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PROTOKÓŁ NR L/2022 

Z L SESJI RADY GMINY S A N T O K 

9  LISTOPADA 2022R. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie uroczystej sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Wystąpienie Wójta Gminy Santok. 

3. Wręczenie Brązowego Krzyża Zasługi. 

4. Wręczenie Złotych Medali za Długoletnią Służbę. 

5. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Santok. 

6. Wręczenie podziękowań dla społeczników i darczyńców. 

7. Zamknięcie obrad L uroczystej Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia L uroczystej  sesji o godz. 1800, witając 

wszystkich przybyłych na obrady oraz poinformowała, że obrady sesji są transmitowane  

i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto nagrania z obrad będą 

udostępniane w BIP, na stronie internetowej gminy oraz w Biurze Rady. Ustawowy skład 

rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło  11 radnych, co stanowi quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad rady gminy oraz podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady otworzyła posiedzenie przemową z okazji obchodów Narodowego 

Święta Niepodległości oraz przywitała wszystkich gości uczestniczących w uroczystej sesji.  

 

Ad.2 porządku obrad  

Wystąpienie Wójta Gminy Santok. 

 

Wójt podczas wystąpienia przedstawił cel uroczystej sesji, a także wygłosił mowę z okazji 

obchodów Narodowego Święta Niepodległości. 

 

Ad.3 porządku obrad  

Wręczenie Brązowego Krzyża Zasługi. 

 

Brązowy Krzyż zasług wręczył Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak dla: 

1. Dawida Traczyka  - Strażak ochotnik, ratownik. Z pełnym poświęceniem i oddaniem 

uratował życie przypadkowego mężczyzny, u którego w grudniu 2019 r. podczas 

zakupów doszło do zatrzymania akcji serca. Dawid Traczyk widząc grupę ludzi 

stojącą nad leżącym na parkingu galerii handlowej mężczyzną bez chwili wahania 

ocenił jego funkcje życiowe, przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej i 

prowadził ją aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Cechuje go 

sumienność, bardzo duże zaangażowanie i odpowiedzialność. Od 12 lat jest 

strażakiem ochotnikiem w OSP w Janczewie. Uczestniczy w wielu akcjach 

ratowniczo-gaśniczych często narażając swoje zdrowie i życie.   
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Ad. 4 porządku obrad 

Wręczenie Złotych Medali za Długoletnią Służbę. 

 

Złote Medale za Długoletnią Służbę wręczył Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak 

dla: 

 

1. Krzysztof Grzechowiak - z wykształcenia technik weterynarii. Jego kariera zawodowa ma 

niemal półwieczną historię. Przepracował w sumie 45 lat, w tym ponad 30 lat w Urzędzie 

Gminy Santok. Był podinspektorem ds. rolnictwa w Urzędzie Gminy Santok. W swojej pracy 

zawodowej wielokrotnie wykazywał zaangażowanie daleko wykraczające poza zakres jego 

obowiązków służbowych. Wielokrotnie nagradzany przez wójtów gminy Santok. Jest osobą 

godną zaufania  cieszy się uznaniem społecznym zarówno u współpracowników jak i u 

mieszkańców gminy. 

 

 2. Marzanna Kuziak - Kierownik Referatu Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy Santok,  

która od ponad 36 lat jest pracownikiem tego urzędu. Urząd jest jej pierwszym i jedynym 

miejscem pracy w dotychczasowej karierze zawodowej. W swoim 36-letnim stażu 

zawodowym za swoje zaangażowanie w pracę wielokrotnie była nagradzana, do dziś 

wzorowo wypełnia swoje obowiązki wykazując się fachową wiedzą i odpowiedzialnością w 

realizacji zadań w obszarze finansów publicznych. 

 

3. Elżbieta Mandziuk - starszy pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Santoku. Z ośrodkiem jest zawodowo związana nieprzerwanie od 32 lat i przez cały staż 

pracy na bardzo wysokim poziomie realizuje zadania związane z pomocą osobom 

potrzebującym wsparcia, jest osobą empatyczną i oddaną swojej pracy i podopiecznym. 

 

Złote Medale za Długoletnią Służbę przyznano również osobom nieobecnym na sesji: 

 

 4. Urszula Piasecka - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Santoku. Od ponad 41 lat wzorowo oraz sumiennie realizuje zadania 

wynikające z jej pracy zawodowej; jej postawa stanowi wzór do naśladowania dla osób 

rozpoczynających swoją ścieżkę zawodową, cechują ją wysoka kultura osobista i niezwykła 

dbałość o dobro innych. 

