
KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
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Santok, 20.09.2022r. 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

W ankiecie uczestniczyło 138 osób w tym: 

- 137 odpowiedzi online 

- 1 odpowiedź papierowa 

Niektóre osoby odpowiedziały tylko na część pytań. 

Pisownia w prezentacji zachowana w oryginale.  



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

Jak określi Pani/Pan charakter gminy (proszę wybrać 1 odpowiedź):  
Typowo wiejska 
Podmiejska 
O charakterze miejskim 

• Typowo wiejska   - 55 odpowiedzi  
 

• Podmiejska   – 80 odpowiedzi 
 

• O charakterze miejskim  – 3 odpowiedzi 
 

40% 

58% 

2% 

Typowo wiejska Podmiejska O charakterze miejskim



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

Jaki jest Pani/Pana zdaniem profil gospodarczy gminy 
 (można wybrać dowolną liczbę odpowiedzi): 

Gmina rolnicza    - 68 

Gmina turystyczna   - 35 

Gmina przemysłowa   - 2 

Gmina z silnym sektorem usług  - 5 

Gmina – sypialnia miasta (gmina pełni funkcję 

mieszkalną, a jej mieszkańcy zatrudnieni są lub 

prowadzą działalność gospodarczą na terenie innej 

gminy)    - 104 

32% 

16% 

1% 

2% 

49% 

Gmina rolnicza Gmina turystyczna

Gmina przemysłowa Gmina z silnym sektorem usług

Gmina – sypialnia miasta  



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jaki jest  Pani/Pana zdaniem główny profil gospodarczy gminy (proszę wybrać jedną odpowiedź): 

• Rolniczy   - 29 

• Turystyczny   - 13 

• Usługowy   - 3 

• Przemysłowy   - 0 

• Rezydencjonalny (sypialnia miasta) - 57 

• Żaden z powyższych   - 36 

(gmina nie ma sprecyzowanego profilu 
gospodarczego)   

21% 

10% 

2% 

0% 
41% 

26% 

Rolniczy Turystyczny Usługowy

Przemysłowy Rezydencjonalny Żaden z powyższych



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jaki Pani/Pana zdaniem byłby najkorzystniejszy profil gospodarczy gminy 

 (można wybrać dowolną liczbę odpowiedzi): 

• Rolniczy  - 47 

• Turystyczny  - 78 

• Usługowy  - 45 

• Przemysłowy  - 15 

• Rezydencjonalny - 65 

(sypialnia miasta) 

19% 

31% 

18% 

6% 

26% 

Rolniczy Turystyczny Usługowy Przemysłowy Rezydencjonalny



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem silne strony Gminy Santok 

 (pozytywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy) – 109 odpowiedzi: 

• Brak 

• Brak  

• Poleżenie nad rzekami i lasami trzeba tworzyć miejsca które zacheca do osiedlania się tutaj. Ścieżki rowerowe, parki 

kompieliska miejscs wypoczynku. Przekształcać grunty na dzialki. 

• Silnych stron brak. Słabe zarządzanie.  

• Blisko miast Skwierzyna i Gorzówa 

• Bliskość miasta  

• bezpośrednie sąsiedztwo dużego miasta, dobrze skomunikowane miejscowości Gminy z miastem, atrakcyjne tereny 

turystyczne, historia Gminy 

• Grod 

• bliskość Gorzowa , marina , winnice 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem silne strony Gminy Santok 

 (pozytywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy) : 

• Świetne miejsce, piękne widoki, musimy być dumni z tego jaką mamy naturę wokół siebie i jak najmocniej 

wykorzystać to i wypromować gminę jak najbardziej jako miejsce turystyczne i komfortowe dla zamieszkania ludzi 

• Korzystanie z potencjału terenu- historyczne znaczenie  

• Położenie Gminy Santok przy zbiegu dwóch rzek Noteci i Warty, 

• walory turystyczne, przyrodnicze, bliskość rzeki Warty 

• Piękna Marina Santok i okolica przy Warcie z terenem do spacerow dla rodzin z dziećmi i pupilami 

• Chęć do współpracy między różnymi podmiotami w imię wspólnych korzyści ( KGW, stowarzyszenia, centrum kultury, 

agroturystyki).  

• Położenie u zbiegu rzek, historyczne grodzisko, malownicze tereny i piękne lasy, które można by promować 

agroturystycznie. Do mocnych stron należy również zaliczyć lokalne produkty spożywcze oraz rękodzieło, które są 

warte uwagi i promocji. 

 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem silne strony Gminy Santok 

 (pozytywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy) : 

• Okolice, widoki, turystyka 

• Ambitni młodzi mieszkańcy, tanie połączenia autobusowe, przyjazna atmosfera, szacunek do fauny 

• Dbalosc o historie gminy i rejonu 

• Komunikacja autobusowa 

• Lasy, cisza , spokój  

• Marina, i bliskość rzeki Noteć i Warty. Duże zalesienie.  

• Gmina nie ma pozytywnych cech  

• Położenie geograficzne - rzeka, lasy, jeziora. 

• Bliskiw sąsiedztwo z miastem, komunikacja autobusowa,  

• Dobre zarządzanie 

• ROZBUDOWA SZKOŁY JANCZEWO 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem silne strony Gminy Santok 

 (pozytywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy) : 

• ROZBUDOWA SZKOŁY JANCZEWO 

• Komunikacja publiczna, sieć dróg rowerowych 

• Fundusze sołeckie 

• Brak. 

• Bliskość Gorzowa 

• OSP na terenie Gminy, położenie nad rzekami  

• Piękna okolica, wiele miejsc wartych zobaczenia, zajecia dodatkowe dla dzieci i dorosłych, całkiem dobra komunikacja 

autobusowa 

• Żadne 

• Ładne tereny i natura.  



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem silne strony Gminy Santok 

 (pozytywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy) : 

• Lokalizacja  

• Atrakcyjne położenie, historia, bliskość Gorzowa 

• ładne widoki 

• Walory krajobrazowe  

• raj dla deweloperów, dużo ziemi do zabudowania pod zabudowę bliźniaczą 

• Społeczność, która jest zżyta że sobą dzięki organizowanym akcjom, festynów itp 

• Ładne tereny i natura.  



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem silne strony Gminy Santok 

 (pozytywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 

• 1. Aktywność społeczna niektórych mieszkańców 

      2. Coraz większa świadomość podmiotowości i potrzeba partycypacji w zarządzaniu (z napływem mieszkańców 

          będzie jeszcze większa) 

      3. Lokalizacja przy dużym mieście  

      4. Napływ nowych mieszkańców ( większa demografia, nowe możliwości, większe podatki)  

      5. Uwarunkowania historyczne i próby ich wykorzystania 

• Porządek, umiarkowana zabudowa, brak przemysłu (raczej usługi). 

• wysoka aktywność mieszkańców, dogodne położenie na obrzeżach Gorzowa, dobrze rozwinięta infrastruktura 

turystyczna i kulturalna 

• Turystyka,usługi 

 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem silne strony Gminy Santok 

 (pozytywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 

• Sołtysowa z Czechowa 

• Rozbudowana infrastruktura, w porównaniu do lat poprzednich. 

• Infrastruktura oświatowa,sieć handlowa,pomoc społeczna,komunikacja z miastem. 

• Dobre połączenie z miastem, ciekawe miejsca do jazdy rowerem.  

• Atrakcyjne tereny rower, rzeka Santok 

• Szybko się rozwijamy. Mamy blisko do miasta Mamy piękne rejony dookoła lasy jeziora rzeki  

• Duża ilość terenów budowlanych. 

• Ludzie, którzy dotychczas tu mieszkali są bardzo życzliwi. Należy pamiętać o historii, otwartości i życzliwości. Nowi 

mieszkańcy są bogaci. Można to wykorzystać do akcji i ich promocji 

 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem silne strony Gminy Santok 

 (pozytywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy) : 

• Przedmieścia miasta 

• Historia, położenie. Bliskość miasta, ale i niezależność. 

• Lokalizacja pod kątem turystycznym i bliskość miasta. 

• Trudno powiedzieć  

• Położenie, bliskość dużego miasta, wioski z dużą liczbą młodych mieszkańców  

• Blisko Gorzowa 

• Usytuowanie przy mieście wojewódzkim 

• Ludzie gotowi na zmiany  

• Bliskosc Gorzowa, korzystny klimat na wysocczyznie Gorzowskiej pomiedzy czechowem and Santokiem) stoki 

poludniowe, teren sprzyjajacy rozwojowi turystyki (sciezki rowerowe) oraz uprawie winorosli 

 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem silne strony Gminy Santok 

 (pozytywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy) : 

• Konsultują dane projekty zagospodarowania w gminie z ludźmi i są dyskusje 

• Bliskość Gorzowa, piękne widoki  

• Korzystne turystyczne położenie, bliska odległość od miasta przez co jest dużo napływowych mieszkańców  

• Niezagospodarowane połacie terenu który można przeznaczyć na różnego rodzaju inwestycje w tym związane 

z energią odnawialną  

• Inicjatywy społeczne  

• Szybkie działanie  

• w miarę dobra infrastruktura (drogi, media) 

• Blisko centrum, cisza, dobre drogi  

• Nie ma takich  

• Rozwój turystyki 

 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem silne strony Gminy Santok 

 (pozytywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy) : 

• Rozwój turystyki 

• turystka 

• potencjał turystyczny 

• Zagospodarowanie terenów zielonych 

• Silne nastawienie na "własne" sołectwo.  

• Rozwój infrastruktury turystycznej i bazy rekreacyjnej. 

• Iwenty promujące gminę, miejsca agroturystyczne  

• Ciężko powiedzieć. Mieszkam 3 lata i mało mogę powiedzieć.  

• Lokalizacja 

• rozwojowe miejsca i wydarzenia kulturalne, zadbane szkoły, promocja"stolicy" gminy, oznakowania 

turystyczne,  



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem silne strony Gminy Santok 

 (pozytywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy: 

• Dobra komunikacja publiczna ktora może służyć rozwojowi turystyki 

• Otwartość w podejmowaniu nowych przedsięwzięć, gmina jeszcze nie jest ukierunkowana w żadnym 

wyraźnym kierunku. 

• Dni Grodu Santok, Dożynki, Marina Santok, infrastruktura drogowa, komunikacja gminna, łącząca gminę z 

miastem Gorzów, bazarek na kilometrze, 

• duża ilość zielenie bliskość rzeki piękny krajobraz 

• Atrakcyjne położenie  

• Promocja na rzecz historii Gminy Santok. Dobra komunikacja gminna do miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

Duży plus jeżeli chodzi o drogi dojazdowe do miasteczek gminnych.  

• Promocja miejsc i nawiazanie do historii miejsca  

• Komunikacja gminna, dobrze utrzymane drogi gminne 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem silne strony Gminy Santok 

 (pozytywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy) : 

• Komunikacjia 

• Bliskie położenie miasta. 

