
UCHWAŁA NR .................... 
RADY POWIATU W PRUDNIKU 

z dnia 24 lutego 2023 r. 

w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), w związku z § 3 ust. 1 uchwały Nr 
XLVIII/320/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 
ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego oraz ustalenia jej wzoru 
oraz zasad trybu jej nadawania i sposobu noszenia zmienionej uchwałami Rady 
Powiatu w Prudniku Nr V/43/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. oraz Nr III/22/2018 
z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2014 r., 
poz. 2027, z 2015 r., poz. 572, z 2018 r. poz. 3600), Rada Powiatu w Prudniku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Odznakę Honorową Powiatu Prudnickiego Alicji Ćwierz za 
całokształt działalności zawodowej, społecznej i publicznej na rzecz Powiatu 
Prudnickiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu 
w Prudniku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Józef Janeczko 
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Uzasadnienie 

Swoją przygodę ze sportem rozpoczęła w 1963 r. w LZS Dytmarów, jako 
zawodniczka sekcji piłki ręcznej. W latach 1965-1976 r. udzielała się w LZS 
Lubrza. Jednocześnie od 1966 r. rozpoczęła działalność na rzecz LKS „Zarzewie” 
Prudnik, któremu to klubowi pozostaje wierna do dziś. W 1965 r. rozpoczęła 
również działalność społeczną w komisjach sportowych i turystycznych. W latach 
1966-1975 r. rozpoczęła pracę na stanowisku instruktora ds. sportu na pow. 
Prudnik w Radzie Powiatu Zrzeszenia LZS w Prudniku. Od 1975 r. do momentu 
przejścia na zasłużoną emeryturę pracowała w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Prudniku, na stanowisku starszego referenta, organizując imprezy sportowe 
dla młodzieży szkolnej, zakładów pracy i klubów sportowych. Od 1975 r. do dnia 
dzisiejszego działa w Radzie Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Prudniku, 
służąc pomocą organizacyjną LZS-om. Od 1966 r. do dnia dzisiejszego 
nieustannie i niestrudzenie działa w Opolskim Związku Kolarskim, zasiadając od 
1970 r. w jego Zarządzie, sprawując różne funkcje, między innymi Sekretarza 
Okręgu. Nadal jest sędzią sportowym w kolarstwie. Była aktywną działaczką 
ZMW w Lubrzy od 1963 do 1973 r. pełniąc funkcje V-ce przewodniczącej, 
Sekretarza i Skarbnika. Działała w Zarządzie Powiatu ZMW, w latach 1973-
1983 r. była członkiem Komisji Rewizyjnej przy ZMG ZSMP Prudnik. Od 1990 r. 
do zaprzestania jego funkcjonowania była działaczką Podokręgu Związku Piłki 
Nożnej Prudnik, najpierw jako członek, a następnie jako Sekretarz. Wraz ze 
świętej pamięci Renatem Refcio i Bronisławem Rektorem stworzyła 
Stowarzyszenie Piłki Nożnej Ziemi Prudnickiej, wiele imprez piłkarskich dla dzieci 
i młodzieży z Powiatu Prudnickiego. Pani Ala jest wieloletnią działaczką sportową 
i jedną z najbardziej znanych osób w środowisku sportowym kojarzonych 
z Prudnikiem i Powiatem Prudnickim. Dała się poznać jako doskonały organizator 
i sędzia imprez sportowych na terenie Miasta i Gminy Prudnik. Gościła też jako 
sędzia kolarski na wielu imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych. 
Najbardziej jednak godny podziwu jest fakt, że wszystkie wymienione wyżej 
funkcję pełniła z rzadko spotykanym dzisiaj zapałem i entuzjazmem. Do dzisiaj 
na wielu imprezom sportowym, w tym Memoriałowi Stanisława Szozdy 
w Prudniku towarzyszy nadal jej ciepły uśmiech, który sprawia, że wszystkim  
pracuje się łatwiej i przyjemniej. Może być stawiana za wzór do naśladowania dla 
ludzi obecnie tworzących środowisko sportowe Powiatu Prudnickiego, którym do 
dzisiaj – mimo zasłużonej emerytury – służy cenną radą. 

Posiadane ordery i odznaczenia 

1979 r. - ,,Zasłużony Opolszczyźnie’’ 

1983 r. - ,,Brązowe Odznaczenie Jana Krasickiego’’ 

1975 r. - ,,Złota Odznaka ZSMW’’ 

1978 r. - ,,Złota Odznaka WFS’’ 
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1979 r. - ,,Zasłużony Działacz LZS’’ 

1976 r. - ,,Złota Odznaka za Zasługi dla Kolarstwa Polskiego’’ 

1984 r. - ,,Medal 40-lecia PRL’’ 

1994 r. - ,,Złota Odznaka OZPN Opole’’ 

1995 r. - ,,Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej’’ 

1996 r. - ,,Brązowy Krzyż Zasługi’’ 
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