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UCHWAŁA NR VII/57/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rąpin na lata 2011 - 2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2001, Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Rąpin na lata 2011 – 2018 stanowiący załącznik do niniejszej 
Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan



Id: GINOF-XSIXU-CGZTN-IBMXY-FKIJO. Uchwalony Strona 1

Uzasadnienie

Gmina Drezdenko zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zatwierdzony przez Radę Miejską 
w Drezdenku Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy finansowej. 
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I. Ogólna charakterystyka geograficzno -  przyrodnicza

1.  Położenie wsi Rąpin


Wieś Rąpin administracyjnie  położona jest w gminie Drezdenko, powiat strzelecko – drezdenecki, województwo lubuskie. Geograficznie należy do  Niżu Środkowoeuropejskiego, prowincji Pojezierzy Południowo-bałtyckich, w Makroregionie Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, Mezoregionu Puszczy Noteckiej.Występują tutaj wyższe i niższe, rozległe pola sandrowe oraz liczne wały wydmowe. Obszar ten przed ostatnim zlodowaceniem był płaska równiną, powstałą w wyniku ustąpienia jeziora plioceńskiego. Pod koniec epoki lodowcowej ogromne masy wody,powstałe w wyniku topnienia lądolodu, naniosły na ten obszar wielkie ilości piasku. W miarę opadania wód wytworzyły się terasy zalewowe, wzniesione na 25-35m n.p.m.

Wieś Rąpin znajduje się w odległości 5 km na południe od miasta Drezdenko. Ciągnie się wzdłuż jednej drogi,  ze wschodu na zachód, o długości  ok.8km, a z północy na południe ok. 2 kilometry. Ma zabudowę rozproszoną. 



Ryc.1. Terytorialny zasięg Rąpina.


2. Rzeźba terenu


Obszar Rąpina został ukształtowany w czasie ostatniego zlodowacenia zwanego bałtyckim i stanowi formację pochodzenia wodno-lodowcowego. Ukształtowanie terenu wsi jest równinne, miejscami lekko faliste w części południowo-wschodniej i południowo-zachodniej faliste. W niektórych miejscach występują obniżenia terenowe, niekiedy bezodpływowe po wyschniętych jeziorach o kształcie wydłużonych rynien. Urozmaiceniem terenu jest 12 jezior śródlądowych. Występują one głównie w zachodniej części wsi (ryc. 1). Powierzchnie jezior wynoszą odpowiednio od 20 do 130 ha.


3. Klimat


Panujący klimat należy do tzw. strefy suchej z dużym wpływem klimatu morskiego. Charakterystyczna jest stosunkowo niska amplituda rocznych wahań temperatur, mocno opóźniona wiosna i początek lata oraz ciepła jesień i łagodna zima.


Dane charakteryzujące miejscowy klimat są następujące:


- średnia roczna temperatura

       -    8,01°C


- średnia temperatura od IV do IX
                    -   13.8 °C


- średnia temperatura od IV do VI      
       -  12,0 °C


- średnia długość okresu wegetacyjnego  -  220 dni


Przeważają wiatry z kierunku zachodniego.

Średnie temperatury w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższy wykres.

		Miesiąc




		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		I-XII



		Temperatura




		-1,1

		- 0,4

		3,0

		7,9

		13,1

		16,4

		18,0

		17,7

		13,6

		8,9

		3,6

		0,2

		8,4



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Opady atmosferyczne w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższy wykres.


		Miesiąc

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		I-XII

		

		



		Suma opadów atmosfer.
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		48

		576

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





4. Gleby

Na terenie wsi Rąpin występują następujące typy gleb:

- Arenosole


- Czarne ziemie


- Gleby brunatne


- Gleby płowe


- Gleby rdzawe


- Gleby bielicowe


- Gleby gruntowoglejowe


- Gleby opadowoglejowe


- Gleby torfowe


- Gleby murszowe


- Gleby murszowate

- Gleby deluwialne


- Gleby kulturoziemne


- Gleby industrioziemne i urbanoziemne

Udział najczęściej występujących typów gleb w Rąpinie.