 

 5. Helena Rałowska - pracę zawodową rozpoczęła 38 lat temu. Od ponad ćwierć wieku jest 

zawodowo związana z santockim OPS, jest wzorowym i rzetelnym pracownikiem, 

nakierowanym na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – ubóstwem, 

samotnością, chorobami. W pracy jest profesjonalistką wrażliwą na krzywdę i słabość 

drugiego człowieka. Jej zaangażowanie, empatia i wrażliwość dla innych mogą być wzorem 

do naśladowania. 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Santok. 

 

Tytuł Honorowego Obywatela otrzymał: 

 

1. Edmund Dudek - przez 57 lat był sołtysem Ludzisławic. Pełnienie tej funkcji  traktował 

jako misję: służyć drugiemu człowiekowi. Z determinacją i konsekwencją realizował zadania 

mające na celu rozwój Ludzisławic i  poprawę egzystencji lokalnej społeczności. Nie dbał  
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o swoje prywatne interesy, ale o interesy swojej małej ojczyzny, które były najważniejsze i im 

poświęcał się całkowicie. Lata pracy wypełniał staraniami o melioracje gruntów, budowę 

wodociągu i działaniami zmierzającymi do poprawy elektryfikacji. Pan Edmund Dudek pełnił 

również funkcję członka Rady Parafialnej, przez wiele lat sprawował urząd Komendanta 

Straży Pożarnej oraz w latach 2006-2014 był radnym Rady Gminy Santok. 

 

2. Janusz Woźny - przedsiębiorca, społecznik i mecenas sportu. Przez 3 kadencje radny 

Gminy Santok. Przez jedną - Przewodniczący Rady Gminy Santok. Pierwszy prezes GUKS 

"Speedway" Wawrów. Budowniczy tego stadionu. Przez niemal 3 dekady prezes Rolniczej 

Spółdzielni Produkcyjnej „Delta” w Starym Polichnie, wokół której koncentrowało się życie 

wsi i która dawała pracę mieszkańcom gminy. Nieustannie angażuje się w życie społeczne 

gminy. Od maja 2022 r. Janusz Woźny jest też jednym z patronów stadionu miniżużlowego  

w Wawrowie. 

 

3. Jerzy Gąsiorek - artysta plastyk, poeta, rzeźbiarz. Członek Związku Literatów Polskich 

Od wielu lat związany z Santokiem. Jest członkiem zarządu Fundacji Przyrody i Dóbr 

Historycznych Ziemi Santockiej. Od lat 80-tych jest też właścicielem jednego z symboli 

Santoka i całej gminy - wieży widokowej na wzgórzu, którą odrestaurował, w niej zamieszkał 

i urządził dom pracy twórczej. W swoim dorobku twórczym ma kilkanaście tomików wierszy. 

Wiele z nich zrodziło się z miłości do Santoka. Z miłości do Santoka powstała osobna książka 

Santok w pastelach i wierszach Gąsiora, która obok wierszy zawiera także reprodukcje 

obrazów Jerzego Gąsiorka. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Wręczenie podziękowań dla społeczników i darczyńców. 

 

Podziękowania wręczył Wójt dla: 

 

PODZIĘKOWANIA DLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH SPOŁECZNIE - KATEGORIA 

SPOŁECZNA  

 

1. Piotr Pernal - Prezes jednostki OSP Janczewo. Od samego początku związany tą 

jednostką, a swoją przygodę z pożarnictwem rozpoczął kończąc kurs podstawowy strażaka-

ratownika OSP w 2010 r. Na tym jedynym kursie nie poprzestał i z biegiem czasu podnosił 

swoje kwalifikacje kończąc szkolenia: Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, działań z zakresu 

ratownictwa technicznego, powodziowego, wodnego, kurs dowódców i naczelników. Jeden z 

najbardziej doświadczonych strażaków-ratowników OSP nie tylko z terenu gminy Santok, ale 

również powiatu gorzowskiego. Lokalny społecznik, który znany jest ze swojego 

profesjonalizmu i pełnej gotowości w niesieniu pomocy bliźniemu czego przykładem może 

być udzielenie pierwszej pomocy zawodnikowi podczas meczu na boisku w Janczewie. 