• Rzeki  

• Szkoły w każdej wiosce. 

• Spokojna okolica  

• Rolnictwo, turystyka, historia 

• Rozwój sektora turystycznego. Rozwój ścieżek rowerowych.  

• m.in.zalesienie gminy, walory krajobrazowo-przyrodnicze i widokowe, dogodne połączenia (transport 

gminny, PKP), korzystne warunki dla rozwoju turystyki czy/i agroturystyki,  

• Bliskość miasta 

 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem silne strony Gminy Santok 

 (pozytywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy) : 

• Dużo zieleni, dbałość o gminę jako małą ojczyznę, dbałość o estetykę,  

• Komunikacja autobusowa,  

• Krajobraz  

• Położenie, lasy, rzeki, wartość historyczna  

• Nie wiem 

• TURYSTYKA, REKREACJA  



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem słabe strony Gminy Santok 

 (negatywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 

• Brak żłobka. Brak ścieżki rowerowej  Santok janczewo Gorzów.  

• Najgorsza gmina w Lubuskim. Nic się nie dzieję. Jak w ościennych Gminach. 

• Malo ścieżek rowerowych i chodników między miejscowościami brak remontów dróg gruntowych  

• Słaba komunikacja  

• Źle skomunikowanie z autobusami MZK, likwidacja kursów. Autobusy PKS nie spełniają oczekiwań  

• brak ścieżek rowerowych, brak punktów astronomicznych, brak kąpielisk 

• Brak zakladow pracy 

• brak ścieżek rowerowych ( powinna być ścieżka rowerowa Santok - Gorzów) ,  

• Z tak dużym potencjałem za wolno rozwija się Gmina. Nie ma ścieżki rowerowej wzdłuż Warty do miasta Gorzów 

co przyniosło by napewno więcej ludzi z Gorzowa przyjeżdżających przez Gminę i wtedy by lokalne usługi też 

bardziej by były zauważalne. Bardziej rozbudować Marine i zrobić plaże dla ludzi. 

• Brak ścieżek rowerowych 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem słabe strony Gminy Santok 

 (negatywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 

• brak zaplecza gastronomicznego, słabo rozwinięta sieć ścieżek rowerowych 
• Złe starania o pozyskanie środkow na drogi, które są wizerunkiem (tu: kiepskim) gminy. 
• 1.Zdecydowanie Niewykorzystany potencjał MARINY SANTOK! Na weekend brak tam miejsca do kupienia lodów, 

jedzenia, picia, brak muzyki, wystawionych leżaków latem. Brak zachęcającego marketingu. Skoro już płacimy za 
utrzymanie tego obiektu to dobrze byłoby wykorzystac jego potencjał. 

    2. Brak ścieżek rowerowych w kierunku Gorzowa. Plus zapuszczona ścieżka rowerowa w Czechowie. 
    3. Pracownicy gminy to w dużej części osoby dojeżdżające z Gorzowa, którym los gminy nie leży zbytnio na sercu. 
         Może warto docierać do mieszkańców gminy nie tylko poprzez social media ? 
• Wciąż jeszcze brak kanalizacji w części gospodarstw domowych, brak ścieżek rowerowych (zarówno na terenie 

gminy jak i łączących ją z Gorzowem) i chodników.  
• Brak miejsca spotkań dla młodzieży  
• Brak dojazdu do miasta, brak sieci gazowej.  
• Problemy z alkoholem młodych ludzi, odseparowanie miejscowości skrajnych od    głównego ośrodka gminy (brak 

inwestycji)  



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem słabe strony Gminy Santok 

 (negatywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 

• Zbyt malo wykorzystywany potencjal turysryczny Grodu Santok, szlakow rowerowych i agroturystyki oraz rzeki 

Warty i Noteci 

• Brak ścieżek rowerowych, brak oświetleń dróg gminnych  

• Brak przemysłu, brak dróg asfaltowych, brak usług  typu zaplecze handlowe, apteki, lekarze 

• "Brak porozumiewania się z mieszkańcami Robienie czegoś ci jest nie potrzebne " 

• Brak infrastruktury drogowej i wod- kan 

• Na podstawie Janczewa: Brak infrastruktury pieszej i rowerowej, niebezpieczne przejścia dla pieszych, brak dróg, 

oświetlenia,  

• Brak ścieżek rowerowych, łączących poszczególne wsie ze sobą. Mało wykorzystywana Marina, jak i sam teren przy 

rzece na integracje gminne.  

• Brak ścieżek rowerowych trasa wawrów janczewo Santok słabe oświetlenie  

• Brak dobrej organizacji , rozwoju , projektów  



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem słabe strony Gminy Santok 

 (negatywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 

• Mała dbałość o mniejsze miejscowości gminy 

• Male przedszkole w Wawrowie, brak dostępności w wakacje boiska orlik w Wawrowie w godzinach rannych, 

brak parkingów, stawianie aut na drodze publicznej i utrudnianie ruchu, brak wiat na śmietniki, estetyka wsi 

• BRAK PRZEDSZKOLA W JANCZEWIE, BRAK ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, BRAK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI 

• Brak chodników i tras spacerowych 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem słabe strony Gminy Santok 

 (negatywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 

• 1. Słabo funkcjonująca komunikacja miejska. Przedszkole rejonowe przynależne dzieciom mieszkającym 

w Czechowie znajduje się w Santoku, gdzie nie da się dojechać komunikacją miejską. Dostęp do 

przedszkola mają więc tylko rodziny posiadające samochody. Dzieciom starszym natomiast łatwiej jest 

dojechać komunikacją miejską do szkół w Gorzowie Wlkp., niż do szkoły rejonowej mieszczącej się w 

Wawrowie. Brak stacji kolejowej w Czechowie jest ogromnym problemem - pociąg który zatrzymuje się w 

więkści okolicznych wiosek, przejeżdża.przez Czechów nie zatrzymując się w nim. Często podrózuję w 

celach służbowych do Poznania. Ze względów ekologicznych oraz ekonomicznych staram się ograniczać 

korzystanie z samochodu, ale mieszkając w Czechowie jest to niemozliwe- muszę dojechać do Gorzowa 

lub Santoka, by skorzystać z pociągu, który i tak jedzie przez Czechów, ale się w nim nie zatrzymuje.  

    2. Plac zabaw w Czechowie jest w tak złym stanie, że zaczyna już zagrażać bezpieczeństwu dziecim  

    3. Braki w infrastrukturze rowerowej oraz bardzo niska jakość istniejących ścieżek rowerowych.  

 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem słabe strony Gminy Santok 

 (negatywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 

• Rozproszenie zabudowy bez odpowiedniej infrastruktury  

• Zaniedbanie najmniejszych wsi 

• wydział inwestycji/budownictwa w urzędzie 

• Kolesiostwo, faworyzowanie większych wsi i większego elektoratu, za mało promowania gminy, na imprezach brak gwiazd 

dużego formatu  

• Brak żłobka! Brak ścieżek rowerowych i ciągów pieszych łączących miejscowości wewnątrz gminy ale i Brak takich połączeń 

z miastem Gorzów. Brak współpracy PWiK z mieszkańcami przez niechęć przedsiębiorcy wodociągowego do inwestowania 

w gminie w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych.  

• Brak zaangażowania w problemy komunikacyjne (drogi) mieszkańców gminy.  

• Wybudowanie sklepu Dino w tak pięknym miejscu, brak miejsca do zjedzenia czegoś, pustostany po sklepach 

• Jednostronność lokowania tylko w jedną wioske Janczewo 

• Brak dróg/słaby dojazd 

• opieszałość władz 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem słabe strony Gminy Santok 

 (negatywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 

• ****owy dojazd do Gorzowa Wlkp. przez dziurę Czechów (**** ocenzurowany wpis – przyp. Zespołu) 

• Nierównomierny rozwój gminy, rozbudowana infrastruktura oświatowa, brak otwartości mieszkańców na zmiany.  

• brakuje sklepu oraz stacji benzynowej, brakuje miejsca do spotkań typu restauracja  

• Droga z Janczewa do wWawrowa, brak pobocza, brak ścieżek rowerowych  

• Dużo by pisać  

• Dni grodu Santok(można by dodać jakieś lepsze atrakcje niż tylko te najniżej budżetowe np dmuchane zamki dla dzieci, DJ-

je wieczorem, jazdy kładem, bo ludzi naprawdę nie przyciągają smętne koncerty muzyki średniowiecznej i przebieranki), to 

że zmieniono dyrektorkę w przedszkolu w Santoku, librus w przedszkolu, katering w przedszkolu (o wiele lepsze są swierzo 

robione posiłki), mało sklepów i sieciówek, brakuje tutaj rzeczy takich jak: apteka, piekarnia, może druga stacja PKP na 

początku Santoka, jakieś sklepy z artykułami do domu (coś większego i z lepszym asortymentem niż żelazny np mini obi, 

action czy co kolwiek), jakieś innej restauracji niż kasztelan bo na początku fajne było ale teraz nadaje się tylko na prezy 

okolicznościowe i no jakieś szkolenia dla ludzi pracujących w urzędzie gminy żeby cały czas szli na przód i pogłębiali swoje 

kompetencje 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem słabe strony Gminy Santok 

 (negatywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 

• Nie słuchanie mieszkańców, na osiedlu koło szkoły prosimy o oświetlenie od 6 lat 

• 1. Skłócenie mieszkańców  

     2. podporządkowanie Rady Gminy Wójtowi 

     3. interesowne działania niektórych radnych pozbawione perspektywy dalekosiężnego i globalnego spojrzenia np. 

     budowa szkoły w Janczewie  

     4. Słabo rozwinięta sieć dróg rowerowych (turystyka)  

     5. słaba jakość dróg gminnych (często niedokończone, pozbawione systemu odwodnienia,) 

     6. Słaba efektywność pozyskiwania środków unijnych w porównaniu z innymi gminami  

     7. Słaba komunikacja (późno przekazywane informacje lub słaba ich dystrybucja - np. ankieta)  

     8. słabe uspołecznienie i świadomość podmiotowości niektórych mieszkańców  

    9. Słaba lub brak tożsamości z gminą niektórych mieszkańców  

    10. Zadłużenie gminy  

    11 Nierówna dystrybucja środków budżetowych (np dla Janczewa)  

    12 Odpływ pieniędzy na edukację ze względu na ucieczkę dzieci do szkół w Gorzowie 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem słabe strony Gminy Santok 

 (negatywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 

• Rozpr Brak ciągłości zabudowy i mieszanie jej charakteru w różnych obszarach.  

• niewłaściwie dopasowana infrastruktura edukacyjna do zagęszczenia zaludnienia, słabe wykorzystanie bliskości Gorzowa 

(brak zakładów przemysłowych na pograniczu Gorzowa w okolicach drogi krajowej 22 , ograniczone możliwości w zakresie 

budownictwa w Wawrowie)   ograniczone możliwości rozwoju Santoka jako siedziby Urzędu Gminy. 

