
PROTOKÓŁ  

z zebrania wiejskiego wsi Santok 

odbytego w dniu 21.06.2018r. 

 

Zebranie wiejskie odbyło się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku. 

Liczba osób obecnych na zebraniu: 18 

Spoza mieszkańców wsi, udział w zebraniu wzięli: 

1. Paweł Pisarek – Sekretarz Gminy Santok 

2. ks. Henryk Jągowski 

3. Waldemar Chabasiński - sołtys wsi Stare Polichno 

W zebraniu wiejskim wziął udział Wójt Gminy Santok – Józef Ludniewski, który jest również 

mieszkańcem wsi Santok. 

Porządek zebrania: 

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie wykonania tablicy pamiątkowej 

na terenie działki nr 622 i 621 (Promenada) w Santoku. 

2. Sprawy różne. 

 

 

Zebranie wiejskie otworzyła Pani sołtys Wanda Kucharska. Poinformowała, że w związku z 

tym, że nie osiągnięto wystarczającej liczy osób uczestniczących w zebraniu, zwołano II 

termin na godz. 17.15. W międzyczasie Pan Wójt Józef Ludniewski omówił inwestycje 

realizowane obecnie na terenie Gminy Santok. Panie Wanda Wieleba i Urszula Słabęcka 

poruszyły temat złego stanu skrzynek pocztowych. Sekretarz w odpowiedzi poinformował, że 

tut. Urząd wystąpi do Poczty Polskiej z pismem w tej sprawie. 

Drugie zebranie rozpoczęto o godz. 17.15, a jego decyzje będą wiążące bez względu na liczbę 

osób biorących w nim udział. 

Sekretarz Gminy Pan Paweł Pisarek, który został upoważniony przez Wójta Gminy Santok do 

prowadzenia zebrania powitał gości w II terminie zebrania. Przedstawił temat zebrania, 

którym są konsultacje społeczne w sprawie  wykonania i zamontowania na terenie działki nr 

622 i 621 w Santoku  tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi Pawłowi II. Przedstawił 

wniosek złożony wspólnie przez sołtysa wsi Santok, Radę Parafialną Santoka oraz 

przedstawicieli mieszkańców Santoka w sprawie nadania promenadzie nad Wartą w Santoku 



nazwy Promenada w Santoku imienia Jana Pawła II. Rada Gminy zawnioskowała, aby w tym 

temacie przeprowadzić konsultacje społeczne i uzyskać opinię mieszkańców w w/w sprawie. 

Kolejno Sekretarz poprosił o zabranie głosu osoby będące inicjatorami zamiaru nadania 

nazwy dla Promenady. Głos zabrała Pani Wanda Wieleba, która potwierdziła, że jest w gronie 

osób, które są za tym, aby nazwać promenadę imieniem Jana Pawła II. Chciałaby, aby dzięki 

tej inicjatywie nie zaginęła pamięć o Janie Pawle II, aby przekazać jego wartości młodemu 

pokoleniu. 

Kolejno głos zabrała Pani Jolanta Ograbek, która powiedziała, że jest przeciwna temu 

pomysłowi i stwierdziła, że patrząc na to co się dzieje na tym placu, to hańbimy imię Jana 

Pawła II.  Pani Wanda Wieleba w odpowiedzi stwierdziła, że w takim razie żadnego miejsca 

nie moglibyśmy nazwać, przecież nie mamy wpływu na zachowanie ludzi. Pani Ograbek 

potwierdziła, że mieszka bardzo blisko placu i widzi co się na nim dzieje. Ks. Henryk 

Jągowski stwierdził, że trzeba odróżnić dwie rzeczy, w miejscach  świętych też przecież 

mordowano ludzi. Ludzie po alkoholu wszędzie mogą zachowywać się nagannie, jednak to 

nie może wpływać na to czy nazwać plac czy nie. Jan Paweł II jak nikt inny rozsławił Polskę. 

Santok to kolebka państwowości. Ks. Jągowski stwierdził również, że po nadaniu imienia nikt 

nie będzie na tyle odważny, żeby likwidować kopułę znajdującą się na Promenadzie. Uznał, 

że trzeba zachować pamięć Jana Pawła II. Przytoczył inne przykłady nadawania miejscom 

publicznym  nazwisk znanych osób. Trzeba jego zdaniem rozróżnić kulturę osób od nadania 

imienia w celu upamiętnienia osoby. 