 

 2. Daniel Janowicz - Prezes jednostki OSP Wawrów, który jest znany ze swojej determinacji 

i konsekwencji w dążeniu do celu... a jego celem była, jest i będzie budowa silnej, prężnej 

jednostki ochrony przeciwpożarowej w Wawrowie. To za jego „rządów”, z dawno 

zapomnianej jednostki odrodziła się nie tylko siedziba, remiza wawrowskich strażaków, ale 

również ekipa chętnych i gotowych nieść pomoc społeczników, na których liczyć może nie 

tylko sama wieś Wawrów ale również cała gmina Santok. Od roku 2012, kiedy to ukończył 

szkolenie podstawowe strażaka – ratownika OSP. Do dziś wspiął się na sam szczyt strażackiej 

drabiny rozwoju kończąc szkolenia dowódcze, naczelnika oraz komendanta OSP. 
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 3. Konrad Mazurkiewicz - od 2022 r. Naczelnik jednostki OSP Lipki Wielkie od samego 

początku związany z tą jednostką. W roku 2015 nabył nie tylko uprawnienia strażaka – 

ratownika OSP, ale i uzyskał tytuł zawodowy ratownika medycznego. Swoją pasję i chęć 

pomagania drugiemu człowiekowi rozwija do dziś kończąc wszystkie kursy strażackiego 

rzemiosła: ratownictwo techniczne, dowódcy, naczelnika i komendanta. Czynnie bierze udział 

we wszelkiego rodzaju działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz ćwiczeniach jednostek 

ochrony przeciwpożarowej. Promuje pożarnictwo i szeroko pojęte ratownictwo wśród 

mieszkańców Lipek Wielkich współorganizując akcje społeczne i edukacyjne. 

 

 4. Alina Nowak - Prezes Stowarzyszenia Pomocna Dłoń, które na terenie gminy Santok 

prowadzi dwie świetlice podwórkowe. Pomysłodawczyni wielu projektów społecznych, w 

tym m.in. zachowania i kultywowania pamięci o wydarzeniach i ludziach, którzy przed laty 

tworzyli historię gminy. Inicjatorka wydania książek poświęconych historii Wawrowa i 

Starego Polichna. 

 

 5. Stanisław Tokarski - Społecznik, prezes Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr 

Historycznych Ziemi Santockiej, która pomaga w realizacji przedsięwzięć mających na celu 

ochronę przyrody i historię gminy. Fundacja od lat wspiera gminę także finansowo pomagając 

m.in. w renowacji Parku Pałacowego w Janczewie, placu zabaw w Santoku czy spotkań dla 

uczniów santockich szkół w ramach programu „Naturalnie, profilaktycznie”. 

 

6. Kazimierz Piniewski - pszczelarstwem zajmuje się od ponad pół wieku. Jest rzeczoznawcą 

chorób pszczół i mistrzem pszczelarskim. Od 1980 roku (przez 14 lat) roku pełnił funkcje v-

ce prezesa koła.  Do roku 2020 był prezesem Koła Pszczelarzy w Santoku. To osoba najdłużej 

w historii sprawująca stanowiska w zarządzie santockiego koła. Działa na rzecz rozwoju 

pszczelarstwa na terenie gminy Santok i działania WZP w Gorzowie Wlkp. Jest 

współorganizatorem kiermaszu pszczelarskiego w Santoku. Za swoją długoletnią pracę 

zawodową i pszczelarską uzyskał wiele odznaczeń i wyróżnień Zasłużony dla Ziemi 

Gorzowskiej, Brązowa, srebrna i złota odznaka Polskiego Związku Pszczelarskiego, Medal 

Ks. dra Jana Dzierżona, Medal zasłużony dla Rolnictwa. – nieobecny na sesji. 

 

PODZIĘKOWANIA DLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH SPOŁECZNIE - KATEGORIA 

SPORTOWA 

 

1. Jolanta Kruszyna - Prezes Ludowego Klubu Sportowego „Polonia” Lipki Wielkie. 

Inicjatorka i współorganizatorka turniejów piłki nożnej dla dzieci z Gminy Santok. Za jej 

prezesury klub zainicjował w 2009 r. zawody halowej piłki nożnej seniorów: „O PUCHAR 

WÓJTA GMINY SANTOK”. Dzięki zaangażowaniu pani Jolanty Kruszyny LKS „Polonia” 

Lipki Wielkie współpracuje z niemieckim klubem piłkarskim z miejscowości Retwein oraz 

realizuje liczne projekty, m. in. turnieje piłkarskie - latem na boisku, zimą w hali sportowej w 

Lipkach Wielkich. 

 

2. Andrzej Szymczak - wieloletni działacz społeczny Klubu Sportowego Kasztelania Santok. 

To m.in. dzięki jego zaangażowaniu klub - w sezonie 2014/2015 - zdobył historyczny awans 

do IV Ligi Lubuskiej. Był inicjatorem nadania imienia Henryka Szymczaka stadionowi 

Kasztelanii Santok. Jest osobą zaangażowaną w szerzenie sportu wśród mieszkańców gminy. 