5. Szata roślinna – ogólna charakterystyka


Na występowanie współczesnej szaty roślinnej silny wpływ wywarły dawne dzieje geologiczne. Po ustąpieniu lodowca rozwinęła się bezleśna tundra, przechodząca w miarę polepszania się klimatu w formacje roślinne stepowo-leśne. Dalsze ocieplanie klimatu spowodowało, że powstały formacje brzozowo-sosnowe. Początkiem  panowania lasów na tym terenie uważa się okres między plejstocenem i holocenem. W skład wczesno-holoceńskich zbiorowisk leśnych wchodziła brzoza, a później sosna. Następny okres, był to czas panowania lasów mieszanych. Kolejny okres – subborealny (4tys. lat temu) charakteryzował się większą wilgotnością i niższymi temperaturami i wtedy na odpowiednie siedliska masowo wkroczył grab. Ostatnim gatunkiem, jaki wstąpił na początku okresu subatlantyckiego na Pomorzu był buk. Okres ten trwał ok. 2,5 tys. lat i trwa do chwili obecnej. W tym czasie znacznie zmniejszył się udział takich gatunków jak: lipa, dąb, wiąz, natomiast sosna rozpowszechniła się ponownie. Na szatę roślinną ma również wpływ działalność człowieka, często destrukcyjna. Obecnie na terenie wsi dominują drzewostany sosnowe – monokultury. Zachowały się również niewielkie powierzchnie drzewostanów liściastych, głównie dębowych na siedliskach grądowych oraz lasów bukowych. 


Przez ostatnie stulecia lasy były pustoszone przez:


- wylesienia,


- niekontrolowaną rabunkową eksploatację,


- zręby odnawiane były z reguły sosną,


- pożary i gradacje szkodliwych owadów.

Destrukcyjna działalność człowieka doprowadziła do zubożenia siedlisk oraz zbiorowisk leśnych. Procesy te nasiliły się szczególnie w ostatnim stuleciu w wyniku regulacji rzek, a w szczególności Noteci oraz melioracji odwadniających. Gospodarka leśna polegająca naprotegowaniu sosny przyczyniła się do eliminacji gatunków liściastych. Dodatkowo sprowadzono gatunki obce geograficznie i regionalnie, takie jak: modrzew, topolę, dąb czerwony, daglezję, świerk, akację. Procesy te doprowadziły do degeneracji biocenoz leśnych, jednak nie spowodowało to zatarcia różnorodności zbiorowisk roślinnych. W tym czasie pojawiły się takie gatunki jak: wiąz, olsza i leszczyna. W okresie atlantyckim (około 7 tys. lat temu) nastąpiło optimum klimatyczne. Pojawiły się takie gatunki drzew jak: dąb, lipa, a na siedliskach wilgotnych jesion i olsza.  

6.  Flora i fauna miejscowości

Wykaz niektórych roślin chronionych występujących w obrębie Rąpina

		Gatunki objęte ochroną ścisłą:

		Gatunki objęte ochroną częściową:



		lp.

		Gatunek / nazwa polska / łacińska

		lp.

		Gatunek / nazwa polska / łacińska



		1.

		Barwinek pospolity / Vinca minor

		1.

		Bagno zwyczajne / Ledumpalustre



		2.

		Bluszcz pospolity / Hederahelix

		2.

		Bobrek trójlistkowy / Menyanthestrifoliata



		3.

		Cis pospolity /Taxusbaccata

		3.

		Kalina koralowa / Viburnumopulus



		4.

		Grążel żółty/ Nupharlutea

		4.

		Konwalia majowa / Convallariamajalis



		5.

		Grzybień  biały  / Nymphaea  alba

		5.

		Paprotka zwyczajna / Polypodiumvulgare



		6.

		Jarząb brekinia / Sorbustorminalis

		6.

		Porzeczka  czarna  /  Ribesnigrum



		7.

		Kosodrzewina / Pinusmugo

		7.

		Przytulia wonna  / Galiumodoratum



		8.

		Kruszczyk szerokolistny / Epipactishelleborine

		

		



		9.

		Orlik  pospolity / Aquilegiavulgaris

		



		10.

		Pomocnik baldaszkowy / Chimaphilaumbellata

		

		



		11.

		Rojnik pospolity /Jowibarbasobolifera

		

		



		12.

		Rosiczka okrągłolistna / Droserarotundifolia

		Gatunki rzadko spotykane w regionie:



		13.

		Skrzyp olbrzymi / Equisetumtelmateia

		



		14.

		Sromotnik bezwstydny  / Phallusimpudicus

		lp.

		Gatunek / nazwa polska / łacińska



		15.

		Storczyk szerokolistny / Dactylorhizamajalis

		1.

		Wełnianka pochwowata / Eriophorumvaginatum



		16.

		Widłak goździsty / Lycopodiumclavatum

		2.

		Żurawina błotna / Oxycoccuspalustris





Wykaz niektórych zwierząt chronionych występujących w obrębie Rąpina.


		lp.

		Gatunek / nazwa polska / łacińska



		1.

		Kania czarna / Milvusmigrans

		11.

		Korgulec/ Accipiternisus



		2.