• Gmina nie oferuje nic mieszkańcom.. no. Karta seniora we współpracy z miastem Gorzów, żeby seniorzy mogli mieć z tego 

tytułu korzyści  

• Nietrafne decyzje władz związane z oświatą,  pozyskiwaniem funduszy unijnych 

• Urzędnicy z gminy opryskliwi mało sympatyczni wyniosli 

• Jedyne jaki mi przychodzi, to powolność podejmowania decyzji i wdrażania. 

• Brak ścieżek rowerowych,brak nadzoru i współpracy z odpowiednimi instytucjami czuwającymi nad jakością dróg i 

bezpieczeństwie na tych drogach..np.newralgiczne skrzyżowanie w Santoku.Słabe poczucie przynależności mieszkańców 

do wspólnoty gminnej. 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem słabe strony Gminy Santok 

 (negatywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 

• Komunikacja z Gorzowem  

• Brak funduszy na drogi i rozwój gmin 

• Zaczynamy się przeludniac. Przynajmniej Janczewo. Nie walczymy o to aby nowi mieszkańcy płacili podatki do naszej 

gminy. Jesteśmy zbyt mocno rozrzuceni po całym rejonie co nie sprzyja gminie w wykonywaniu infrastruktury.  

• Władze gminy są bardzo wycofane. Wielu rzeczy nie da się załatwić z ich podejściem 

• Komunikacja  

• Na tle gmin sąsiednich. Mała atrakcyjność. Brak czynnych działań podnoszących walory gminy. Brak przyciągania 

nowych osob i integracji. "Podziały" pomiędzy mieszkańcami. Brak spójności działań i konkretnego planu rozwoju 

całej gminy   

• Roszczeniowość mieszkańców  

• Odwodnienia drog 

• Nie mam zdania 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem słabe strony Gminy Santok 

 (negatywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 

• Brak inwestycji w szkolnictwo, przedszkola we wsiach z dużą liczbą dzieci i ciągłym ich przyrostem. Brak miejsca na 

organizację imprez dla najmłodszych oraz osób starszych. Niezabezpieczone odpowiednio ścieżki rowerowe czy przejścia 

dla pieszych.  

• Walka o władzę 

• Brak pozyskiwania środków dotacji na rozwój miejscowości  

• Brak pozytywnego dialogu pomiędzy władzą gminy i mieszkańcami  

• Slaba promocja gminy oraz niewielkie wykorzystanie jej potencjalu turystycznego oraz brak promocji uprawy winorosli na 

wysosczyznie (Czechow, Gorki, Santok).  

• Na razie nie widze 

• Drogi w złym stanie i słabe połączenie jeśli chodzi o autobusy 

• Słabość infrastruktury  

• Duża liczba sołectw, ich indywidualne potrzeby z których korzysta mała liczba mieszkańców (np. sala wiejska w 

Jastrzebniku, siłownia napowietrzna w Płomykowie), zły stan dróg  



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem słabe strony Gminy Santok 

 (negatywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 

• "Bardzo słabo rozwinięty system teleinformatyczny - brak dostępu do internetu Słabo rozwinięty system odbioru ścieków" 

• Brak publicznego żłobka  

• Brak integracji i współpracy pomiędzy wsiami. Całkowity brak zainteresowania mieszkańców wsi organizowanymi przez 

UG i Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku imprezami, co w konsekwencji prowadzi do marnowania środków gminnych 

(np. dwoje dzieci na zajęciach z baletu organizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku). Niekonsekwencja  

w rozwoju przestrzennym wsi: UG  Santok NIE EGZEKWUJE przestrzegania zapisów MPZP!!!) 

• Brak pasów koło szkoły, nowoczesny plac zabaw  

• Wójt Gminy powinien być bardziej zaradny ,dobrym dla niego przykładem jest sołtys Wawrowa. 

• słaba sieć połączeń komunikacyjnych z innymi rejonami Polski (PKP i PKS) 

• Zbyt mała długość dróg rowerowych.  

• Rozbudowana sieć szkół 

• brak zaplecza oświatowego (żłobki i przedszkola) 

 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem słabe strony Gminy Santok 

 (negatywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 

• brak zaplecza oświatowego - żłobki i przedszkola 

• Mało wydarzeń 

• Silne nastawienie na "własne" sołectwo.  

• Mała szkoła w Janczewie. Brak drugiej przeprawy przez Wartę. 

• Porządek w miejscowościach gminy  

• Szkoła w Janczewie. Bardzo słabo doinwestowane szkoła. W konsekwencji brak dodatkowego przystanku do Gorzowa. 

Powinien być w okolicach Biedronki. Ponadto, brak oświetlenia ulic, brak chodników, ścieżek rowerowych...  

• - 

• zbyt mała ilość ścieżek rowerowych, zły stan dróg, zła jakość powietrza w okresie grzewczym, zaniedbane 

miejsca rekreacji (wyjątek Santok), niemalże brak bazy gastronomicznej (kawiarenki, restauracja itp), 

• Brak dobrej jakości dróg  

• Brak ścieżek rowerowych 

• Gmina powinna mocniej skupić się na promocji i przyciągnięciu kapitału ludzkiego. 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem słabe strony Gminy Santok 

 (negatywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 

• Mała ilość imprez na terenie gminy lub słabe ich rozpropagowanie, brak atrakcji turystycznych poza Santokiem lub słabe ich 

rozpropagowanie, mała ilość tras i ścierzek rowerowych, a przede wszystkim brak ścieżki rowerowej łączącej gminę z 

miastem Gorzów, co stwarza ciągle niebezpieczeństwo na drogach, szczególnie latem, słabo rozwiniętych rozpropagowany 

bazarek na kilometrze, 

• mało zagospodarowany brzeg warty w odcinku Czechowa 

• Brak chodników, brak ścieżek rowerowych, słaba infrastruktura turystyczno-sportowo-wypoczynkowa 

• Słabymi stronami Gminy Santok jest bardzo słaba promocja Gminy i jej walorami historyczno-przyrodniczmi. Porównując 

biedniejsze Gminy niż Gmina Santok która jest stolicą Gminy jest mało imprez lokalnych np. koncerty gwiazd gdzie Santok 

ma możliwości zgromadzić chociaż by na promenadzie dużą ilość gości. Gród Santok - mało widoczne szlaki turystyczne. W 

okresie wakacyjnym brakuje chociaż by budki z lodami, jedzeniem czy piwem. Dobra promocja to podstawa przy tak dużej 

gminie uważam że było by to możliwe przy tak dobrej władzy. 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

• Zbyt mała promocja miejsc zwiazanych z historią i terenami przyrodniczymi  

• Brak ścieżek rowerowych między miejscowościami, zwłaszcza między Wawrowem a Janczewem, Gralewem i Santokiem 

• Każdy sołtys dba tylko o tereny które są w pobliżu jego domu 

• Brak turystyki i sklepów w Gralewie. 

• Brak imprez masowych że znanymi gwiazdami 

• Brak dróg utwardzonych, aswaltowych w Janczewie, zły stan dróg, brak oświetlenia dróg. Zaniedbana i pomijana ul. 

Wylotowa. Dużo osób mieszka w Janczewie, które swoje działalności chcą prowadzić w gminie ale infrastruktura odpycha 

od przenoszenia firm do np. Janczewa. 

• Brak punktów gastronomicznych,  

• Nic się nie dzieje , brak ścieżek rowerowych  

• Zajmowanie terenów pod zabudowę   

Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem słabe strony Gminy Santok 
 (negatywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem słabe strony Gminy Santok 

 (negatywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 

• Jest dobrze 

• brak bazy noclegowej i gastronomicznej,trudna sytuacja demograficzna gminy, rosnąca liczba ludności w wieku 

poprodukcyjnym i starzenie się społeczeństwa, malejący przyrost naturalny, brak zaangażowania radnych w rozwój i 

spójność gminy,  

• Oświata  

• Brak ścieżek rowerowych!! 

• Wysoki podatek od nieruchomości, brak wsparcia małych przedsiębiorstw, opieka zdrowotna, brak apteki. 

• Słabe drogi  

• Brak lokalu gastronomicznego i stacji paliw w Santoku 

• Słabe połączenia komunikacyjne. 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi szanse stojące przed Gminą Santok (szanse to pozytywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• Brak. 

• Atrakcyjne położenie  

• Pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje edukacyjne 

• Wszystko zależy od ludzi którzy będą mieszkać w Gminie Santok i czy oni będą chcieli w to się zaangażować  

• Napływ ludzi z miasta- sypialnia miasta 

• rozwój turystyki lądowej i wodnej 

• rozwój turystyki, inwestowanie w bazę noclegową i gastronomiczną 

• Większa współpraca z mieszkańcami gminy 

• Dofinansowania z przeróżnych programów. Pięknie działający właściciele agroturystyk, którzy wdrażają sami coraz to 

ciekawsze pomysły i angażują się w zachęcenie ludzi do odwiedzenia naszej gminy.  

• Trudno powiedzieć  



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi szanse stojące przed Gminą Santok (szanse to pozytywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• Brak. 

• Atrakcyjne położenie  

• Pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje edukacyjne 

• Wszystko zależy od ludzi którzy będą mieszkać w Gminie Santok i czy oni będą chcieli w to się zaangażować  

• Napływ ludzi z miasta- sypialnia miasta 

• rozwój turystyki lądowej i wodnej 

• rozwój turystyki, inwestowanie w bazę noclegową i gastronomiczną 

• Większa współpraca z mieszkańcami gminy 

• Dofinansowania z przeróżnych programów. Pięknie działający właściciele agroturystyk, którzy wdrażają sami coraz to 

ciekawsze pomysły i angażują się w zachęcenie ludzi do odwiedzenia naszej gminy.  

• Trudno powiedzieć  



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi szanse stojące przed Gminą Santok (szanse to pozytywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• K 

• Stałe miejsca pracy, nowi inwestorzy, odblokowanie unijnych funduszy na rozwój  tereow wiejskich.  

• Dotacje unijne do rozwoju turystyki i bliskosc miasta Gorzowa jako odplyw mieszkancos z Gorzowa do gminy w celach 

mieszkaniowych 

• Strefa przemysłowa gdyby obwodnica Gorzowa przebiegała przez gminę Santok  

• Wykorzystać miejscowość Janczewo , tak blisko Gorzowa a  zupełny brak rozwoju wsi , brak żłobka , przedszkola, brak 

przemyslu , brakuje  lekarza chociażby rodzinnego. 

• UE 

• Duży rozwój, wsi Janczewo i Wawrów. Ogromne zasiedlenie tych dwóch miejscowości może nieść rozwój dla całej gminy.  

