
 

Notatka ze spotkania z przedstawicielami sołectw gminy 

Rzepin. 13.04.2015, Rzepin. 

 

W spotkaniu udział wzięło 16 przedstawicieli sołectw, urzędu i organizacji pozarządowych, Burmistrz i jego 

Zastępca 2 osoby prowadzące spotkanie – przedstawiciele Fundacji Zielona Dolina Odry i Warty i Fundacji na 

rzecz Collegium Polonicum ze Słubic oraz gość z LGD Zielone Światło z Krosna Odrzańskiego. Spotkanie miało 

charakter wywiadu zogniskowanego, skoncentrowanego wokół czterech pytań. 

1. Jakie atrakcje kryje w sobie wieś – jaki potencjał można wykorzystać? Czym interesują się ludzie? 

Co wpływa na tożsamość lokalną? Jaka jest ogólna charakterystyka gminy? 

 W gminie Rzepin ulokowanych jest wiele obiektów i atrakcji, którymi mieszkańcy chwalą się z dumą. Są 

wśród nich m.in. walory przyrodnicze – jeziora, lasy (zagłębie grzybów), ścieżki przyrodnicze (bobrowym 

szlakiem), zabytki pochodzenia sakralnego oraz ziemiańskiego (w niemal każdej miejscowości znajduje się 

pałacyk lub park) z przykładem parku zamkowego w Kowalowie. Przez gminę przebiega szlak romański. W 

Starkowie znajduje się stadnina koni (blisko 100 sztuk w hodowli), która organizuje aukcje oraz rozwija 

hipoterapię. Mieszkańcy powzięli starania o odzyskanie fresków zdobiących niegdyś miejscową świątynie, a 

obecnie znajdujących się w posiadania krakowskiej ASP.  

Mieszkańcy Rzepina i okolic często pracują poza miejscem zamieszkania. W przypadku młodzieży 

wskazywano nawet kierunek zagraniczny. Sprawia to także problem pracodawcą, którzy nie mogą znaleźć 

chętnych do pracy w proponowanych warunkach. Jednak mimo to część właśnie młodych ludzi dotknięta jest 

problemem bezrobocia. W rolnictwie dominują gospodarstwa wielkoobszarowe nastawione na produkcję 

zbóż i mięsa (dla którego jednak brakuje zbytu). Małoobszarowi rolnicy (których jest niewielu) zajmują się 

natomiast produkcją mleka i przetworów i ziemniaków. Istnieje także zakład rozlewni wody. Funkcjonuje 

tutaj również zakład filetowania ryb, w którym pracuje sporo osób z okolicznych miejscowości. Co ciekawe – 

właściciel zakładu z własnych środków zorganizował dowóz do zakładu pracowników z okolicznych 

miejscowości. 

W gminie Rzepin obserwowana jest suburbanizacja. Masowo wyprzedawane są działki w okolicznych 

wioskach, na których budują się mieszkańcy Rzepina i innych miejscowości, określeni przez uczestników 

spotkania mianem „inteligencji”. Są wśród nich przedstawiciele różnych zawodów – od prokuratorów po 

lekarzy. 

Starościn słynie z Technikum Leśnego. W miejscowości znajduje się także hodowla danieli, w której przebywa 

obecnie 400 sztuk zwierząt. W opinii sołtysa ta miejscowość charakteryzuje się wysokim potencjałem pracy 

społecznej, dzięki której mieszkańcy się jednoczą – przykładem jest wspólne wykonanie wiaty rekreacyjnej w 

centralnym punkcie wioski. Przykładami wysokiego potencjału kapitału ludzkiego są też również działalności 

lokalnych organizacji pozarządowych – kół gospodyń wiejskich, rozwijające produkt lokalny czy też 

organizacji sportowych i hobbystycznych (rolkarzy), seniorów lub zajmujących się osobami 

niepełnosprawnymi. 

2. Jakie są przykłady środków wydatkowanych źle a jakie dobrze ? 



 Mieszkańcy mieli problem ze wskazaniem negatywnych przykładów wydatkowania funduszy unijnych. Nie 

wskazywano również konkretnych przykładów pozytywnych inwestycji. Wymieniono ogólnie infrastrukturę 

drogową i komunalną oraz ścieżki rowerowe. 

3. Jakie są najważniejsze problemy mieszkańców wsi ? 

 Wymieniono kilka problemów – od omówionego wcześniej bezrobocia do problemów związanych z 

bezpieczeństwem i infrastrukturą (np. brak kanalizacji w Lubiechni ..). Najbardziej wybrzmiał problem 

komunikacyjny – z jednej strony związany ze złym stanem technicznym dróg, lub wręcz ich brakiem, z drugiej 

bezpieczeństwem szczególnych uczestników ruchu drogowego (rowerzyści, piesi – szczególnie w Gajcu, gdzie 

przydałoby się odgrodzić pas ruchu od chodnika). Innym aspektem problemów komunikacyjnych jest 

niewystarczające zapewnienie transportu zbiorowego. Większość miejscowości jest odwiedzana przez 

autobusy najwyżej 2 razy dziennie. Natomiast do poruszania się rowerami nie ma dobrych warunków ze 

względu na wspomnianą kwestię bezpieczeństwa. Na komunikację między wioskami wpływa również fakt 

zakazu poruszania się pojazdów po drogach leśnych, co przy podkreśleniu wysokiej lesistości gminy Rzepin 

sprawia, iż mieszkańcy nie mogą jeździć najkrótszymi drogami. 

Azbest, śmieci problem się zmniejszył ale istniej, szczególnie przy drogach 

Opieka nad osobami starszymi 

4. Czego na wioskach brakuje, aby można było mówić o ich rozwoju? Co jest potrzebne aby lepiej się 

tam żyło (zarówno inwestycje jak i działania społeczne) 

- oświetlenie 

- drogi 

- kanalizacja 

- asfaltowe drogi rowerowe nadające się dla rowerów i dla rolek 

Pomysły na „małe inicjatywy”: 

- miejsca spotkań i aktywnej integracji 

- zagospodarowanie terenu 

- remont obiektów użyteczności publicznej/ doposażenie świetlicy i cykliczne zajęcia 

- zabawy rodzinne dla mieszkańców 

- zazielenienie terenu 

- NAGRODY ZA PRACĘ społeczną (np. zabawa) 

- miasteczko ruchu drogowego 

- siłownia pod gołym niebem 

- wyjazdowe obozy dla dzieci i młodzieży (? – może po terenie LSR) 


