
UCHWAŁA NR LVIII/466/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz § 4 uchwały XXIV/172/04 Rady Miejskiej w 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 Marianowi Szołtysikowi. 

§ 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 

 

dr n. med. Marian Szołtysik urodził się w roku 1934 w Katowicach, gdzie ukończył Szkołę Podstawową 
oraz Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza. 
W latach 1953 – 1958 ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. 
Od tego momentu całe swoje życie zawodowe poświęcił naukom oraz służbie medycznej na rzecz chorych i 
potrzebujących.  
W latach 1960 - 1962 odbył staż podyplomowy w Szpitalu Powiatowym w Kłodzku a następnie do roku 
1964 pracował jako asystent oddziału dziecięcego. 
W roku 1963 uzyskał specjalizację I stopnia z zakresu pediatrii.  
Od 1.11.1964 do 31.08.1968 r. pełnił obowiązki ordynatora Oddziału Noworodków w Szpitalu Powiatowym 
w Kłodzku oraz kierownika Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kłodzku. 
Od 1.10.1968 do 20.10. 1969 r. pełnił obowiązki ordynatora Oddziału Dziecięcego w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Następnie w roku 1969 uzyskał specjalizację II stopnia z zakresu pediatrii.  
W tym samym roku, w wyniku konkursu, został powołany na ordynatora Oddziału Dziecięcego w Bystrzycy 
Kłodzkiej, które pełni nieprzerwanie do dnia dzisiejszego w Bystrzyckim Centrum Zdrowia. 
Ponadto w latach 1974 – 1985, a następnie w latach 1991 – 1997 pełnił dodatkowo obowiązki Zastępcy 
Dyrektora ds. Lecznictwa w tejże placówce. 
Dodatkowo w latach 1966 – 2001 pełnił funkcję kierownika Punktu Krwiodastwa w Bystrzycy Kłodzkiej. 
W roku 2006 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. 
Od roku 2001 do chwili obecnej pełni funkcję Przewodniczącego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej - Koła 
Terenowego w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Dr n.med. Marian Szołtysik swoją wieloletnią pracą i osiągnięciami wniósł bezcenny wkład w rozwój 
pediatrii oraz leczenie naszych dzieci.  
Pełniąc długoletnią funkcję ordynatora Oddziału Dziecięcego w Bystrzyckim Centrum Zdrowia, dał się 
poznać jako niezwykle zaangażowany i oddany lekarz, człowiek o wielkim sercu i profesjonalizmie w pracy 
na rzecz dzieci.  
Doktor Marian Szołtysik w swojej codziennej służbie medycznej odznaczył się dbałością i ochroną wartości 
najwyższej, jaką jest ludzkie życie.  
W swojej wrażliwości na krzywdę, cierpienie i chorobę, nieustannie dba o godność człowieka, a także o 
honor i prestiż stanu lekarskiego.  
Jego wzorcowa postawa jest nie tylko powodem do dumy ale również inspiracją dla całego środowiska 
medycznego.  
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż dr Marian Szołtysik jest nie tylko mentorem ale także 
wychowawcą wielu pokoleń lekarzy pediatrów na terenie naszego regionu.  
W swojej codziennej aktywności lekarskiej nadal wspiera środowisko medyczne, piastując długoletnią 
funkcję Przewodniczącego Koła Terenowego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.  
Jego ofiarna służba w ochronie zdrowia i życia ludzkiego oraz tworzenie nieprzemijających wartości dla 
dobra społeczeństwa zasługuje na szczególne uznanie. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz wkład i zaangażowanie dr n.med. Mariana Szołtysika w rozwój 
usług medycznych w naszej gminie, na zawsze zapisze się On w historii naszego miasta, przyczyniając się 
do dalszego społecznego rozwoju naszego regionu.  
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