Zawsze gotowy do pomocy. Dzięki takim osobom jak Andrzej Szymczak Gmina Santok i 

klub sportowy Kasztelania Santok są widoczne w przestrzeni publicznej i pozytywnie 

postrzegane przez mieszkańców. 
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PODZIĘKOWANIA DLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH SPOŁECZNIE - KATEGORIA 

DARCZYŃCY 

 

1. Krzysztof Klimczak - założyciel firmy Klim Brokers, aktualnie jej prezes i broker 

ubezpieczeniowy. Dzięki jego dobroczynnemu gestowi w postaci przekazania środków 

finansowych Gmina Santok kupiła defibrylator AED, który znajduje się na budynku urzędu i 

może służyć wszystkim mieszkańcom i nie tylko. 

 

2. Radosław Rasiński - mieszkaniec Baranowic. Wrażliwy człowiek. Zaoferował bezpłatną 

pomoc w remoncie mieszkania i dostosowaniem go do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Tą 

osobą jest Eryk Nowaczewski, który w czerwcu ubiegłego roku uległ wypadkowi 

komunikacyjnemu, w efekcie którego mężczyzna doznał poważnego urazu mózgu i porażenia 

czterokończynowego. Dostosowanie mieszkania spowodowało, że p. Eryk mógł wrócić z 

Centrum Rehabilitacji w Bydgoszczy i rehabilitację zaczętą w klinice kontynuować w domu. 

 

PODZIĘKOWANIA DLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH SPOŁECZNIE - KATEGORIA 

OŚWIATOWA 

 

1. Marta Bobrowska - od 1 września 1999 r. nieprzerwanie piastuje stanowisko dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Santoku. Zaangażowana w życie lokalnej społeczności, otwarta na 

współpracę szkoły z różnymi podmiotami. Dba o promocję szkoły w środowisku lokalnym i 

perspektywiczny rozwój powierzonej jej placówki. Troszczy się o wysoki poziom pracy 

dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej. W roku 2000 otrzymała nagrodę Lubuskiego 

Kuratora Oświaty, w 2018 r. odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2019 r. 

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. 

 

 2. Magdalena Mania - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Janczewie. Jako pedagog 

obejmuje opieką i wsparciem uczniów posiadających opinie i orzeczenia. Jest autorką 

programów nauczania z rewalidacji  dla uczniów posiadających potrzebę kształcenia 

specjalnego. Jest zaangażowana w zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologicznych wśród 

uczniów. 

 

 3. Małgorzata Rybczyńska - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu 

Gminnym w Wawrowie. Z dużym zaangażowaniem i pasją wychowuje kolejne pokolenia 

dzieci. W swojej pracy zawodowej wdraża nowatorskie metody i opracowuje programy 

nauczania. Podejmuje działania mające na celu promowanie palcówki i gminy Santok na 

zewnątrz. Jest wrażliwa na potrzeby innych. Była współorganizatorem akcji „Szlachetna 

paczka” na terenie przedszkola oraz organizatorką zbiórki odzieży dla dziewczynki z Ukrainy 

uczęszczającej do wawrowskiej placówki. 

 

 NAGRODA SPECJALNA - PRACOWNIK SAMORZĄDOWY 

 

Łukasz Bak - pracę w Urzędzie Gminy Santok zaczynał na stanowisku ds. zarządzania 

kryzysowego. Od stycznia 2021 r. został kierownikiem utworzonego Gminnego Zakładu 

Usług Komunalnych w Sanoku. Osoba o bardzo wysokiej kulturze osobistej, bardzo dobry 

organizator, uczynny kolega, lojalny współpracownik. Rozpoczynając pracę na stanowisku 

kierownika GZUK podjął się niełatwego zadania utworzenia od podstaw gminnej jednostki 

organizacyjnej oraz uporządkowania wieloletnich zapóźnień w gospodarce wodno-ściekowej 

we wschodniej części gminy z czego wywiązuje się wzorowo. 
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Przewodnicząca Rady pogratulowała wszystkim wyróżnionym i oddała głos 

Wicewojewodzie Lubuskiemu Wojciechowi Perczakowi. Następnie głos zabrał 

Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Zapytowski oraz mieszkaniec gminy Santok 

Marek Skrobański 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Zamknięcie obrad L uroczystej Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady L 

uroczystej sesji o godz. 1935.   

 

Nagranie z obrad Sesji Rady Gminy dostępne jest w BIP Gminy Santok 

(https://sesje.pl/archiwum/lubuskie/gorzowski/santok) 

 

 Protokolant              Przewodnicząca Rady Gminy  

  

Joanna Krystosik                    Renata Nowosad 

https://sesje.pl/archiwum/lubuskie/gorzowski/santok