		Kania ruda / Milvusmilvus

		12.

		Rybołów / Pandionhaliaetus



		3.

		Kobuz / Falcosubbuteo

		13.

		Wydra/ Lutra lutra



		4.

		Myszołów zwyczajny / Buteobuteo

		14.

		Orlik krzykliwy / Aquilapomarina



		5.

		Siniak /Columbaoenas

		15.

		Kormoran czarny/ Phalacrocoraxcarbo



		6.

		Żuraw / Grusgrus

		16.

		Bielik / Haliaeetusalbicilla



		7.

		Bocian czarny / Cicionianigra

		17.

		Bóbr europejski /Castorfiber



		8.

		Dzięcioł zielony / Picusviridis

		18.

		Różanka/ Rhodeussericeus



		9.

		Jastrząb gołębiarz/Accipitergentilis

		19.

		Puszczyk / Strixaluco



		10.

		Pójdźka/Athenenoctua

		20.

		Bączek / Ixobrychusminutus





II. Historia osadnictwa

Tereny położone nad Odrą, Wartą i Notecią już za Mieszka I, a może (jak podają niektóre źródła) za jego poprzednika należały do Polan (przełom IX i X wieku). Polacy prowadzili liczne wojny z Niemcami (Brandenburczykami  i Krzyżakami ) o utrzymanie tych ziem. W tym czasie powstały tu znaczące grody (Santok i Cedynia). W granicach kasztelanii santockiej powstało około 10 grodów pomocniczych i dziesiątki osad wiejskich. Za czasów Bolesława Krzywoustego utworzona została kasztelania w Drezdenku. W latach 1405-1455 ziemia strzelecko-drezdenecka znalazła się we władaniu Krzyżaków. Feudałowie prowadzili intensywną działalność kolonizacyjną, osiedlając tutaj niemieckich chłopów i mieszczan. Intensywna kolonizacja i coraz większe oddziaływanie kultury niemieckiej nie zdołały jednak zatrzeć śladów polskości nad dolną Notecią. Nie ukrywają tego dokumenty niemieckie. Polscy władcy ciągle protestowali przeciwko Krzyżackiemu władaniu na terenie Drezdenka i Santoka. W końcu zarządzony został proces kanoniczny, podczas którego udostępniono dodatkowe dokumenty świadczące o polskości tych ziem. Nie przyniosło to jednak pomyślnego rozwiązania. Dopiero po zakończeniu II wojnie światowej nasze ziemie zachodnie wróciły do macierzy. 


Pierwsza wzmianka o wsi  Rąpin pochodzi z połowy XVII wieku. Opisana jest ona jako osada olęderskao nazwieEschbruch (jesionowe błoto). Nazwa polska utworzona została od pobliskiego jeziora RumpinSee. W 1747 osiedlono tu 22 kolonistów z Polski, którzy otrzymali gospodarstwa liczące od 25 do 40 mórg ziemi. Podczas zakładania wsi ustalono plan zabudowy. Każdy kolonista miałzbudować zagrodę na swoim gruncie. W 1808 roku mieszkało tu 34 kolonistów olęderskich i 33 komorników. (Olędrzy-pierwotnie osadnicy z Fryzji iNiderlandów. Posiadali umiejętność melioracji i reprezentowali wysoką kulturę rolną. Dzięki wielowiekowemu doświadczeniu w walce z zalewem wody wyniesionemu z ojczyzny, potrafili oni drogą zakładania całego systemu rowów, tam i grobli, nawet całkiem nieużyteczne połacie ziemi, z pozoru nie nadające się do prowadzenia działalności gospodarczej, doprowadzić do stanu kwitnącej kultury). Silny wzrost gospodarczy Rąpina rozpoczyna się w latach siedemdziesiątych XIX wieku. W 1877 - 1880 r. połączono szeroką, utwardzoną drogą Drezdenko z Międzychodem. Miało to duże znaczenie dla dalszego rozwoju wsi. Przemiany, jakie wówczas nastąpiły widać głównie w budownictwie, gdzie dotychczas powszechnie stosowanytzw. pruski mur, zastąpiły domy murowane z czerwonej cegły.Dotyczy to nie tylko budynków mieszkalnych, ale również zabudowań gospodarczychi inwentarskich, w których do dziś znajdują się pozostałości np. po centralnym ogrzewaniu.

