
UCHWAŁA NR LXVIII/545/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej" 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z Dz.U.2022. poz. 559), oraz § 4 uchwały XXIV/172/04 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 
05 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej"- Rada Miejska 
Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się tytuł „Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej" Panu Bogdanowi Krynickiemu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

Pan Bogdan Krynicki urodził się i wychował w gminie Bystrzyca Kłodzka. Obecnie zamieszkuje                                                             
w Długopolu Zdroju. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, 
gdzie studia ukończył z najlepszym wynikiem na roku. 

Całe życie zawodowe związany był z administracją publiczną. W latach 1986-1989 był 
Naczelnikiem Miasta. Naczelnika gminy powoływał na czas nieokreślony przewodniczący prezydium 
wojewódzkiej rady narodowej na wniosek powiatowej rady narodowej, który ponadto powinien być 
zaopiniowany przez gminną radę narodową. Po likwidacji powiatów w 1975 roku naczelników powoływał 
wojewoda po zasięgnięciu opinii gminnej rady narodowej. Ostatni raz tryb powoływania naczelników gmin 
zmieniła ustawa z 20 lipca 1983 roku o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. Po reformie 
administracyjnej Polski w 1975 roku, gdy gminy przejęły znaczącą część zadań zlikwidowanych powiatów 
pozycja naczelnika gminy znacząco wzrosła, ponieważ jak stanowiło Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 18 VIII 1978 r. w sprawie statusu naczelnika gminy: „...naczelnicy gmin ponoszą odpowiedzialność za 
wszechstronny rozwój (...) gmin jako mikroorganizmów społeczno-gospodarczych, a szczególnie za rozwój 
rolnictwa i gospodarki żywnościowej, pełne i racjonalne wykorzystanie ziemi na cele produkcji rolniczej, 
efektywne gospodarowanie środkami produkcji oraz wykonywanie bieżących zadań produkcyjnych w 
rolnictwie, a także podnoszenie wiedzy i kwalifikacji rolników i pracowników rolnictwa oraz zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania systemu usług produkcyjnych i socjalnych dla ludności wsi..." 

W roku 1994 został wybrany na stanowisko Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w kadencji 1994-1998. 
Ponownie objął fotel Burmistrza w roku 2002 w kadencji 2002-2006. 
W latach 1990-2010 był radnym Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej, a w latach 2010-2014 radnym Rady 
Powiatu Kłodzkiego. 

W życiu zawodowym cechowała go dbałość o dobro wspólne, poświęcenie dla społeczności 
lokalnej i wysoka kultura osobista. Czas kiedy piastował najwyższe stanowiska w lokalnych strukturach 
samorządowych przypadał na okres polskich aspiracji do Unii Europejskiej, kiedy nie było dostępnego 
zewnętrznego finansowania a realizowane inwestycje opierały się w głównej mierze na środkach własnych 
samorządów. 

W czasie kadencji Pana Bogdana Krynickiego powstały koncepcje i projekty budowlane dla wielu 
później realizowanych inwestycji, między innymi budowa obwodnic miasta od ul. Kolejowej do                   
ul Kłodzkiej oraz od ul. Kłodzkiej do ul. Unii Lubelskiej. 

Dzięki jego staraniom powstała w Bystrzycy Kłodzkiej nowoczesna jak na swój czas oczyszczalnia 
ścieków. Pan Bogdan Krynicki prowadził etapy inwestycji od zaprojektowania, poprzez uzyskanie 
wszystkich decyzji administracyjnych, pozyskanie środków na budowę oczyszczalni, aż po wybór 
wykonawcy. 

Również z inicjatywy pana Krynickiego podjęto współpracę z Akademią Górniczo- Hutniczą                           
w Krakowie w zakresie ratowania zabytkowej bystrzyckiej starówki. Pierwsze lata, od rozpoczęcia przez 
Specjalistyczny Zespół Naukowy z AGH, górniczej akcji ratunkowo - zabezpieczającej (zaczęło się to już 
42 lata temu), obejmowały swym zakresem głównie prace badawczo -poszukiwawcze oraz awaryjne 
usuwanie zagrożeń dla ochrony uszkodzonych obiektów zabytkowych i mieszkalnych. 

Dopiero w miarę uzyskiwania coraz lepszych doświadczeń praktycznych, uściślenia warunków 
hydrologicznych i geotechnicznych podłoża górotworu pod rozpatrywanymi zagrożonymi miastami -
badania teoretyczne i eksperymentalne uwidoczniły konieczność nadania całej działalności, zmierzającej do 
trwałego zabezpieczenia pod względem górniczym i budowlanym miast, charakteru kompleksowego. Z tej 
działalności badawczo - naukowej i praktyczno - ratunkowej, zrodziła się oryginalna metoda, która po 
zmarłym prof. Feliksie Zalewskim podjęta była przez jego wychowanka prof. Zbigniewa Strzeleckiego                                                                                                 
i została ujęta w jedną zwartą całość oraz doprowadzona do opublikowania jako wydawnictwo zwarte pt.: 
"Metoda Z-S kompleksowego zabezpieczenia pod względem górniczym i budowlanym zagrożonych 
zabytkowych miast w Polsce. Dla bliższego wyjaśnienia należy dodać informację, że skrót nazwa "Metoda 
Z-S..." odnosi się do pierwszych liter nazwisk naukowców - pionierów tych prac badawczo-wdrożeniowych 
tj. "Metoda Zalewskiego -Strzeleckiego. 
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Oprócz zabezpieczenia starego miasta jako Burmistrz, Pan Bogdan Krynicki doprowadził do 
przeniesienia Biblioteki Publicznej oraz Banku Spółdzielczego z Ratusza do nowych siedzib i rozpoczął 
wieloletni proces restauracji bystrzyckiego ratusza, który zakończyła Burmistrz Renata Surma. 

Burmistrz Bogdan Krynicki odznaczał się też wrażliwością na sprawy społeczne, czego dowodem 
jest Centrum integracji Społecznej utworzone w 2003 roku jako pierwsze w Polsce, a które funkcjonuje do 
dziś. 

W czasie kadencji Burmistrza Krynickiego Bystrzyca Kłodzka doświadczyła jednego                                        
z największych kataklizmów ostatnich lat- powodzi roku 1997. Sprawne zarządzanie sytuacją kryzysową 
ocaliło wiele istnień ludzkich, a Pan Krynicki został nagrodzony wyróżnieniem przez Wojewodę 
wałbrzyskiego. 

Pan Bogdan Krynicki doprowadził również do przekształcenia form organizacyjnych jednostek 
podległych PGKiM oraz ZWIK w spółki prawa handlowego, które do dziś funkcjonują w tej formie. 

Podczas jego kadencji nawiązano współpracę z takimi miejscowościami jak Amberg, Ustii nad 
Orlici oraz Kaźmierz Wielkopolski. 

Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, szacunek do drugiego człowieka oraz wysoka kultura osobista 
sprawia, że był i jest osobą lubianą, cieszącą się dużym szacunkiem społeczności lokalnej. 
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