• Dużo młodych ludzi, lokalizacja,  

• Z taka władza żadne czynniki nie pomogą  

• Rozwój turystyki 

• Rozwój szeroko pojęty, konsultacje z mieszkańcami,  



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi szanse stojące przed Gminą Santok (szanse to pozytywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• POŁOŻENIE, NOWE BUDOWNICTWO 

• Duże zainteresowanie mieszkańców miasta, spory potencjał turystyczny  

• Dostępność komunikacyjna, współpraca z miastem Gorzów Wlpk.,  czyste powietrze, turystyka 

• Przepiękne usytuowanie gminy! 

• Walory przyrodnicze regionu  

• Wykorzystanie brzegów warty w mniejszych wsiach, nie tylko w samym Santoku 

• Rzeki, turystyka, położenie gminy  

• Rozbudowa sieci światłowodowej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej  

• Szansa na wprowadzenie komunikacji miejskiej MZK zamiast PKS oraz produkcja santockich win  

• Brak 

• Zwiększona populacja  

• kreatywność mieszkańców 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi szanse stojące przed Gminą Santok (szanse to pozytywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• port multimodalny w gminie, strefa przemysłowa w okolicy obwodnicy północnej GW 

• Osiedlanie się w gminie ludzi z inicjatywą, zdoln6ch do prowadzenia własnego interesu oraz napływ nowych mieszkańców 

związany z rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie całej gminy, zwłaszcza w wsiach popegeerowskich. 

• wielkie inwestycje budowlane  

• Brak perspektyw ,jedyne co się rozwija to deweloperka  

• Zanim Santok się rozwinie minie wiele lat. I żałowanie pieniędzy tu nie pomoże.  

• "1. Pozyskanie środków unijnych na cele gospodarcze, społeczne i kultury 

       2. Rozwój turystyki żeglownej i rowerowej z możliwością rozwinięcia bazy usługowej 

       3.Lepsze drogi w partnerstwie z Zarządem Dróg Wojewódzkich i starostwem 

       4. Powstanie strefy gospodarczej 5 " 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi szanse stojące przed Gminą Santok (szanse to pozytywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• Bliskość Gorzowa Wlkp. Wspólny rozwój miasta i gminy  

• rozwój turystyki i wypoczynku, wykorzystanie terenowych walorów naturalnych  

• Lokalizacja  

• Pozyskiwanie funduszy unijnych 

• Więcej bystrzejsxych pracowników odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy unijnych  

• Turystyka ze względu na ukształtowanie terenów. 

• Bliskość miasta , położenie nad rzekami, infrastruktura kolejowa,przyroda. 

• Z obecnym podejściem to tylko pieniądze będą szły na Santok, zamiast na inne sołectwa  

• Chęć odpoczynku na łonie natury blisko miasta.  

• Bardzo mocno się rozwijamy więc myślę że możemy korzystać z licznych dofinansowań. Musimy tylko dobrze szukać. 

• Chęć osiedlania się nowych mieszkańców. 

• Bliskość Gorzowa, słaba ziemia przez co można się osiedlać bez obostrzeń prawnych, górki, piękne widoki, spokój. 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi szanse stojące przed Gminą Santok (szanse to pozytywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• Rozwój turystyki 

• Rozwój komunikacji pomiędzy miejscowościami.  

• Rozwój turystyki oraz rozwój farm fotowoltaicznych 

• Potencjał ogromny , trzeba chęci I zaangażowania 

• Chęć zamieszkania młodych w tej gminie. Co oznacza większe wpływy do budżetu gminy. 

• Ściąganie mieszkańców 

• Możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na inwestycje w kulturę, rozbudowę infrastruktury rozrywkowej 

sportowej 

• Rozwój firm = nowe miejsca pracy dla mieszkańców.  

• Zwiekszenie zauwazalnosci gminy na mapie wojewodztwa lubuskiego 

• Ukierunkowanie się na sypialnie Gorzowa 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi szanse stojące przed Gminą Santok (szanse to pozytywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• Możliwość stworzenia strefy przemysłowej w sąsiedztwie miasta Gorzowa, ograniczenie zabudowy mieszkaniowej w 

Wawrowie, rozwój turystyki w miejscowości Santok 

• Napływ inwestycji domów jednorodzinnych co przełoży się na rozwój gminy w każdym aspekcie, w analogiczny sposób jak 

miało to miejsce w gminie Kłodawa. 

• Brak 

• Szansą są środki zewnętrzne UE oraz ich sprawne pozyskiwanie 

• Rozwój infrastruktury  

• Nie wiem 

• Szansa na rozwój turystyki  

• Dobre położenie geograficzne i historyczne 

• Nadrzeczne położenie. Bliskość Gorzowa. Układ drogowy z drogą woj. 158 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi szanse stojące przed Gminą Santok (szanse to pozytywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• Bliskie sąsiedztwo z miastem, rzeki 

• szanse na rozwój gospodarczy związany z napływem mieszkańców 

• szanse na rozwój gospodarczy związany z napływem mieszkańców 

• Rozwój turystyki. Bliskość miasta.  

• Rozwój  budownictwa mieszkalnego może stymulować rozwój usług. 

• Fundusze i współpraca z innymi gminami 

• Rozwój regionu 

• potencjał rzeki jako miejsca wypoczynku, moreny - szlaki turystyczne, gród Santok - miejsce spotkań naukowych, zabytki - 

odrestaurowanie i wykorzystywanie turystycznie 

• Budowa nowych osiedli domów, osiedlanie się mieszkańców  Gorzowa  

• Nie mam zdania 

• Położenie geograficzne, dostępność traktów wodnych, bliskość trasy S3, walory krajobrazowe. 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi szanse stojące przed Gminą Santok (szanse to pozytywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• Możliwość stworzenia strefy przemysłowej w sąsiedztwie miasta Gorzowa, ograniczenie zabudowy mieszkaniowej w 

Wawrowie, rozwój turystyki w miejscowości Santok 

• Napływ inwestycji domów jednorodzinnych co przełoży się na rozwój gminy w każdym aspekcie, w analogiczny sposób jak 

miało to miejsce w gminie Kłodawa. 

• Brak 

• Szansą są środki zewnętrzne UE oraz ich sprawne pozyskiwanie 

• Rozwój infrastruktury  

• Nie wiem 

• Szansa na rozwój turystyki  

• Dobre położenie geograficzne i historyczne 

• Nadrzeczne położenie. Bliskość Gorzowa. Układ drogowy z drogą woj. 158 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi szanse stojące przed Gminą Santok (szanse to pozytywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• Piękne tereny mogące stanowić atrakcyjny wybór dla wycieczek rowerowych, konnych, czy spacerowych, położenie nad 

rzeką - zawody wędkarskie?, piękne lasy mogące być celem wypraw spacerowiczów,  

• duże zainteresowanie ludzi z pobliskiego Gorzowa 

• Atrakcyjne położenie, dużo nowych mieszkańców, potencjalne podatki od nowych mieszkańców  

• Tworzenie turystyki wodnej oraz winnice. 

• Tworzenie turystyki wodnej i zakładanie winnc 

• Nie widze 

• Dzielić budżet po równo  

• Turystyka. 

• Lokale gastronomiczne  

• Napływ ludności do Wawrowa i Janczewa co zwiększy wpływy z podatków,pozwoli to w większym stopniu 

zadbać o infrastrukturę gminy . 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi szanse stojące przed Gminą Santok (szanse to pozytywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• Brak 

• Zwiększająca się liczba mieszkańców z miasta 

• Zmiany 

• Rozwój turystyki w oparciu o walory historyczne 

• Współpraca klubu zuzlowego Stali Gorzów z klubem Wawrów.  

• "wsparcie dotacjami zewnętrznymi działań gminy, zainteresowanie się gminą  przezmieszkańców innych miast 

(turystyka),rozwój turystyki, agroturystyki, rekreacji oraz  gastronomii" 

• Poprawa infrastruktury drogowej z miastem 

• Projekty,dotacje, zaangażowanie mieszkańców  

• Rolnictwo hodowla bydla i przetwórstwo, turystyka, przemysł drzewny. 

• Historia wsi i jeszcze więcej promocji. Pragniemy drugiego Biskupina  

• Bliskość dużego ośrodka miejskiego, ukształtowanie terenu, malownicza okolica rzek umożliwiająca przyszłe 

zagospodarowanie turystyczne terenu. 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi zagrożenia stojące przed Gminą Santok (zagrożenia to negatywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• Ciągły rąk funduszy wiąże się z tym że Gmina Sue nie rozwija w porównaniu do sąsiednich.  

• Braki pieniędzy na inwestycje  

• Brak 

• Brak możliwości realizacji inwestycji na cele edukacyjne 

• firmy usługowe które które zanieczyszczają środowisko 

• Nie ma 

• Farmy fotowoltaiczne, patologia deweloperska- przez co teren traci na wartości  

• bezrobocie, zmiana sytuacji ekonomicznej w kraju, 

• wysoka inflacja i sytuacja ekonomiczna w kraju utrudniająca prowadzenie działalności gosp.  

• Brak większej aktywności społecznej mieszkańców w problemy gminy 

• Inflacja, podwyżki cen gazu, prądu, węgla , które wpłyną na budżet gminy.  

• Susza, zmniejszanie terenów naturalnych na rzecz budownictwa. 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi zagrożenia stojące przed Gminą Santok (zagrożenia to negatywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• H 

• Globalna recesja, pogłębienie zadłużeń mieszkańców, powrót covid, starzenie się mieszkańców gminy, wypływ młodych za 

pracą do innych okolicznych gmin no. Międzyrzecz  

• Opieszalosc w decyzjach i brak otwartosci i podjecia jednej strategi postawienia wszystkiego na karte rozwoju gminy 

poprzez turystyke 

• Gmina jest zależna od wodociągów gorzowskich, w razie kryzysu gmina zostanie odcieta od wody w pierwszej kolejności  

• Jeżeli Janczewo będzie tylko sypialnią Gorzowa, to duża część ludzi będzie się wyprowadzać stąd  

• Nie wiem  

• Inflacja 

• ?  

• Brak wpływów z podatków mieszkańców gminy, którzy zameldowania sąpoza nią. 

• Nie widze 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi zagrożenia stojące przed Gminą Santok (zagrożenia to negatywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• Kryzys gospodarczy będący następstwem pandemii covid-19 i związana z tym rosnąca inflacja 

• Brak bazy usługowej 

• Kryzys klimatyczny (powódź, osuwiska, wichury, pożary, susza), choroby zakaźne, kryzys gospodarczy (ubóstwo, 

bezdomność, bezrobocie), zatory na drogach w szczególności przy wjazdach do Gorzowa Wlkp. 

• Nie widzę takich. Widzę wielki potencjał gminy i jego świetne wykorzystanie w Santoku oraz Wawrowie, kontrastujące z 

zaniedbaniami i niedoinwestowaniem Czechowa. 

