parafiach diecezji płockiej.

Ks. Kan. Włodzimierz Załęski otrzymał dotychczas następujące nagrody: 
Ojciec duchowny dekanatu sierpeckiego, Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiackiej 
Pułtuskiej oraz Honorowy Obywatel Gminy Zawidz.


