
UCHWAŁA NR IX/73/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie nadania Zygmuntowi Byrskiemu 
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 Zygmuntowi Byrskiemu 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 

Zygmunt Byrski jest znanym i cenionym fotoreporterem „Tygodnika Powiatowego Euroregio 
Glacensis” Był współpracownikiem innych ogólnopolskich i lokalnych czasopism: „Dziennika 
Ludowego”, „Blika”, „Gazety Prowincjonalnej Brama”, „Głosu Ziemi Kłodzkiej”. Przez 50 lat 
aktywności zawodowej wykonał łącznie kilkaset tysięcy fotografii, relacjonując najważniejsze 
wydarzenia na terenie całego powiatu kłodzkiego. Zdjęcia Zygmunta Byrskiego są publikowane 
w mediach oraz wykorzystywane w celach promocyjnych przez instytucje, podmioty gospodarcze 
i osoby prywatne. Przez swoją działalność, którą wykonuje z pasją, w znacznym stopniu przyczynia 
się do promocji regionu. Jego publikacje stanowią istotny wkład w dokumentowanie współczesnej 
historii i teraźniejszości ziemi kłodzkiej. Zygmunt Byrski przyczynia się również do poprawy 
bezpieczeństwa na drogach powiatu kłodzkiego. W Boguszynie na DK 8 na wniosek Zygmunta 
Byrskiego poprawiono oznakowanie pionowe, co przyczyniło się do zmniejszenia liczby wypadków 
i kolizji. Jest laureatem Nagrody Roku Gminy Kłodzko „Ranunculus Penicillatus” (2016), otrzymał 
także nominację do Dorocznej Nagrody Starosty „Róża Kłodzka 2018”. 

   

Przewodniczący Rady Powiatu 
Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz  
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