• Odcięcie komunikacyjne 

• Powodzie 

• Zagrożenia atmosferyczne,  

• Brak turystyki przez słabą jakoś połączeń pieszych i rowerowych z miastem gorzow wzdłuż drogi wojewódzkiej przez 

wawrow janczewo Gralewo i santok 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi zagrożenia stojące przed Gminą Santok (zagrożenia to negatywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• Powodzie 

• Miejscowości o lepszej infrastrukturze (konkurencja) 

• powodzie, katastrofy naturalne 

• "brak ścieżek rowerowych np. do gorzowa wlkp., wawrowa, janczewa. zly stan drog np. w strone gorzowa wlkp. - 

warszawska - santok" 

• Brak dotacji na strategiczne cele gminy  

• w końcu skończą się działki pod zabudowę  

• Atmosferyczne zdarzenia losowe  

• Cięcia kosztów, inflacja, brak miejsc pracy, brak normalnych usług i sklepów(piekarnia, salon urody, apteka, mini sklep 

budowlany, sklep z artykułami do domu)  



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi zagrożenia stojące przed Gminą Santok (zagrożenia to negatywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• "1 Wstrzymanie dotacji unijnych 

       2 Kryzys gospodarczy 

       3 kryzys finansowy (bardzo wiele osób obarczonych kredytami) 

       4. " 

• Zaniedbane ciągi komunikacyjne w zakresie dróg pozagminnych. Nieprzemyślana zabudowa. 

• Natężenie ruchu, zanieczyszczenia powietrza z palenia w indywidualnych źródłach ciepła  

• Sytuacja w kraju 

• Brak zmian z sypialni Gorzowa na mieszkańców aktywnie włączających się w życie gminy 

• Gmina pozostanie sypialnia jezeli nie zrobi się nic w kierunku integracji 

• Przejęcie gminy przez miasto 

• Anomalia przyrody.powodxie .huragany. 

• Brak rozwoju gminy w aspekcie społecznym, za mała szkoła, brak turystyki.  



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi zagrożenia stojące przed Gminą Santok (zagrożenia to negatywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• Kryzys 

• Zbyt duża liczba mieszkańców. 

• Większy ruch samochodowy i brak dróg. 

• Kryzys gospodarczy, brak dobrych i bezpiecznych dróg z poboczami, brak ścieżek rowerowych,  

• Zbyt gęsta zabudowa 

• Brak komunikacji.  

• Miastowi chcą mieć miasto na wsi 

• Ostatnia ulewa pokazała , że zagrożenia są duże  

• Zniszczenia powodowane przez żywioły.   

• Mało rozwojowa gmina, brak wizji na przyszłość  

• Noe widzę takich czynników dużo zależy od wlodazy i pracowników urzędu- aby chciało im się chcieć  



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi zagrożenia stojące przed Gminą Santok (zagrożenia to negatywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• Sytuacja gospodarcza kraju, która jest niestabilna.  

• Odplyw ludnosci do innych gmin 

• Granice miasta się rozszerzają mogą niektóre wsie wciągnąć  

• Brak zabezpieczenia przed klęskami pogodowymi 

• Podziały spoleczne 

• Nieudolna polityka krajowa mająca negatywny wpływ  na samorządy  

• Inflacja, kryzys energetyczny oraz nieproporcjonalne gospodarowanie budżetem, w konsekwencji czego, do gminy trafi 

mniej pieniędzy  

• Brak  

• dalsze rządy PiS ....  

• Inflacja  



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi zagrożenia stojące przed Gminą Santok (zagrożenia to negatywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• Sejm 

• Pozostanie jedynie sypialnią miasta 

• Zmiana klimatu na stepowy 

• Rozproszona sieć osadnicza. Zagrożenia katastrof naturalnych (np. powodzie, osunięcia ziemi) wzmacniane jeszcze 

zmianami klimatycznymi. 

• Trudno powiedzieć 

• Negatywne, upolitycznione nastawienie władz... 

• Susza - wysychanie zbiorników wodnych. 

• Najbardziej szkodzą niektórzy mieszkańcy gminy, nic nie robią a komentują negatywnie  

• - 

• zbytni napływ ludności z miasta 

• Emigracja młodych ludzi do miasta 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi zagrożenia stojące przed Gminą Santok (zagrożenia to negatywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• Konkurencyjność sąsiednich gmin które mogą zapewnić lepsze warunki do osiedlenia. 

• Powódź błyskawiczna na terenach niżej położonych, podtopienia, inwestycje w innych gminach, które zagrażają 

zniszczeniem naturalnego krajobrazu gminy, czystości powietrza, czystości wód,  

• nie widzę zagrożeń  

• Zła współpraca nowych że starymi mieszkańcami  

• Powstawanie zakładów przemysłowych. Wycinanie lasów pod osiedla jednorodzinne. 

• Powstawanie przemyslu nie zwiazanego z harakterem miejsca i coraz większe rozprzestrzenianie się budownictwa 

wielorodzinnego 

• Brak środków finansowych  

• Gmina przejęła za dużo dróg od osób prywatnych które posprzedawaly działki 

• Nie widzę takowych. 

• Brak 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Jakie Pan/Pani widzi zagrożenia stojące przed Gminą Santok (zagrożenia to negatywne czynniki 

zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

• Brak funduszy, słaba polityka rozwojowa. 

• Nie widzę  

• Zmiany klimatyczne są zagrożeniem, trudne ukształtowanie terenu również nie sprzyja.  

• "aspekt obecnej polityki kraju, inflacja (!), niewłaściwa finansowa polityka państwa,w zakresie oświaty, pomocy 

społecznej, rodziny, szybko wzrastające ubożenie społeczeństwa,  zwiększanie przez politykę państwa zadań gminy bez 

zapewnienia źródeł finansowania" 

• Brak wpływów z podatków  

• Nadmierne zadłużenie,  

• Brak 

• Brak 

• BEZROBOCIE 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić trzy najpotrzebniejsze Pani/Pana zdaniem inwestycje w Gminie Santok: 

• "Klub senioraApteka" 

• Remont głównych dróg wraz chodnikami w Janczewie i Gralewie budowa chodnika od cmetarza w Lipkach Wielkich do 

Jastrzebnika 

• "Budowa nowoczesnych placówek edukacyjnych w WawrowieRozbudowa sieci ścieżek rowerowychNowe oświetlenie " 

• Poprawa dróg  

• ścieżki rowerowe Wawrów- Santok, Przedszkole Wawrów, Szkoła w Janczewie 

 

• ścieżki rowerowe, wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych , uruchomienie mostu przejazd w dwie strony 

• Ścieżka rowerowa wzdłuż Warty lub Noteci, robienie dróg na nowych ulicach, trzeba coś zrobić żeby zachęcić przyjeżdżać 

ludzi z Gorzowa do naszej Gminy, tak jak to się dzieje w Kłodawie. 

• Ścieżki rowerowe, stacja benzynowa, most pieszo rowerowy przez warte  

• drogi, ścieżki rowerowe, żłobek 

• ścieżki rowerowe, poprawa nawierzchni dróg 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić trzy najpotrzebniejsze Pani/Pana zdaniem inwestycje w Gminie Santok: 

• "Więcej dróg asfaltowych, miejski ośrodek zdrowia, przebudowa szkoły podstawowej w Janczewie 

• Ścieżka rowerowa Santok-Czechow i Santok -Wawrow. Ratowanie mostu w Santoku. Nowoczesne centrum kultury z 

biblioteką na wzór gminy zwierzyn i Kłodawy.  

• Kanalizacja, ścieżki rowerowe i chodniki, przyłączenie do komunikacji miejskiej oraz między okolicznymi gminami. 

• Modernizacja stawu w Starym Polichnie 

• Gaz w gorkach 

• Kanalizację do skrajnych miejscowości, zabezpieczenie(utrzymanie) odpływu wód opadowych z terenów gminy, 

zwiększenie nasadzeń drzew,  

• "1.Staly Grod Santok na wzor Biskupina lub Wolina dajacy zatrudnienie mieszkancom gminy i caloroczny przyplyw 

turystow z Polski i Niemiec.2. Siec drog rowerowych od strony Gorzowa przez miasta gminy i tereny lasow, jezior i wzdloz 

rzek jako przyciagniecie ludzi z miasta do gminy.3. Odwodnica Janczewa czyli droga Janczewo- Rozanki" 

• Remont mostu w Santoku, Ścieżki rowerowe, oświetlenie dróg,  

• Jakiś przemysł, drogi , infrastruktura 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić trzy najpotrzebniejsze Pani/Pana zdaniem inwestycje w Gminie Santok: 

• Drogi gminne, most w Santoku, przejazdy kolejowe  

• Infrastruktura drogowa  

• Ścieżka rowerowa z Wawrowa do Janczewa, wyniesione skrzyżowanie na wjeździe do Janczewa, które poprawi 

bezpieczeństwo pieszych, inwestycja w szkole w Janczewie ( dzieci nie maja porządnego placu zabaw, a jesienią biegają w 

błocie) 

• Duże gminne przedszkole w Wawrowie. Większość mieszkańców Gralewa, Janczewa i Wawrów pracuje w Gorzowie, a 

takie przedszkole pozwoliło by rodzicą po drodze do pracy zostawić dzieci blisko domu. Drogi rowerowe, pomiędzy 

Wawrowem, a Janczewem i Gralewem. Sala Wiejska w Wawrowie.  

• Chodniki i ścieżki rowerowe w Janczewie 

• Ścieżka rowerowa na trasie wawrów janczewo Santok nowe przedszkole w Wawrowie powiększenie szkoły podstawowej 

w Wawrowie  

• Ścieżki rowerowe , zaplecze szkolno - przedszkolne , drogi wewnątrz gminy 

• Ścieżki rowerowe, drogi, porządny ośrodek zdrowia. 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić trzy najpotrzebniejsze Pani/Pana zdaniem inwestycje w Gminie Santok: 

• Przedszkole, parkingi,  

• Poprawa jakości dróg  

• SCIEŻKA ROWEROWA DO WAWROWA Z GRALEWA PRZEZ JANCZEWO, SZKOŁA Z PRZEDSZKOLEM W JANCZEWIE , 

• Chodniki, zwłaszcza na odcinku od pętli autobusowej w Czechowie 

• "1. Obwodnica drogowa (od Płomykowa do drogi Gorzów Strzelce - przy lesie).2. Promowanie, rozpowszechnianie i 

uświadamianie o znaczeniu wymiany ""kopciuchów"" na inne źródła ciepła (obecnie najtańsze i najbardziej ekonomiczne: 

pomy ciepła)  - może dopłata finansowa.3. Dbanie o parki, zieleń, sadzenie drzew.4. Chodniki5. Ścieżka rowerowa ze 

względów bezpieczeństwa  (Warów-Santok-Lipki W- Jastrzębnik) " 

• "1. Stacja PKP w Czechowie!!2. Remont placu zabaw w Czechowie.3. Ścieżki rowerowe!" 

