
 

Uchwała nr XXVII.130.16 

Rady Powiatu Międzyrzeckiego 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

 

 
 

 w sprawie nadania tytułu honorowego obywatelstwa Powiatu Międzyrzeckiego 

 

 

Na podstawie § 3 ust. 3 uchwały Nr XII/95/07 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 26 

października 2007 r. w sprawie Statutu Powiatu Międzyrzeckiego (T.j. Dz. Urz. Woj. Lub.  

z 2014 r, poz.1162 ze zm.) i § 2 uchwały Nr XLVI/305/10 Rady Powiatu Międzyrzeckiego  

z dnia 23 czerwca 2010 r w sprawie nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu 

Międzyrzeckiego” (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 96, poz. 1412) Rada Powiatu uchwala, co 

następuje: 

 

 

 

 § 1. Nadaje się tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Międzyrzeckiego Panu Jackowi    

Baczyńskiemu. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Jarosław Szałata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

Nominowany Jacek Baczyński jest emerytowanym oficerem Wojska Polskiego, w latach 

2010-2014 był radnym Rady Miejskiej w Międzyrzeczu. Od czerwca 2010 r. działa  

w ogólnopolskiej Fundacji Przeciw Leukemii, a od 2013 r. jest członkiem zarządu  

i wolontariuszem Fundacji Przeciw Leukemii, która współpracuje z Ośrodkiem Dawców 

Szpiku MEDIGEN. 

W Polsce co roku około 10 tys. młodych ludzi dowiaduje się, że są chorzy na nowotwory 

krwi. Przyczyna leukemii jest nieznana, ale to choroba uleczalna i wielką rolę odgrywają 

akcje uświadamiające o możliwości pomocy chorym, dla których nadzieją jest 

przeszczepienie szpiku. Jacek Baczyński jest jedynym w województwie lubuskim 

wolontariuszem, który organizuje szkolenia i spotkania z młodzieżą, omawia rolę i znaczenie 

dawców. Aby prowadzić takie szkolenia, musiał przejść całą procedurę przeszczepu szpiku 

kostnego. 

Dzięki działalności edukacyjnej nominowanego – w powiecie międzyrzeckim jest 

zarejestrowanych 2047 potencjalnych kandydatów na dawców; w ciągu ostatnich 5 lat 18 

młodych ludzi z Międzyrzecza oddało szpik, z czego dwóch dwukrotnie, a jeden poznał 

swego ,,bliźniaka’’ (dane z 15 marca 2016 r.). W MOK uroczyście świętowano 5 lat 

działalności honorowego dawstwa szpiku (2015 r.). 

Dnia 23 czerwca 2016 spod międzyrzeckiego ratusza wyruszył I Ogólnopolski Bieg 

Sztafetowy ,,Bieg po szpik’’, której głównym organizatorem w Międzyrzeczu był Jacek 

Baczyński. Celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie dawstwa szpiku kostnego  

i promocja powiatu międzyrzeckiego. 