 Przemiany nastąpiły również w uprawie roli. drobny przemysł drzewny, tartaki i stolarnie. W 1933 roku Rąpin liczył 646 mieszkańców. W tym samym roku uruchomiono  sieć elektryczną. W okresie międzywojennym (1918-1939) wieś bardzo dobrze prosperowała w dziedzinie społeczno – kulturalnej. Znajdowała się tu sala zebrań, bar, trzy sklepy i następujące stowarzyszenia: Klub Kombatantów i Liga Kobiet. W momencie wybuchu II wojny światowej wywołanej przez hitlerowskie Niemcy, funkcjonowało tu 166 indywidualnych gospodarstw domowych. Choć wojna okazała się wyniszczająca dla wielu państw europejskich, nie spowodowała większych zniszczeń na terenie wsi Rąpin, a nawet za sprawą wykorzystywania podbitej ludności do prac na rzecz państwa niemieckiego nastąpił znaczny rozwój miejscowości.



Fot. ,,Leśny zameczek” wraz z restauracją, częścią hotelową, salą do spotkań i zabaw wiejskich oraz pocztą. Zdjęcia sprzed 1939 roku. Obecnie jest to sklep spożywczo–przemysłowy i sala wiejska. 




 Fot. „Leśny zameczek” współcześnie (2011 rok).

III. Parafia

Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.


Proboszcz: Jan Brzozowski


Kościoły filialne:


- Grotów – kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski


- Lubiatów – kościół pw. Św. Józefa

Terytorium parafii:


- wsie: Rąpin, Grotów, Lubiatów i część Marzenina

Poewangelicki kościół z wieżą od frontu, powstał w latach 1898-1903 i obecnie jest świątynią parafialną pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.Stolarka w świątyni została prawdopodobnie wykonana w Drezdenku w latach 1902 – 1903. Ołtarz główny ustawiony jest w centrum prezbiterium natle trzech łukowych okien. Większe, środkowe okno, zabudowano witrażem przedstawiającym Chrystusa Zmartwychwstałego, dwa boczne witraże z motywami roślinnymi. Okna nawy głównej wyposażono w witraż z czystego szkła. Nawa ołtarzowa, murowana była z cegły i nakryta została płytą z piaskowca. 

Nastawę ołtarzową, bardzo skromną, wykonanoz drewna a jej centrum stanowił krzyż. Po prawej stronie ołtarza ustawiono chrzcielnicę z piaskowca, natomiast po lewej drewnianą ambonę. Zbór oddano wiernym do sprawowania liturgii pod koniec 1903r.,świadczą o tym napisy na kilku sprzętach znajdujących się w świątyni.Organy wykonane w Szczecinie zainstalowano w świątyniw 1903 r. Z tego samego roku pochodziumieszczony na wieży dzwon w tonacji „fis”. O dacie oddania świątyni do użytku w 1903 r. świadczy napis na czaszy chrzcielnicy. Należy również wnioskować, że przed 1898 r. istniała inna świątynia, zapewne wybudowana z chwilą zakładania wsi, jak to miało miejsce we wszystkich pobliskich miejscowościach.




Fot. Kościół w Rąpinie współcześnie


Obecny proboszcz ks. Jan Brzozowski CRL w 2010r. rozpoczął niezbędne remonty kościołów parafialnych i plebanii.



Fot. Kościół i szkoła. Zdjęcie sprzed 1939 roku


Po drugiej wojnie światowej w 1945 roku zbór ewangelicki został przejęty przez polskie władze kościelne. W trudnych latach powojennych kościół był  utrzymywany w dobrej kondycji przez księży i parafian. W latach 1983 – 88 kościół parafialny oraz kościoły filialne i plebania zostały gruntownie odnowione. Do kościoła parafialnego  dobudowano zakrystię. Dzieła tego dokonał ksiądz proboszcz Henryk Walczak CRL. Tenże proboszcz, przy okazji remontu kościoła, przyczynił się do wybudowania ganku i nowego opłotowania przed budynkiem szkoły.  W dowód wdzięczności ofiarnemu duszpasterzowi parafianie ufundowali tablicę pamiątkową, którą umieszczono na zewnątrz kościoła. 


Fot. Tablica pamiątkowa ufundowana przez mieszkańców (wrzesień 2007 rok).



Fot. 1986 r. budowa ganku i opłotowania w czynie społecznym mieszkańców Rąpina. Projekt sfinansowany został przez księdza proboszcza Henryka Walczaka CRL.




Fot.  Pastorówka – dziś plebania, zdjęcia sprzed 1939r.          



Fot. Plebania współcześnie (2011 rok)

IV. Ludność

II wojna światowa (1939-1945) nie spowodowała żadnych zniszczeń na terenie wsi, nawet nastąpił znaczny rozwój miejscowości, ponieważ agresorzy wykorzystywali podbitą ludność do różnych  prac, w tym  polowych i gospodarskich. Po zakończeniu wojny i ustaleniu nowych granic Polski,domostwa opuszczone przez uciekających Niemców zajęli pozbawieni swoich majątków i przesiedleni mieszkańcy tzw. kresów wschodnich, ludność z okolic Warszawy oraz pobliskich miejscowości.