• Ścieżka rowerowa Gorzów Santok. Modernizacja linii kolejowej. Rozbudowa połączeń autobusowych  

• Żłobki, wymiana nawierzchni na głównych drogach dojazdowych (Gorzów-Czechów-Santok) oraz chodniki na tej drodze  

• sala wiejska w Wawrowie, ścieżka rowerowa z Gorzowa wzdłuż Warty do Santoka 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić trzy najpotrzebniejsze Pani/Pana zdaniem inwestycje w Gminie Santok: 

• "Budowa gminnego żłobkaPoprawa jakości dróg i chodników na terenie gminyZrobienie jednego dobrego placu zabaw w 

każdej wsi (lub doposazenie istniejącego ) " 

• 3 żłobki  

• Rondo na skrzyżowaniu DK22 i os Bermudy/Wojcieszyce 

• Marina, zajecia dodatkowe w CKiR,  

• Szkoła w Wawrowie i Przedszkole oraz nowe orliki 

• Droga Janczewo-Rozanki, komunikacja rowerowa (drogi), remont chodników (przynajmniej glowna droga) 

• droga asfaltowa pomiędzy Wawrowem a Czechowem, światłowód w Wawrowie/Czechowie, uporządkowanie parku 

Czechówek  

• inwestycje w sciezki rowerowe aby byly na trasie gorzow - czechow - santok - wawrow - klodawa  

• Kompleks oświatowy (żłobek, przedszkole, szkoła)  na styku Janczewa i Wawrowa, budownictwo socjalne,  w tym 

instytucjonalne, budowa lub remonty sal wiejskich  

• domy w zabudowie bliźniaczej, stacja paliw, sklep,  



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Proszę wymienić trzy najpotrzebniejsze Pani/Pana zdaniem inwestycje w Gminie Santok: 

• Pobocze wzdłuż drogi z Janczewa do Wawrowa, ścieżki rowerowe, chodnik w Janczewie wzdłuż ul. Dlugiej aż do samej 

szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze dzieciom idącym do szkoły. 

• Drogi ścieżki rowerowe place zabaw  

• Apteka, coś co da miejsca pracy dla Santoczan, komunikacja miejska  

• Światłowód, oświetlenie i asfalt na osiedlu koło szkoły Santok  

• "1. Rozbudowa szkoły w Wawrowie dla Wawrowa, Janczewa i Czechowa2. Sala wiejska dla Wawrowa3. Modernizacja i 

rozwój dróg w tym ścieżek rowerowych z modernizacją odwodnień" 

• Rondo przy DK22, remont dróg, kanalizacja przeciwdeszczowa. 

• 1. Budowa centrum usług społecznych w Wawrowie (Szkoła dla Janczewa, Czechowa i Wawrowa , przedszkole w 

Wawrowie, sala wiejska w Wawrowie)  

      2. Budowa ścieżek rowerowych Wawrów Dolny - Santok,   Wawrów-Janczewo - Santok  

      3. Modernizacja retencji i odprowadzenia wód opadowych w okolicach centrum Wawrowa.  

• Drogi nieutwardzone w których ciągle tworzą się koleiny,  



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

• Doswietlanie ulic, zmiana tablic miejscowości czechow/janczewo, ofertę boiska np. W wawrowie a najważniejsze ścieżka 

rowerowa Janczewo-Wawrow 

• Szkoła i przedszkole w Wawrowie, drogi 

• Światłowód elektryczność ziemna chodniki 

• Ścieżki rowerowe, poprawa już istniejącej infrastruktury drogowej, inwestycje związane z poprawieniem lub budową 

odprowadzenia wód deszczowych. 

• Ścieżki rowerowe,mała gastronomia. 

• DROGI, SZKOŁA W JANCZEWIE, ŚCIEŻKI ROWEROWE Z CHODNIKAMI  

• Trasy rowerowe łączące nas z Gorzowem z kilku stron, baza noclegowa,  

• Marina , sala w Janczewie, 

• "Szkoła w Janczewie Rozbudowa przedszkola w wawrowie Rozbudowa dróg " 

• Drogi wojewódzkie z poboczami, że ścieżkami rowerowymi, nowa szkoła i przedszkole w Janczewie, ścieżki rowerowe 

• Szkoła w wawrowie, przedszkole w wawrowie, budowa rozbudowa dróg 

Proszę wymienić trzy najpotrzebniejsze Pani/Pana zdaniem inwestycje w Gminie Santok: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

• Drogi wojewódzkie z poboczami, że ścieżkami rowerowymi, nowa szkoła i przedszkole w Janczewie, ścieżki rowerowe 

• Szkoła w wawrowie, przedszkole w wawrowie, budowa rozbudowa dróg  

• Drogi. Komunikacja. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej.  

• Żłobek gminny, nakładki asfaltowe na drogi gminne oraz ścieżki rowerowe  

• Odwodnienia drog, przebudowa przedszkola, punkt pocztowy 

• Przejście dla pieszych przy Szkole w Wawrowie - priorytet. Myślę,  że dużo ważniejszy niż płać zabaw czy boisko , bo tu 

chodzi o bezpieczeństwo dzieci i w ogóle pieszych  

• Inwestycja w nowoczesne  szkoły i przedszkola , zabezpieczenia na przejściach, place zabaw, spotkania integracyjne dla 

emerytów i osób starszych 

• Uslugiwa 

• Cywilne lotnisko, ścieżka z Gorzowa do Santoka,  

• Rozowj ścieżek rowerowych, infrastruktura szkolna w miejscowości wawrow 

Proszę wymienić trzy najpotrzebniejsze Pani/Pana zdaniem inwestycje w Gminie Santok: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

• "1.Więcej terenów przeznaczonych na rozwój firm oraz atrakcyjne warunki ich funkcjonowania 

 2.Drogi gminne zabezpieczające ludzi przed zalewaniem  

3.Hala sportowa w Wawrowie (podobne już są w Lipkach, Santoku, Janczewie)" 

• zauwazenie potencjalu wysocczyzny gorzowskeij (sciezki rowerowe z widokiem na Warte, wzdluz ulicy gorzowskiej. 

wykorzystanie drog dojazdowych do dzialek rolnych pomiedzy Gorkami a Santokiem jako sciezek rowerowych w 

przyszlosci. Mozliwosc podzialu dzialek rolnych na wysosczyznie pomoedzy Gorkami a Santokiem na mniejsze dzialki pod 

winnice z mozliwoscia budowli winiarni, obiektow towarzyszacych promujacych turystke winiarska.  

• Drogi  

• Drogi,parkingi,plac zabaw  

• Budowa szkoły , przedszkola , sali wiejskiej w Wawrowie 

• Przedszkole Wawrow, rondo przy Bermudach plan zabaw wawrow 

• "1. Remonty dróg w tym dróg szutrowych 

2. Likwidacja conajmniej jednej placówki szkolnej 

Proszę wymienić trzy najpotrzebniejsze Pani/Pana zdaniem inwestycje w Gminie Santok: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

      3. Działania mające na celu poprawę estetyki (gmina Santok jest brzydka) " 

• "Rozbudowa sieci światłowodowej - internetowej.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.Poprawa bezpieczeństwa dróg 

(szczególnie szutrowych) poprzez ich modernizację." 

• Żłobek, miejsca do rekreacji  

• 1. Szkoła podstawowa , przedszkole i żłobek w Janczewie. 

2. Mieszkania socjalne, interwencyjne.  

3. Dom seniora z całodobowym pobytem. 

• "1.Infrastruktura drogowa Gminna. 

2.Zagospodarowanie przestrzenne mala architektura w miejcowosciach. 

3.Modernizacja drogi 158 w całości przebiegającej przez Gminę Santok." 

• Pasy koło szkoły, rondo koło Walczaka, więcej placów zabaw 

• Sklepy, szkoły (z dobrym poziomem nauczania), trasy rowerowe  

• Drogi, chodniki, drogi rowerowe 

Proszę wymienić trzy najpotrzebniejsze Pani/Pana zdaniem inwestycje w Gminie Santok: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

• Przedszkole w Wawrowie, budowa dróg rowerowych, szkoła w Janczewie  

• Remont dróg gminnych (położenie nakładki asfaltowej), budowa szkoły w Janczewie, budowa mieszkań socjalnych 

• żłobek w Janczewie, rozbudowa Biblioteki (jej zasobu), budowa chodnika przy ul. Długiej w Janczewie  

• żłobek, zagospodarowanie parku w Gralewie, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 

• Ścieżki rowerowe i chodniki między wioskami, place zabaw 

• "Park Gralewo: chodniki, ławki i śmietniki Ścieżka rowerowa z gralewa do janczewa" 

• Przedszkole w Wawrowie, szkoła w Janczewie, nowa siedziba ŚDS,  

• Szkoła w Janczewie, druga przeprawa przez Wartę, infrastruktura drogowa na terenach przeznaczonych pod 

budownictwo. 

• Poprawa przejazdu promu,  

• Przystanek w Janczewie do Gorzowa koło Biedronki. Gmina nie oferuje dobrej szkoły w Janczewie, dlatego byłoby dobrze, 

gdyby inwestowała w bezpieczny i dogodny dojazd do szkol w mieście. Druga to chodniki.  

• Kąpielisko, stacja PKP w Santoku w Centrum, restauracja 

Proszę wymienić trzy najpotrzebniejsze Pani/Pana zdaniem inwestycje w Gminie Santok: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

• Remont dróg 

• ścieżki rowerowe, boisko typu "orlik" w Santoku, poprawa funkcjonalności dróg (nawierzchnia, oświetlenie) 

• Ścieżki rowerowe, chodniki, kanalizacja 

• Rozwinięcie infrastruktury turystycznej, edukacyjnej i mieszkalnej. 

• Bezpieczna ścieżka pieszo-rowerowa z Janczewa do Gorzowa Wielkopolskiego, dalszy rozwój infrastuktury drogowej, 

polepszenie kanalizacji w Gminie i zabezpieczenie przed ewentualnymi powodziami, czy zalaniami, 

• zagospodarowanie terenów zielonych nad wartą ,melioracja po ostatnich opadach,drogi 

• Ścieżki rowerowe, drogi, chodniki 

• "1.Na ul. Gorzowskiej w Santoku zamontowanie na jezdni tzw. spowalniaczy. Naprawdę musi dojść do tragedii żeby w 

końcu władze się tym zainteresowały.2. Modernizacje dróg gminnych.3. Więcej koszy na sieci na promenadzie w Santoku i 

ul. Gorzowskiej również w Santoku " 

• Większe bezpieczeństwo w Santoku na ul. Gorzowskiej spowalniacze ruchu, wsparcie mieszkańców w modernizacji 

budynków, bardziej uwidocznione i rozpowszechnione walory i zalety gminy 

Proszę wymienić trzy najpotrzebniejsze Pani/Pana zdaniem inwestycje w Gminie Santok: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

• Ścieżki rowerowe, przewody światłowodowe, budowa kanalizacji burzowej lub jej udrożnienie, jeśli jest wybudowana 

• Przedszkole w Wawrowie,szkola w Janczewie, 

• Trasa rowerowa do Gorzowa 

• Żłobek .plac zabaw Gralewo .drogi  

• Ścieżka rowerowa z Janczewa do Gorzowa  ,droga asfaltowa do Różanek, 

• Droga rowerowa z janczewa do Wawrowa, droga asfaltowa ul. Owocowa i ul. Wylotowa w Janczewie, oświetlenie tych ulic 

i poprawa nawierzchni drogi gminnej z janczewa do Wawrowa. 

