
OŚWIADCZENIE Nr 13.LII.2022 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 23 września 2022 r.
w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” 
dla Ryszarda Wiśniewskiego

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. (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
Ryszarda Wiśniewskiego, jako wyraz najwyższego uznania, wdzięczności 
i uhonorowania za zasługi położone na rzecz rozwoju Powiatu Sierpeckiego.

Ryszard Wiśniewski urodził się 1 stycznia 1941 roku. Jest mieszkańcem 
Rempina (gmina Gozdowo). 1 września 2004 r. złożył deklarację i został przyjęty 
w poczet członków Ogniska TKKF „Kubuś” w Sierpcu. Obecnie jest najstarszym 
biegaczem na terenie powiatu sierpeckiego. W 2022 r. skończył 81 lat. Jest 
ambasadorem sierpeckiego biegania. Od wielu lat bierze udział i zajmuje czołowe 
miejsca w swojej kategorii wiekowej w zawodach biegowych na terenie powiatu, 
województwa i Polski. Jego rekordy życiowe w biegach przełajowych dla wielu dużo 
młodszych zawodników jest nieosiągalne. Mając ponad sześćdziesiąt lat pokonywał 
regularnie dystans 10 km w czasie poniżej 45 minut. W 2009 r. zajął trzecie miejsce 
w Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Powiatu Sierpeckiego. W roku 2022 
wystartował i ukończył I Tartanową Piątkę w Sierpcu. Przekonał wiele osób do 
rozpoczęcia przygody ze sportem. Jest inspiracją dla młodszych biegaczy, ale także 
dla starszych, którym pokazuje, że wiek to tylko liczby i można, a wręcz trzeba 
aktywie spędzać czas, mając lat sześćdziesiąt, siedemdziesiąt czy osiemdziesiąt 
i więcej. Chętnie uczestniczy w wielu zawodach rekreacyjnych. Często można go 
spotkać wędrującego z kijkami w okolicy Rempina. Został doceniony przez 
członków Ogniska TKKF „Kubuś”. Od czterech kadencji jest wybierany na członka 
Komisji Rewizyjnej Ogniska i rzetelnie wykonuje zadania powierzone mu przez 
Walne gromadzenie Członków.
Ryszard Wiśniewski przez wiele lat angażował się także w działalność Ochotniczej 
Straży Pożarnej. W latach 1978 -  1999 był naczelnikiem OSP w Lisewie.
Jego pasja zasługuje na wyróżnienie. To dzięki niemu o powiecie sierpeckim było 
głośno w wielu regionach kraju. Warto docenić jego zaangażowanie w propagowanie 
uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu. Naszym zdaniem Ryszard 
Wiśniewski, nestor sierpeckiego biegania zasługuje na to, by otrzymać tytuł 
honorowy „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego”.
Dotychczas otrzymane nagrody przez kandydata:
1. Srebrny Medal Zasługi dla Pożarnictwa -  1996 r.
2. Honorowa Złota Odznaka TKKF -  2007 r.
3. Brązowa odznaka „Za zasługi dla Sportu” - 2012 r.