Fot. W roku 1902 zachodniej  części wsi został wybudowany stylowy dom. 


Obecnie  osada Wilcze Doły – Nadleśnictwa Karwin.


Trudne czasy okupacji hitlerowskiej i pożogi wojennej spowodowały wyniszczenie narodu i ojczyzny. Po wojnieludzie z wielkim zapałem pracowali na rzecz odbudowy stolicy i innych miast oraz gospodarki i przemysłu. Rządy sprawowane były przez partię komunistyczną, podporządkowaną Związkowi Radzickiemu.  Rolnicy musieli bezpłatnie oddawać część swoich plonów (tzw. kontyngent).  Wieś stawała się coraz uboższa. Rolnikom nie starczało środków finansowych, a także trudno było zakupić materiały budowlane i maszyny rolnicze. Gospodarstwa podupadały. Ta sytuacja zmuszała rolników do oddawania ziemi na skarb państwa, w zamian za bardzo niskie emerytury. Ziemię przejmowały nieefektywne PGR-y. Wielu młodych mieszkańców wsi wyjechało w poszukiwaniu zatrudnienia do dużych miast, a od  lat 80-tych do chwili obecnej za granicę. 

Wioski nie miały szans na prężny rozwój.  Zostało mało gospodarstw i niewiele wybudowano nowych domów, ponieważ materiały budowlane były reglamentowane dla odbiorcówindywidualnych. Łatwiej było uzyskać środki na budowę obiektów użyteczności publicznej. W Rąpinie w 1985r. oddano do użytku remizę strażacką wybudowaną przez mieszkańców wsi w tzw.  czynie społecznym.  Po upadku komunizmu w Polsce sytuacja nieco się zmieniła. Pieniądzezarobione poza granicami kraju zaczęto inwestować w zakup ziemi, remonty i budowę nowych domów.



*- jedna osoba urodzona w 1917 r. została zaliczona do przedziału wiekowego 1920-1930

Strukturę wiekową mieszkańców obrazuje podany powyżej wykres, z którego wynika, że jest ona w miarę stabilna. Niższy przyrost ludności przypadł na lata 2001-2010. Tendencja ta da się zauważyć  w całym kraju. W ostatnich latach nastąpił jednak wzrost liczby urodzeń, co wynika z osiągnięcia dojrzałości przez roczniki wyżu demograficznego z lat 1981-1990. 

W Rąpinie zamieszkuje obecnie 448 osób, w tym 53% mężczyzn i 47% kobiet. Liczba ta niebawem wzrośnie ze względu na powstawanie nowych budynków mieszkalnych. 



Fot. Uroczystości dożynkowe – lata sześćdziesiąte minionego wieku(Rąpin był wówczas gminą)

