
UCHWAŁA NR IX/71/2021  
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie nadania Stanisławowi Aniołowi 
Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2020.920 t.j. ze zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach 
i mundurach (Dz.U.2016 t.j.) oraz § 6 i § 7 Uchwały nr VII/64/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 
30 września 2015 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego, ustalenia jej 
wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobie jej noszenia (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4160 z dnia 
12 października 2015 r.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Odznakę Honorową Powiatu Kłodzkiego Stanisławowi Aniołowi za zasługi poczynione na 
rzecz Powiatu Kłodzkiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kłodzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

Stanisław Anioł jest silnie związany  z ziemią kłodzką, w szczególny sposób przyczynił się do 
rozwoju gospodarczego gminy Stronie Śląskie, co ma istotne znaczenie dla rozwoju całego powiatu 
kłodzkiego. Był inicjatorem powstania centrum sportów zimowych  – założycielem S.A. Czarna Góra 
oraz budowniczym wyciągów i kolei linowych na terenie Ośrodka Narciarskiego Czarna Góra. Dzięki 
jego działaniom ośrodek ten przyciąga rzeszę turystów z całego kraju, zachęca do zimowego 
wypoczynku doskonałą infrastrukturą narciarską i hotelową. W roku 2002 dzięki inicjatywie 
Stanisława Anioła wybudowano na zboczach góry Zawada Stację Narciarską Kamienica – kolejny 
ośrodek narciarski, jednak o charakterze kameralnym, przewidziany do uprawiania narciarstwa 
rekreacyjnego w gronie rodzinnym i towarzyskim, dla dzieci i osób uczących się jazdy na nartach. 

Podejmowane przez Stanisława Anioła na przestrzeni blisko 20 lat działania w znaczącym stopniu 
wpłynęły na rozwój turystyki powiatu kłodzkiego. Ośrodki narciarskie, których budowniczym był 
Stanisław Anioł, odwiedza rokrocznie kilkaset tysięcy turystów. 

   

Przewodniczący Rady Powiatu 
Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz  
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