• Gastronomia, apteka, stacja paliw, żłobek 

• Ścieżki rowerowe, gastronomia ,  

• Szkoła w Janczewie, ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej 158, kanalizacja miejscowosci 

• Żłobek, prawdziwy ośrodek zdrowia z normalna i wykształcona kadrą  

• "Nowa przeprawa przed Wartę.Remont ścieżki rowerowej Czechów - Santok.Remont dworca Santok " 

Proszę wymienić trzy najpotrzebniejsze Pani/Pana zdaniem inwestycje w Gminie Santok: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

• utworzenie placówek/ośrodków wsparcia dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych,  infrastruktura po powodzi, 

zwłaszcza dróg, odwodnień itp.,  

• Remont przedszkola / żłobek gminny w wawrowie / infrastruktura drogowa  

• Ścieżki rowerowe, przedszkole w Janczewie, żłobek  

• Grupa wsparcia dla przedsiębiorców, Apteka, światłowód. 

• Lokalne drogi, więcej przystanków kolejowych w naszej gminie. 

• Zagospodarowanie nabrzeża w Czechowie, uruchomienie stacji kolejowej Czechów, zagospodarowanie turystyczne 

grodziska w  Santoku. 

• NAPRAWA DRÓG GMINNYCH, OŚWIETLENIE DRÓG GMINNYCH, ŻŁOBEK 

Proszę wymienić trzy najpotrzebniejsze Pani/Pana zdaniem inwestycje w Gminie Santok: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Chodniki:  na ten cel dodatkowe środki chciało przekazać 46 (33,33%*) ankietowanych,   

Drogi:   na ten cel dodatkowe środki chciało przekazać 84 (60,87%) ankietowanych,  

Drogi rowerowe:  na ten cel dodatkowe środki chciało przekazać 94 (68,12%) ankietowanych, 

Edukacja:  na ten cel dodatkowe środki chciało przekazać 71 (51,45%)ankietowanych, 

Kultura:  na ten cel dodatkowe środki chciało przekazać 46 (33,33%) ankietowanych, 

OSP:  na ten cel dodatkowe środki chciało przekazać 37 (26,81%) ankietowanych, 

Sport:   na ten cel dodatkowe środki chciało przekazać 37 (26,81%) ankietowanych, 

Inne:   na inne cele dodatkowe środki chciało przekazać 37 (26,81) ankietowanych, 

* - procent od 138 ankietowanych 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 
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KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

• na drogi, drogi rowerowe, edukację oraz inne, wskazane przez siebie cele, niektórzy 

ankietowani byli gotowi przekazać nawet 100% dodatkowych środków, 

• na chodniki i sport ankietowani byli gotowi przekazać maksymalnie 50% dodatkowych 

środków, 

• na OSP maksymalne wskazania wynosiły 25%, a na kulturę – 20%, 

• część propozycji wskazywane jako „Inne” można przypisać do którejś w 7 wskazywanych 

kategorii, 

• w kategorii „Drogi” wskazywano także parking oraz most. 

 

Poniżej przedstawione zostały wszystkie odpowiedzi zawarte w ankietach: 

 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Chodnik 

• 100000 

• 200000 

• 100 000 

• 100 

• 100 tys 

• 100 tys.  

• 300000 

• 10% 

• Tak 

• 200 000 

• 500000 

• Stare polichno ul sportowa Brak chodnika 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: Chodnik 

• Ul długa Janczewo  

• 100 tysiecy 

• Tak  

• 350000 zł 

• 100.000 

• 50 

• Tak 

• 20 000 

• Moim zdaniem chodniki są w dobrym stanie. Przynajmniej tak jest w Wawrowie.  

• Do Gorzowa od strony Rozanek nie można się dostać ani chodnikiem ani droga rowerowa. Tam inwestycja jest niezbędna 

aby połączyć wieś z miastem. Dodatkowo na oś Bermudy nie da się bezpiecznie spacerować - samochody (w tym 

ciężarowe) jadą z ogromna prędkością a chodnik nie ma barierek i jest bardzo wąski. 

Chodnik 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: Chodnik 

• Naprawa zniszczonych chodników w miejscowości Santok siedzibie Gminy - 500 000 PLN 

• Zwłaszcza od przystanku pętli w Czechowie  

• 150 tyś  

• 1,5 

• 5000 

• chodnik w centrum czechowa przy sklepie 

• droga rowerowa do gorzowa z janczewa 

• 500 000 

• Odnowa chodnika przy wąwozie w santoku  

• 100tys 

• Oczywiście bezpieczeństwo to również porzadne chodniki 

• Gorzów- Santok 

Chodnik 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: Chodnik 

• 15000 

• Chodnik z Janczewa do wawrowa 

• 25% 

• 50 000 

• Zgadzam się  

• Na wyżej wymienione w całości  

• 20000 

• 30 000 

• 150 tyś 

• 150.000 

• 200 tyś. 

• 150 

Chodnik 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: Chodnik 

• Janczewo-Wawrow lub ul. Wylotowa w janczewie 

• 0 

• Wzdłuż głównej drogi w Czechowie 

 

Chodnik 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Drogi 

• Czechów Gorzów. Stare Polichno-Santok 

• Ul wylotowa janczewo 

• 500tysiecy  

• Tak  

• 30.000 

• 300000 

• 200000 

• 400000 

• 500000 

• 500 tys 

• 100 tys.  

• 100.000 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Drogi 

• 200 

• Tak 

• 50000 

• 600000 

• Wyniesienie skrzyżowania na wjeździe do Janczewa, ewentualnie światła  

• 1 mln to za mało, żeby inwestować w drogi.  

• 300000 

• Progi spowalniające w Wawrowie na oś Bermudy, światła na skrzyżowaniu srantocko/Wawrow/Gorzów/Rozanki 

• 30% 

• Parkingi 

• 300 

• 200000 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Drogi 

• 500000 

• 300 tyś  

• 3 

• 10000 

• 100000 

• 50% 

• droga wzdłuż parku Czechówek 

• droga santok czechow warszawska 

• 100000 

• 500000 

• 300tys 

• 700000 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Drogi 

• 200000 

• 500tys 

• 500000 

• Tak 

• Tak 

• Stan dróg tragiczny zwłaszcza odcinek ulicy kalinowej 

• dokończenie drogi wawrów ul akacjowa do wawrów dolny, kwoty brak 

• 300 tys. 

• 200000 

• Wawrow - Warszawska. 

• 400000 

• Tak. 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Drogi 

• Wiejska w Janczewie 

• Drogi 

• Tak 

• 300 tyś. 

• 25% 

• 10% 

• 500000 

• Tak 

• Dokączenie drogi w Wawrowie do ul Warszawskiej 

• 280000 

• 500tys.  

• 100 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Drogi 

• 300000 

• 600000 

• 1 mln.  

• 500000 

• 500000 

• 1000000 

• 200000 

• 100% połączenie gminy przez Wartę  

• 500000 

• "" 

• 200 tys 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Drogi 

• Porządna droga do ul. Warszawskiej  

• 100 

• 100 tyś 

• 150.000 

• 400 tyś. 

• 100 

• Tak 

• 400 

• 350 

• Ul. Wylotowa i owocowa w janczewie 

• 0 

• 400000 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Drogi 

• naprawa dróg po powodzi 500 000 

• 500000 

• 250000 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Drogi rowerowe 

• Gralewo-Gorzow 

• Janczewo -Wawrow  

• 100tysiecy 

• 300 

• Tak  

• Tak 

• 50.000 

• 500000 

• 500000 

• 200000 

• 500000 

• 100 tys 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Drogi rowerowe 

• 500 tys.  

• 350 000zł 

• 100.000 

• 1 mln  

• 200 

• Tak 

• 15000 

• 200000 

• Z Wawrowa do Janczewa 

• Jak już wcześniej wspominałem jak najbardziej ścieżki rowerowe, pomiędzy wsiami.  

• 300000 

• Wawrów janczewo Santok 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Drogi rowerowe 

• Do Gorzowa od strony Rozanek nie można się dostać ani chodnikiem ani droga rowerowa. Tam inwestycja jest 

niezbędna aby połączyć wieś z miastem. 

• 500000 

• 30% 

• Drogi rowerowe  Wawrów -Janczewo-Gralewo -Płomykowo  łącząc -Gmina  Zwierzyn  przez piękne lasy z 

Gościmiem gdzie ścieżki już są - 500 000 PLN 

• 200 

• Tak 

• Tak 

• 800 tys.  

• 600000 

• 100000 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Drogi rowerowe 

• 500000 

• 50000 

• 0 

• 20% 

• gorzow santok przez czechow 

• 250000 

• 500000 

• 200 tys 

• 0 

• 250000 

• 200tys 

• 100000 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Drogi rowerowe 

• Ścieżki rowerowe 

• Tak 

• Tak 

• Konieczna poprawa drozek 

• droga rowerowa z czechowa do santoka wawrów janczewo, kwoty brak 

• 500 tys. 

• 200000 

• Santok- Gorzów po drugiej stronie rzeki 

• Droga rowerowa Gorzow -Gralewo-Santok  

• 200000 

• Tak. 

• Z Janczewa do wawrowa 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Drogi rowerowe 

• Drogi rowerowe  

• Tak 

• 200 tyś. 

• 25% 

• 50% 

• 40% 

• 200000 

• Tak - drogi rowerowe na wysocczyznie pomiedzy Santokiem a Gorkami z widokiem na Warte.  

• Tak 

• 100000 

• 0 

• 100 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Drogi rowerowe 

• Janczewo centrum wsi-kolonia  

• 200000 

• 300 tys 

• 200000 

• 1 mln 

• 300000 

• 200000 

• 500000 

• 200000 

• 30000 

• 500 tys 

• 20 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Drogi rowerowe 

• 400000 

• 150 tyś 

• 150.000 

• z Gorzowa do Santoku 

• 400 tyś. 

