
UCHWAŁA NR IX/78/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie nadania Ludwikowi Pikule 
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 Ludwikowi Pikule 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 

Ludwik Pikuła z ziemią kłodzką związany jest od 1954 roku. Do Lądka-Zdroju przyjechał po 
ukończeniu szkoły fotograficznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz czteroletniej praktyce zawodowej. 
Od tego momentu zaczął wykonywać usługi fotograficzne dla mieszkańców Lądka, jednocześnie 
organizując wiele wystaw i plenerów fotograficznych, na których przedstawiał piękno ziemi kłodzkiej. 
Przez okres 10 lat pełnił funkcję prezesa Klubu FOTO-DIA działającego przy Oddziale Bialskim 
PTTK w Lądku-Zdroju, gdzie pogłębiał swoje zamiłowanie do krajoznawstwa. Od 1956 roku Ludwik 
Pikuła jest członkiem PTTK, posiada uprawnienia przewodnika sudeckiego, przewodnika po Jaskini 
Niedźwiedziej oraz po Hucie Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim. Dzięki połączeniu 
pasji do fotografowania oraz pasji do górskich wędrówek powstało wiele wspaniałych ujęć 
krajobrazów sudeckich. W 2001 roku Ludwik Pikuła, w uznaniu wieloletnich zasług 
w dokumentowaniu historii i dorobku kulturowego Lądka-Zdroju otrzymał tytuł Honorowego 
Obywatela Lądka-Zdroju. Został też odznaczony Medalem za zasługi dla Jaskini Niedźwiedziej 
w Kletnie. W 2020 roku Ludwik Pikuła obchodził 90-lecie urodzin oraz 70-lecie pracy zawodowej. 

   

Przewodniczący Rady Powiatu 
Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz  
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