Sekretarz wyjaśnił, że teren promenady jest terenem rekreacyjnym i takim pozostanie, nikt nie 

będzie zmieniał jego funkcji. Poza tym stwierdził, że nikt nie będzie usuwał kopuły. Wyjaśnił 

ponadto, że ostatnia nowelizacja ustawy zakazała spożywania alkoholu w miejscach 

publicznych. Rada Gminy Santok natomiast podjęła uchwałę o wyłączeniu terenu promenady 

z tego zakazu, tak więc można spożywać na jej terenie alkohol. W związku z tym zadaje 

pytanie do ks. Proboszcza czy nie ma tu konfliktu pomiędzy brakiem zakazu a sprawą nadania 

imienia dla promenady. 

 Ks. Henryk Jągowski potwierdził, że nie widzi tu żadnego konfliktu.  

Kolejno głos zabrała Pani Urszula Słabęcka, która stwierdziła, że odbywają się tutaj piękne 

imprezy, dlaczego kilka osób nietrzeźwych ma decydować o tym, że nie nadamy imienia. 

Pani Wanda Wieleba powiedziała, że nie może być tak, że osoby swoim nagannym 

zachowaniem, zdecydują o tym, że nie możemy nadać imienia promenadzie. Nadanie imienia 

Jana Pawła II jest piękne i wartościowe i takie wartości możemy przekazać młodym ludziom. 



Głos zabrał następnie Wójt Gminy Santok Józef Ludniewski, który poinformował, że temat 

nadania nazwy promenadzie w Santoku   pojawia się od dłuższego czasu.  Powiedział, że jako 

mieszkaniec Santoka jest za tym, aby Promenada nosiła imię Jana Pawła II. 

Kolejno swoje stanowisko wyraziła Pani sołtys Wanda Kucharska, która powiedziała, że 

szanuje Jana Pawła II, była na mszy którą odprawiał w Gorzowie Wlkp., była na placu Jana 

Pawła II w Gorzowie Wlkp., i wg niej nadanie imienia Jana Pawła II dla promenady w 

Santoku będzie co najmniej niesmaczne. Uważa, że należy tę osobę szanować. Proponuje 

zatem, aby uczcić pamięć Jana Pawła II, wykonując tablicę pamiątkową na promenadzie z 

zaznaczeniem, że pod kopułą odprawiał mszę świętą Papież Jan Paweł II, natomiast plac 

wokół kościoła w Santoku nazwać imieniem Jana Pawła II: Wg niej należy nadać nazwę dla 

terenu, który jest godnym miejscem. Tam nikt nie będzie pił, przeklinał. 

Ks. Henryk Jągowski stwierdził, że teren przy kościele nie jest placem. 

Pani Wanda Wieleba powiedziała, że kiedy nadajemy nazwy dla placów, ulic to nadajemy 

imiona pięknych, godnych ludzi. 

Kolejno głos zabrał ks. Henryk Jągowski, stwierdzając, że tak mówiąc należy zlikwidować 

wszystkie place sławnych osób. Nie ulegajmy ludziom. Należy zdecydować, czy nadajemy 

nazwę dla placu, czy wykonujemy tablicę pamiątkową. 

Sekretarz stwierdził, że każde rozwiązanie jest możliwe, trzeba zdecydować. 

Głos zabrał Pan Tadeusz Dorna. Pamięta, że gdy żył Jan Paweł II, mówił, że najgorszą formą 

aby uczcić jego pamięć są pomniki. Jedni są za, drudzy przeciw. Sądzi, że jest zbyt mało 

uczestników zebrania, aby podjąć decyzję w tak ważnej sprawie. 

Sekretarz podziękował za dyskusję. Poinformował zabranych, że staramy się budować 

społeczeństwo obywatelskie, ale to też powinno odbywać się według norm i zasad. Dlatego 

posiadamy statut wsi, który reguluje te zasady umożliwia każdemu wypowiedzenie się. Złożył 

wyrazy szacunku tym, którzy przyszli i wypowiedzieli swoje zdanie. Ustalono, aby podjąć 

uchwałę w sprawie opinii na temat nadania nazwy dla promenady w Santoku.  

Sekretarz kolejno zarządził głosowanie. Uchwałę poparło 9 osób, przeciw było 6 osób, 3 

osoby wstrzymały się. W związku z powyższym uchwała została podjęta. 

Kolejnym punktem zebrania były  sprawy różne. 

Głos zabrała Pani Wanda Wieleba, pytając czy Gmina jest w stanie zabronić palenia śmieci w 

instalacjach grzewczych? 

Sekretarz poinformował, że Urząd Gminy przeprowadził akcję dot. szkodliwości palenia 

śmieci w piecach, były rozdawane ulotki, pojawiły się plakaty, ogłoszenia w internecie, 



jednak nadal świadomość ludzi w tym zakresie jest niska. Być może w przyszłym budżecie 

uda się zabezpieczyć środki na dofinasowanie wymiany pieca na gazowy. 

 

Sporządziła:        

Katarzyna Kokocińska     

 

Santok, dnia 21.06.2018r. 

 


