
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 Ireneuszowi 
Walczakowi 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 

Pan Ireneusz Walczak w młodości był zawodnikiem sekcji pływackiej klubu 
,,Pogoń’’ Prudnik. W późniejszych latach zawiązała się w tym klubie sekcja piłki 
wodnej, której największym sukcesem było zdobycie w Łodzi Mistrzostwa Polski 
Z.S. ,,Włókniarz’’, w czym swój udział miał Pan Ireneusz. Po zakończeniu 
czynnego uprawiania sportu Pan Ireneusz poświęcił się działalności szkoleniowej. 
W latach 1964-68 r. był trenerem owej sekcji piłki wodnej. Jako instruktor 
skupiał się na doskonaleniu techniki zawodników. Wiele czasu poświęcał również 
na naukę pływania młodych adeptów. Sekcja startowała niemal we wszystkich 
zawodach organizowanych na szczeblu wojewódzkim w kategoriach: dzieci, 
juniorów i seniorów, zawsze lokując się na czołowych  miejscach. W 1965 r. 
uzyskał w Warszawie stopień instruktora. Oprócz pływania i piłki wodnej uprawiał 
także z sukcesami dyscyplinę tenis stołowy (w II lidze). 
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