V.  Szkoła Podstawowa – rys historyczny



Fot. Szkoła Podstawowa w Rąpinie

Szkoła Podstawowa w Rąpinie zbudowana została przez Niemców w końcu XIX wieku. Położona jest w pięknym miejscu, otoczona zielenią. Leży na skraju Puszczy Noteckiej.Po II wojnie światowej stała się miejscem nauki polskich dzieci.Przez działania wojenne budynek szkolny został bardzo zaniedbany. Jednak przy pomocy całego społeczeństwa w dniu 31 sierpnia 1945 roku był gotowy na przyjęcie uczniów. Kierownikiem szkoły został Stanisław Maćkowiak. Pierwszego września 1945 roku przy udziale mieszkańców całej wsi odbyło się uroczyste otwarcie szkoły i nastąpiła inauguracja roku szk. 1945/46. W pierwszym powojennym roku naukę rozpoczęło w klasach I-III 33 dzieci. Ze względu na działania wojenne większość z nich była przerośnięta wiekiem.  W roku 1949 kierownictwo szkoły obejmuje nauczycielka A. Frąckowiak, którafunkcję tę piastuje do 1951 roku. Kolejnym kierownikiem zostaje Bernard Gajewczyk. W tym czasie w szkole powstają i zaczynają działalność następujące organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniowski, Polski Czerwony Krzyż, Liga Obrony Krajui Szkolna Kasa Oszczędności. Dobrze rozwijał się sport. W roku  szkolnym 1966/67  w tutejszej szkole nastąpiły poważne zmiany. Dotychczasowy kierownik Bernard Gajewczyk objął stanowisko zastępcy kierownika SP Nr1 w Drezdenku. Jego miejsce zajął Stanisław Musiał. W roku szkolnym 1966/67 wprowadzono ośmioklasowy system nauczania.W szkole rozwijały się prężnie organizacje uczniowskie, a zwłaszcza harcerstwo. Stan liczebności szkoły wynosił 132 uczniów. Rok szkolny 1973/74 jest ostatnim rokiem pracy w pełnej ośmioklasowej szkole. Naukę rozpoczęło 109 uczniów klas I-VIII.W roku 1974/75 obniżono stopień organizacji szkoły. Klasy VII i VIII zostają włączone do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Drezdenku. Do szkoły w Rąpinie uczęszcza 63 uczniów. Dyrektor inż. St. Musiał objął kierownictwo szkoły zbiorczej. Dyrektorem filii została jego żona Zofia Musiał.W roku szkolnym 1975/76 obniżono stopień organizacji do klas I-IV, a w roku 1978/79 obniżono ponownie do klas I-III.Kilkuletnie starania mieszkańców wsi o podniesienie stopnia organizacji szkoły zostały uwieńczone sukcesem dopiero w roku 1981. W roku szk.1981/82 szkoła w Rąpinie staje się szkołą z klasami I-V,a w następnym powiększona zostaje o klasę VI. Podporządkowana jest bezpośrednio pod Inspektorat Oświaty i Wychowania w Drezdenku. Pierwszego września 1981 roku przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego uroczyście przybił stary szyld szkolny wraz z godłem.W sierpniu 1992 roku dyrektorszkoły Zofia Musiał odchodzi na emeryturę.Nowym dyrektorem zostaje mgr Grażyna Sikora, która pełni funkcję do chwili obecnej. Wskutek reorganizacji oświaty  w 1998 r. nasza szkoła uzyskuje status pełnej szkoły podstawowej z klasami I-VI i oddziałem przedszkolnym,jednak w 1999 r. ponownie zostaje obniżony stopień organizacji do klas I-III i oddziału zerowego.Dwa lata później do budynku szkolnego przeniesiono bibliotekę wiejską. Z jej zbiorów korzystają nasi uczniowie, starsi uczący się w szkołach miejskich oraz dorośli mieszkańcy Rąpina, Grotowa i Lubiatowa. Obecnie klasy ,,0", I, II i III uczą następujący nauczyciele: mgr Grażyna Sikora, mgr Małgorzata Chełmińska, Wanda Kuszpit oraz ksiądz mgr Tadeusz Wołoszyn.Wszyscy nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje. Na przestrzeni czasu zmienił się bardzo wystrój szkoły. W 1995r. przy dużym zaangażowaniu rodziców został przeprowadzony remont budynku szkolnego. W latach późniejszych był systematycznie odnawiany, pomimo skromnych środków, jakie przeznaczano na szkoły wiejskie. Placówka położona jest w centrum wsi. Organizowane są w niej konkursy, zabawy dziecięce, spotkania okolicznościowe, zebrania wiejskie, szkolenia. Jest siedzibą lokalu wyborczego.Szkoła to ważne miejsce dla wszystkich mieszkańców wsi.



Fot. Szkoła. Zdjęcie sprzed 1939 roku.

VI. Miejscowy sport.


Gra w piłkę nożną jest jedną z niewielu atrakcji nie tylko miejscowości Rąpin, lecz i okolicznych wsi.  Rozgrywki piłkarskie jednały wieś od czasu  zakończenia II wojny światowej. Było to bardzo ważne, ponieważ nowi osiedleńcy pochodzili z różnych stron kraju. Mieszkańcy spontanicznie grali w piłkę nożną. Mecze rozgrywane   były nieregularnie, głównie między sobą, z rzadka między wioskami. 


W roku 1978 z inicjatywy  młodych ludzi postanowiono, że od tej pory gra w piłkę nożną będzie wizytówką Rąpina. Powołana drużyna zaczyna  brać udział w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Gorzowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. W tamtych latach jedynym sponsorem drużyny było Nadleśnictwo Karwin, które udostępniło teren dawnego lotniska pod boisko do gry, barakowóz na szatnię oraz zapewniło transport na mecze wyjazdowe. Wtedy też powstała nazwa zespołu   - ,,Leśnik” Rąpin. Sprzęt sportowy, tj. koszulki , buty, getry i piłki do gry, finansowany  był   przez samych zawodników ,, Leśnika” Rąpin. Trzon drużyny stanowili piłkarze urodzeni w latach 1960 – 1964. Czas powołań do służby wojskowej spowodował powolny upadek zespołu, aż w końcu drużynę rozwiązano. 





