
OŚWIADCZENIE Nr 6.XVII.2019 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 30 grudnia 2019r.

w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” 
dla Księdza Stanisława Jana Opolskiego Proboszcza Parafii 

pw. „Wszystkich Świętych w Gozdowie”

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 Księdza Stanisława Jana Opolskiego, jako wyraz najwyższego 

uznania, wdzięczności i uhonorowania za zasługi położone na rzecz rozwoju Powiatu 

Sierpeckiego.

Stanisław Jan Opolski urodził się 28 kwietnia 1952 roku w Chlebowie. 

Wychowywał się w gminie Bulkowo. W 1978 roku ukończył Wyższe Seminarium 

Duchowne w Płocku. Święcenia na kapłana odbył 4 czerwca 1978 roku. Pierwsza 

parafia, w której pełnił funkcję proboszcza to parafia pw. Św. Tekli w Naruszewie.
r

Do parafii pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie trafił 1 września 1996 roku i od 

samego początku pobytu w tej parafii do dnia dzisiejszego pełni funkcję proboszcza.

Przez okres 23 lat pełnienia funkcji proboszcza Stanisław Jan Opolski zrobił 

dla tej parafii i mieszkających tu ludzi bardzo dużo dobrego. Nakład pracy i postępu 

jaki został poczyniony przez ten czas jest ogromny.

Od samego początku pobytu w Gozdowie ksiądz Stanisław intensywnie 

pracował dla dobra parafian oraz na rzecz gminy Gozdowo, a tym samym dla 

powiatu Sierpeckiego. Po objęciu funkcji proboszcza parafii Gozdowo rozpoczął 

trudne do realizacji zadania, które zakończyły się sukcesem. Ksiądz Stanisław 

przyczynił się do dokończenia budowy kaplicy w miejscowości Kolczyn, której
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budowa rozpoczęła się w roku 1990. Ponadto dokonał rozbudowy i grodzenia 

cmentarza w Gozdowie łącznię z wykupem gruntów ok 0,5 ha.

Ksiądz proboszcz poświęcił wiele pracy i czasu na przeprowadzenie 

inwestycji, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju gminy Gozdowo i 

powiatu sierpeckiego, m.in. przeprowadzono prace remontowe w wyniku których 

wymieniono dach kościoła i wyposażono go w niezbędne elementy. Parafianie mogą 

cieszyć się odnowioną dzwonnicą oraz nowoczesnym nagłośnieniem. Zakupione 

żyrandole w stylu neogotyckim niewątpliwie podkreślają urok tego miejsca.

Ksiądz proboszcz Stanisław Jan Opolski to bardzo dobry człowiek i gospodarz, 

który zrobił wiele dobrego dla poprawy infrastruktury zabytkowej i parafialnej gminy 

Gozdowo, a co za tym idzie i całego powiatu. Z efektów zrealizowanych 

przedsięwzięć, o których powyżej wspomniano, korzystają parafianie zamieszkujący 

cały powiat sierpecki.

Ksiądz Stanisław jest dobrym pasterzem, który z pewnością zasługuje na tytuł 

honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego”. Już prawie ćwierć wieku 

pracuje dla wspólnego dobra powiatu.


