
UCHWAŁA NR IX/79/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie nadania Zbigniewowi Piotrowiczowi 
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 Zbigniewowi Piotrowiczowi 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 

Zbigniew Piotrowicz w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju turystyki w powiecie 
kłodzkim, w szczególności w gminie Lądek-Zdrój. Jedną z ważniejszych inicjatyw, której był 
pomysłodawcą, jest Międzynarodowy Festiwal Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady, który 
zorganizował i prowadził przez pierwsze dwanaście edycji. Przegląd z czasem przekształcił się 
w najbardziej prestiżowe wydarzenie festiwalowe w środowisku górskim na świecie. 

Organizował wiele wydarzeń promujących ziemię kłodzką jako region o dużych walorach 
turystycznych, poznawczych i kulturalnych, między innymi przygotował i wydał przewodnik 
wspinaczkowy po Skałkach Lądeckich w 1995 r. oraz współpracował przy wydaniu kolejnych 
przewodników po nowych rejonach wspinaczkowych w Masywie Śnieżnika, Górach Bialskich            
i Górach Złotych (2018 r. i 2019 r.). Zagospodarował pod kątem wspinaczkowym rejon Skałek 
Lądeckich i wykreował je jako nową atrakcję dla wspinaczy z Polski i z zagranicy. 

Zbigniew Piotrowicz zainicjował, zredagował i wydał również dwie książki o współczesnej historii 
osadniczej na ziemi kłodzkiej: „Czas ocalony” (2003) oraz „Wieża Babel. Der Turm zu Babel” (2004). 
W latach 2008-2019 był prezesem Uzdrowiska Lądek Długopole S.A. Pozyskał fundusze oraz 
przeprowadził inwestycje o wartości ok. 18 mln zł w kurortach Lądek-Zdrój i Długopole-Zdrój. 
Udzielił czynnego wsparcia w procesie decyzyjnym oraz realizacji ważnych inwestycji dla ziemi 
kłodzkiej m.in. remontu drogi nr 391 na odcinku Lądek Zdrój – Złoty Stok, budowy ronda na drodze 
nr 390 w Lądku-Zdroju, przekształceniu, modernizacji i rozbudowie Wojewódzkiego Centrum 
Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim, renowacji zabytkowych organów w kościele 
parafialnym w Lądku-Zdroju, renowacji figury wotywnej autorstwa Michała Klahra na lądeckim 
Rynku. 

   

Przewodniczący Rady Powiatu 
Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz  
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