Fot. Boisko do gry w piłkę nożną (2011 rok).

W roku 1996 drużynę ,, Leśnika” Rąpin reaktywowano, powołano Zarząd, prezesem na wiele lat został Kazimierz Kościelniak. Od tej pory drużyna uczestniczy w rozgrywkach ,,A” klasy.   Klub piłkarski działa prężnie. Do sukcesów należy zaliczyć doprowadzenie płyty boiska do jednej z najlepszych w północnej części województwa lubuskiego, wybudowano szatnię dla zawodników, ujęcie wody do nawadniania płyty boiska oraz zadbano o otoczenie. Drużyna z małego Rąpina   rywalizowała  grając z zespołami piłkarskimi z Kostrzyna, Słubic, Międzyrzecza, Skwierzyny i z wieloma innymi drużynami z dużo większych miejscowości.



Fot. Drużyna juniorów (1999 rok)

W  najlepszym okresie klub zrzeszał blisko 60 zawodników w 3 grupach wiekowych. Zainteresowanie  meczami  było bardzo duże. Frekwencja na meczach sięgała  nawet do 300 osób i nie byli to tylko kibice z Rąpina.




Fot. Drużyna seniorów (1999 rok).

Gdy drużyna awansowała do IV ligi Zarząd klubu nie był w stanie sprostać wyzwaniom, jakie narzucała przynależność do tej klasy rozgrywek - zarówno finansowym, jak i organizacyjnym i z tego powodu  doszło do połączenia  z drużyną ,,Lubuszanina” z pobliskiego Drezdenka. 


VII. Ochotnicza Straż Pożarna


Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest organizacją pożytku publicznego.

Pierwsza remiza strażacka została wybudowana przez Niemców w okresie międzywojennym. W remizie znajdowała się czterokołowa pompa ręczna oraz niezbędny sprzęt do gaszenia pożarów: węże, prądnice, tłumice, bosaki i wiadra. 


Zarówno budynek, jak i znajdujący się w nim sprzęt strażacki z powodzeniem służył mieszkańcom Rąpina po ustaniu II wojny światowej. Czterokołowa pompa ręczna przemieszczana była przy pomocy zaprzęgów konnych do połowy lat 60-tych dwudziestego wieku,a następnie zastąpiona została pompą motorową.


Nowy budynek remizy strażackiej wybudowano przez mieszkańców Rąpina w czynie społecznym w latach 1984/85. Remiza nosi imię działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego Wincentego Witosa. Uroczyste otwarcie Strażnicy OSP odbyło się we wrześniu 1985r. przy udziale władz wojewódzkich i lokalnych.




                Fot. Budynek OSP Rąpin

Fot.  Pamiątkowa tablica


Na przestrzeni lat OSP Rąpin brała udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych,m.in.wielu pożarów lasów Nadleśnictwa Karwin. Do największych, jakie miały miejsce w roku 1992 zaliczyć należy pożary w pobliżu miejscowości Trzebicz oraz Gościm. Spłonęło wtedy blisko 230 ha lasu.




Fot. OSP Rąpin w czasie akcji gaśniczej

Członkowie OSP Rąpin  każdego roku biorą udział w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych, zajmując czołowe lokaty we  współzawodnictwie.




Fot. Drużyna OSP Rąpin, która zajęła 1. Miejsce w zawodach strażackich

 zorganizowanych w Trzebiczu (16.05.1992).

Obecnie OSP Rąpin dysponuje dwoma samochodami: gaśniczym i technicznym.

Członkowie OSP posiadają niezbędne uprawnienia z zakresu:


- organizacji ochrony ludności, w tym przeciwpożarowej

- taktyki gaszenia pożarów

- obsługi mechanicznego sprzętu ratowniczego

- elementów udzielania pierwszej pomocy


- podstawowych zasad działania w czasie zagrożeń chemiczno-ekologicznych



Fot. Samochody – gaśniczy i techniczny

Cele działania jednostki:


- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie, w tym zakresie z instytucjami publicznymi i stowarzyszeniami

- branie udziału w akcjach ratunkowych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń      ekologicznych oraz innych klęsk i zdarzeń

- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarniczych i ekologicznych oraz o sposobach ochrony przed nimi

- rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej, sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej

- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich

- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu


VIII.Instytucjepubliczne

- Szkoła Podstawowa

- Biblioteka Publiczna- filia

- „Ralfo”- hurtownia mebli

- „Usługi Budowlane”- Tomasz Krysiński

- „Sklep wielobranżowy”- Mariola Kościelniak

-„Impresja” Studio Reklamy- Krzysztof Chełmiński

-„Warsztat naprawczy” Sławomir Kałuziak

- „Auto-transport”- Józef Gadomski

- Sklep wielobranżowy” - Natalia Rębarz

- Skupy runa leśnego


Wymienione zakłady dają zatrudnienie niewielkiej liczbie osób.


