
UCHWAŁA Nr 9̂1 .163.2023
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 26 stycznia 2023r.

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 Wojciecha Szabłewskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 1526), § 64 ust.l pkt l i § 77
ust. l Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu
Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. tj. Dz. Urz. Woj. Maź. z 2019 r. póz. 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 Wojciecha Szabłewskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Andrzej Cześnik

2. Sławomir Olejniczak

3. Marek Chyliński

4. Sławomir Krystek

5. Dariusz Twardowski

- Przewodniczący



OŚWIADCZENIE Nr .2023
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia stycznia 2023r.

w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego"
dla Wojciecha Szablewskiego

Na podstawie § 29 ust. l 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. Maź. z 2019 r. póz. 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

Wojciecha Szablewskiego , jako wyraz najwyższego uznania, wdzięczności
i uhonorowania za zasługi położone na rzecz rozwoju Powiatu Sierpeckiego,

Wojciech Szablewski urodził się 25 sierpnia 1950 r. w Sierpcu.
Od najmłodszych lat ściśle związał swoje życie ze sportem, a w latach młodości brał
udział w licznych zawodach sportowych, w różnych dziedzinach reprezentując
szkoły, do których uczęszczał. Interesował się sportem i chętnie uprawiał wszystkie
jego dyscypliny.
Całe swoje życie zawodowe również spędził na promocji sportowego stylu życia
oraz wychowania fizycznego. Kiedy rozpoczął pracę nauczyciela wychowania
fizycznego był już organizatorem licznych wydarzeń sportowych na Ziemi
Sierpeckiej, podczas których wraz ze swoimi wychowankami osiągał liczne sportowe
sukcesy.
Od wielu lat angażował się w rozwój sportu na terenach wiejskich. Zawsze poza
działalnością szkolną działał również społecznie trenując dzieci i młodzież. Dzięki
zaangażowaniu Pana Wojciecha Szablewskiego udało się zachować istniejące do dnia
dzisiejszego boisko sportowe w Borkowie Wielkim. Jego aktywność sportowa
rozpoczęła się już w latach 70 zaangażowaniem i pracą w Krajowym Zrzeszeniu
Ludowych Zespołów Sportowych oraz objęciem stanowiska Przewodniczącego Rady
Powiatowej LZS. Pełniona przez Pana Wojciech Szablewskiego funkcja stworzyła
możliwości rozwoju i krzewienia kultury fizycznej oraz sportu na terenach wiejskich.
W tym czasie sprawował on pieczę oraz prowadził wiele drużyn piłki nożnej klasy D
spośród których pięć gra obecnie w klasie A.
Pan Wojciech Szablewski od l września 1984r. do 31 sierpnia 1995 roku pełnił
funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym. Jako dyrektor
szkoły stawiał na ciągły rozwój placówki, w szczególności bazy sportowej. Dzięki
jego zaangażowaniu i inicjatywie przy szkole w Borkowie, na terenie gminy Sierpc
wybudowano pierwszą halę sportową. Licznie organizował ciekawe wyjazdy i obozy
sportowe podczas ferii zimowych oraz wakacji. Wszystkie te wydarzenia promowały



sportowy styl życia, kulturę fizyczną oraz ruch na świeżym powietrzu. Wraz
z mieszkańcami wybudował zieloną salę na świeżym powietrzu, tor przeszkód oraz
urządzenia lekkoatletyczne. Dzięki pomocy księdza proboszcza utworzył tor
saneczkowy, a przy udziale druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej lodowisko.
Pan Wojciech Szablewski cieszył się uznaniem i zaufaniem środowiska lokalnego,
wynikiem czego było pełnienie przez niego funkcji radnego przez trzy kadencje,
najpierw Miasta i Gminy Sierpc, potem Gminy Sierpc.
Pan Wojciech Szablewski za swoją działalność otrzymał w 2004 r. Złoty Krzyż
Zasługi, a w 2013r. Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Pan Wojciech Szablewski angażuje się na rzecz pomocy potrzebującym. Od ponad
pięćdziesięciu lat jest czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie
Kościelnym
Pomimo tego, że obecnie Pan Wojciech jest emerytem z dumą zasiada na stanowisku
przewodniczącego Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS i wciąż bierze aktywny udział
we wszelkich wydarzeniach i rozgrywkach sportowych na terenie powiatu
sierpeckiego.
Jako osoba mocno zaangażowana w sport oraz jego promocję ze swoją bogatą
historią dotyczącą rozwoju sportu na terenie powiatu sierpeckiego z całą pewnością
może inspirować innych do skutecznego osiągnięcia wyznaczonego celu. Jego
historia świadczy o tym, że warto podążać za marzeniami i realizować swoje pasje
oraz poprzez swoje zaangażowanie zarażać innych miłością do sportu.
Pan Wojciech Szablewski w 2021 roku uzyskał tytuł Ambasadora Sportu powiatu
sierpeckiego. Tytuł ten był pięknym uhonorowaniem wielu lat jego ciężkiej pracy
i zaangażowania w rozwój sportu. Jako ambasador sportu jest osobą, która dumnie
reprezentuje środowisko sportowców, udziela się w wydarzeniach sportowych,
pomaga innym w osiągnięciu sukcesów, promuje zdrowy styl życia i działa na rzecz
sportu oraz dba o jego dobry wizerunek.

Dotychczas otrzymane nagrody przez kandydata:

1. Złoty Krzyż Zasługi 2004 r
2. Medal Komisji Edukacji Narodowej 2013 r.
3. Odznaka Zasłużonego działacza LZS 2012 r.
4. Złota Odznaka Honorowa LZS 1986 r.


