
UCHWAŁA NR IX/74/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie nadania Piotrowi Hercogowi 
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 Piotrowi Hercogowi 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 

Piotr Hercog jest sportowcem i pasjonatem gór. Pochodzi z Częstochowy, ale od kilku lat związany 
jest z ziemią kłodzką. Związek z naszym regionem rozpoczął się od współpracy ze schroniskiem „Na 
Szczelińcu” oraz ze schroniskiem „Pasterka”, gdzie pracował. Obecnie mieszka w Kudowie-Zdroju. 
Od 25 lat uprawia sporty outdoorowo-wytrzymałościowe, głównie ekstremalne ultramaratony 
w różnych zakątkach świata. Do jego największych wyczynów należy ukończenie Ultra Trail du Mont 
Blanc, ultramaratonu, którego trasa okrąża masyw najwyższego szczytu Alp. Brał też udział 
w biegowych wyprawach na Elbrus czy Górę Fuji.  Na co dzień jest trenerem sportowym oraz 
Prezesem Fundacji Maratony Górskie organizującej od ponad 10 lat imprezy biegowe na Ziemi 
Kłodzkiej. Są to m. in. Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich, Supermaraton Gór Stołowych, 
Kudowski Festiwal Biegowy i Zimowy Półmaraton Gór Stołowych. Tylko w ostatnim roku imprezy te 
zgromadziły w sumie ponad 7 tys. zawodników z Polski i całej Europy. Dzięki zaangażowaniu Piotra 
Hercoga powiat kłodzki zyskuje rozpoznawalność wśród osób aktywnych fizycznie, a jego sukcesy 
sportowe wzmacniają pozycję organizowanych na terenie powiatu imprez. 

   

Przewodniczący Rady Powiatu 
Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz  
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