• 300.000zł 

• 0 

• Tak 

• 250 

• Janczewo wawrów  

• 0 

• 500 tysięcy 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Drogi rowerowe 

• 200000 

• rozbudowa ścieżek 100 000 

• 500 tysięcy  

• 400000 

• Z Gorzowa do Santoka 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Edukacja 

• Żlobek 

• 200 tysiecy 

• 500 

• Przedszkole Wawrów 

• 10000 

• 100000 

• 200000 

• 50 tys 

• 100 000zł 

• 300.000 

• 100 

• 30000 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Edukacja 

• 100000 

• Tak, ale 1 mln to zdecydowanie za mało na budowę. Jedynie można to przeznaczyć na remonty.  

• 100000 

• Przedszkole Wawrów  

• 250000 

• 400 

• Nie 

• 100000 

• 200000 

• 250 tyś  

• 1mln 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Edukacja 

• 2 

• 15000 

• 500000 

• 5% 

• - 

• Tak 

• 50000 

• 300 tys 

• 100000 

• 300000 

• 100tys 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Edukacja 

• 200000 

• Przrdszkole w Wawrowie 

• Tak 

• Tak 

• Drogowa czyli bezpieczeństwo kursy na karty rowerowe spotkania z policja edukowanie  

• Przedszkole w wawrowie, kwoty brak 

• 100 tys  

• 200000 

• 50000 

• Szkoda w Janczewie II etap modernizacji 

• Szkoła 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Edukacja 

• Szkoła w wawrowie.  

• Żłobek 500 tyś. 

• 800000 

• 10% 

• 100000 

• Tak 

• 200000 

• 200tys. 

• Tak 

• 200 

• 100000 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Edukacja 

• 400 tys 

• 10000 

• 500.000 

• 10000 

• 300 tyś  

• 0 

• 200 

• 300 

• 150 

• Jest w miarę dobrze.  

• 100% 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Edukacja 

• 500 tysięcy  

• Żlobek 

• 200000 

• edukacja senioralna, w tym w zakresie obsługi komputera, internetu, bankowosci (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

seniorów)  50 000 

• Żłobek w wawrowie (wawrow najbliżej miasta) / wielkość mieszkańców ma po drodze do pracy 

• 500 tysięcy  

• 500 000 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Kultura 

• Miejsce spotkań dla młodzieży w starym polichnie. Na sali wiejskiej nie ma możliwości. Brak zaplecza 

• Sympozja naukowe historyczne  

• 20000 

• 100000 

• 20 tys 

• 100 tys.  

• 30 000zł 

• 100.000 

• 200 

• Wydawanie środków na kulturę przy innych potrzebach jest zbedne.  

• Nie 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Kultura 

• 100000 

• 2 

• 20000 

• 100000 

• 5% 

• - 

• Tak 

• 50000 

• 150 tys 

• 50000 

• 50000 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Kultura 

• 100tys 

• Świetlice gminne 

• Tak 

• Więcej integracji mieszkancow zachęcanie poprzez plakaty media społecznościowe teatry przedstawienia ba świeżym 

powietrzu letnie świetlicę słabo zagospodarowane świecące pustkami 

• 100tys. 

• 100000 

• Zajęcia integracyjne w każdej wsi 

• Tak 

• 100000 

• 10% 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Kultura 

• 20000 

• Tak 

• 50000 

• 0 

• Tak 

• 400 

• 100000 

• 50 tys 

• 20000 

• 200 tys 

• 100 tyś 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 

cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 

Kultura 

• 150.000 

• 0 

• Zdecydowanie kultura  

• Zdecydowanie kultura 

• 200 

• 200 

• 20 

• Brak 

• 0 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

OSP 

• 100 tysiecy 

• 100 

• Tak 

• 100000 

• 50 tys 

• 100 000zł 

• 100.000 

• 20 

• 25000 

• Jak najbardziej dofinansowanie do bieżącego i sprawnego funkcjonowania OSP. 

• 250000 

• 200 tyś 

Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 
cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

OSP 

• 0,5 

• 0 

• 5% 

• - 

• 25000 

• 20000 

• 50000 

• Tak 

• Tak dofinansować maksymalnie 

• BĘDZIE BUDOWANA NOWA REMIZA Z WYPOSAŻENIEM ZA 4 MILIONY 

• 50000 

• Brak 

Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 
cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

OSP 

• Tak 

• 25% 

• 20% 

• 50000 

• Tak 

• 20000 

• 100tys 

• 100 

• 200000 

• 100tys 

• 100000 

• 50 tyś 

Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 
cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

OSP 

• samochód do Czechowa 

• 0 

• 200.000zl  

• 200 

• 40 

• Brak 

• 0 

• doposażenie jednostek 150 000 

Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 
cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

Sport  

• 100 

• 20.000 

• 20000 

• 50 tys 

• 200.000 

• 30 

• Myślę, że sport powinien być finansowany przez prywatnych sponsorów. Tym bardziej, że w gminie nie ma drużyny, która 

reprezentowała, by nas na wysokim poziomie.  

• Boisko dla dzieci Wawrów  

• 100 tyś  

• 1 

• 0 

Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 
cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

Sport  

• 100000 

• 5% 

• - 

• 25000 

• 30000 

• 50000 

• 200000 

• Cykliczne imprezy typu sportowego dla seniorow młodzieży i najmlodszych 

• 100000 

• 50000 

• Brak 

• 10% 

Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 
cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

Sport  

• 10000 

• Tak 

• 200000 

• 100tys. 

• 100 

• 50 tys 

• 200000 

• 500.000 

• 10000 

• 100 tys 

• 100 tyś 

• boiska do siatkówki 

Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 
cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

Sport  

• 0 

• 200 

• 40 

• Boisko do koszykówki w janczewie 

• 0 

• 200000 

• 100000 

• Orlik w Czechowie ponieważ jest brak jakiegokolwiek boiska 

Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 
cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

Inne (jakie?)   

• Rewitalizacja stawu w Starym Polichnie. Nasypanie plaży postawienie wiaty grillowej, altanki paru ławek i pomostu. 

Pogłębienie oczyszczenie brzegu. 

• Zrobienie plaży w Santoku 

• Rozbudowa przystani za kilometrem w Santoku 

• 200 tysięcy na utworzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych z konkretnymi zajęciami dla dzieci  

• Kanalizacja 70000 zł 

• Gaz w gorkach 

• Most 1mln 

• Apteka 

• Wawrow przyda się park, więcej placów zabaw, miejsc spacerowych (teraz są jedynie pola na które można się dostać tylko 

przez ruchliwe drogi), miejsca spotkań dzieci i dorosłych.  

• 30% - zdrowie 

Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 
cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

Inne (jakie?)   

• Wiaty smietnikowe 

• Uruchomienie nieczynnej od lat stacji PKP w Czechowie  

• Stacja PKP w Czechowie - 200 tys.  

• 500000  remonty kościołów, które nie mogą się zakończyć bez wsparcia finansowego 

• pętla autobusu 113 koło parku Czechówek- 

• Place zabaw dla dzieci i miejsca rozrywki dla młodzieży.  

• na dofinansowanie lokalnych firm deweloperskich 

• Internet światłowodowy  

• Działalność integracyjna gminy 50 tys 

• Ograniczenie prędkości  ułożenie blokad zwalniajacych 

• Brak 

• Odwodnienia drog, kontrola kto zmienia uksztaltowanie terenu 

Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 
cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

Inne (jakie?)   

• Cykliczne Spotkania integracyjne 50 000 

• Inwestycje w nowej części Wawrowa, ul. Brzozowa itd.  

• Oświetlenie / doświetlenie 20 000 

• Pomysl na Santockie Centrum Winiarstwa (podobnie jak winnica samorzadowa i Lubuskie Centrum WIniarstwa w ZAborze 

kolo Zielonej Gory) 

• Wynagrodzenia dla pracowników urzędu  

• szkoła podstawowa w Janczewie 

• Rondo i pasy koło szkoły  

• Odwodnienie Wawrowa 

• Linia autobusowa łącząca Wawrów z ul. Warszawską w Gorzowie.  

• 300000 rozbudowa ŚDS 

Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 
cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

Inne (jakie?)   

• Poprawa kanalizacji i zabezpieczenie przed powodziom i zalaniami - 400.000 

• plac w Czechowie nad Wartą 

• Światłowód 500.000zl  

• Plac zabaw Gralewo  

• polityka społeczna 200 000 

• Obniżka stawek podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.  

• Kwoty w zależności od cen 

Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego 1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie 
cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i w jakiej kwocie: 



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Metryczka 

Płeć 

Kobieta  - 77 odpowiedzi 
 
 
Mężczyzna - 60 odpowiedzi 
 
 
Pytania 
bez odpowiedzi - 1 odpowiedź 
 
 

56% 

43% 

1% 

Kobieta Mężczyzna Pytania
bez odpowiedzi



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Metryczka 

Wiek 

Poniżej 20 lat - 4 

20 – 30 lat - 14 

31 – 50 lat - 100 

51 – 65 lat  - 17 

Powyżej 65 lat - 3 

3% 

10% 

73% 

12% 

2% 

Poniżej 20 lat 20 – 30 lat 31 – 50 lat 51 – 65 lat  Powyżej 65 lat



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Metryczka 

Miejsce zamieszkania 

Baranowice - 0 
Czechów  - 11 
Górki  - 2 
Gralewo  - 12 
Janczewo  - 31 
Jastrzębnik - 2 
Lipki Małe - 0 
Lipki Wielkie - 0 
Ludzisławice - 1 
Mąkoszyce - 0 
Nowe Polichno - 0 
Płomykowo - 1 
Santok  - 19 
Stare Polichno - 7 
Wawrów  - 47 
Pytanie 
bez odpowiedzi - 3  3 

47 

7 

19 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

2 

31 

12 

2 

11 

0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Pytanie…

Wawrów

Stare Polichno

Santok

Płomykowo

Nowe Polichno

Mąkoszyce

Ludzisławice

Lipki Wielkie

Lipki Małe

Jastrzębnik

Janczewo

Gralewo

Górki

Czechów

Baranowice



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Metryczka 

Wykształcenie 

Podstawowe / gimnazjalne - 0  

Zawodowe  - 8 

Średnie / policealne - 32 

Wyższe   - 97 

Pytanie bez odpowiedzi - 1 

0% 

6% 

23% 

1% 

70% 

Podstawowe / gimnazjalne Zawodowe Średnie / policealne

Pytanie bez odpowiedzi Wyższe



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 
Metryczka 

Jak długo mieszka pani / pan na terenie Gminy Santok?  

Poniżej 5 lat - 34 

5 – 15  - 41 

15 – 25  - 14 

powyżej 25 lat - 46 

Pytanie 

bez odpowiedzi - 2 

34 

41 

14 

46 

2 
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50

Poniżej 5 lat 5 – 15 15 – 25 powyżej 25 lat Pytanie bez
odpowiedzi



KIERUNKI ROZWOJU GMINY SANTOK 

Opracowanie prezentacji: 

Krzysztof Karwatowicz 
Bogumiła Popkowska 
Alicja Cierach 
Agnieszka Wiśniewska 
Łukasz Bak 
Krzysztof Kinal 

 