IX. Organizacje wiejskie


- Rada Sołecka

- Koło Gospodyń Wiejskich

- Ochotnicza Straż Pożarna

- Grupa Odnowy Wsi

- Parafialna Rada Duszpasterska

- Caritas Rąpin

- Klub sportowy

X.Gospodarka 


W Rąpinie  obecnie znajduje się 11 dużych gospodarstw rolnych,które nastawione są na produkcję mleka, żywca i uprawę płodów rolnych. Rolnicy korzystają z dopłat unijnych do produkcji rolnej. Dopłaty otrzymują również na modernizację gospodarstw i zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego. Małe gospodarstwa, tj. 2-3 ha nie są w stanie utrzymywać się z roli, dlatego mieszkańcy zatrudniają się w pobliskich zakładach pracy położonych na terenach miejscowości Drezdenko, Gościm i Trzebicz. 

XI. Inwentaryzacja i analiza zasobów miejscowości


1. Zasoby przyrodnicze


Miejscowość Rąpin położona jest ok. 5km od miasta Drezdenko. Zabudowa wioski jest rozrzucona na dużym obszarze. Wieś leży w pradolinie rzeki Noteci. Rąpin znajduje się na terenach objętych ochroną prawną „Natura 2000”. Walory krajobrazowe i klimatyczne wsi cieszą się zainteresowaniem wśród przyrodników, turystów i przyjezdnych gości. Położenie wsi stwarza dogodne warunki do rozwoju turystyki rowerowej, agroturystyki i wycieczek związanych z grzybobraniem oraz zbieraniem owoców leśnych (jagody, borówki czarnej i brusznicy oraz maliny, jeżyny i poziomki).


2. Infrastruktura społeczna


Ze względu na zwiększającą się liczbę urodzeń dzieci (w ostatnich dwóch latach), które niebawem osiągną wiek przedszkolny i szkolny, wskazane by było poszerzenie oddziału przedszkolnego i objęcie opieką dzieci 3 i 4-letnie.Stopniowe oswajanie się z grupą rówieśniczą (pod opieką pedagogów), w placówce położonej niedaleko domu, ma ogromne znaczenie dlapoczucia bezpieczeństwa i harmonijnego rozwojumaluchów.

Duże znaczenie ma również biblioteka wiejska. Z jej zbiorów korzystają dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy wsi.


 Działalność sportowa ma ogromne znaczenie dla rozwoju fizycznego człowieka. Rozgrywki w piłkę nożną są jedną z niewielu atrakcjidla młodych mieszkańców Rąpina i okolic. 

Dzięki istnieniu przedszkola, szkoły, biblioteki i klubu sportowego start życiowy dzieci i młodzieży wiejskiej może być porównywalny ze startem rówieśników pochodzących z miasta.


3. Infrastruktura techniczna


Gospodarstwa rolne,  małe zakłady pracy oraz gospodarstwa domowe korzystają z własnych ujęć wody, która nie zawsze jest zdatna do picia. Ze względu na rozproszoną zabudowę miejscowość nie posiada sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Słabo rozwinięta jest również infrastruktura telekomunikacyjna. Na terenie wsi funkcjonują dwa sklepy spożywczo-przemysłowe. Prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna. Problemem mieszkańców jest brak odpowiednio przygotowanego i wyposażonego miejsca do spotkań. Remont i modernizacja sali wiejskiej, szkoły i remizy strażackiej pozwoli mieszkańcom na kultywowanie tradycji kulturowych oraz realizację własnych zainteresowań. Ze względu na walory turystyczne naszej miejscowości istnieje możliwość rozwoju turystyki i agroturystyki.


4. Gospodarka i rolnictwo

Wieś posiada grunty orne, łąki i pastwiska oraz przydomowe sady. Głównymi uprawami są: zboża, ziemniaki oraz warzywa. Znaczna część gospodarstw nastawiona jest na produkcję mleka oraz trzody chlewnej. Małe zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie wsi spowodowane jest położeniem w pobliżu miejscowości Drezdenko, gdzie mieszkańcy szukają bardziej atrakcyjnych miejsc pracy, ze względu na małe dochody z rolnictwa, albo też z powodu braku środków finansowych na uruchomienie własnej działalności. Ludność nie utrzymująca się z rolnictwalub posiadająca niewielkie areały ziemi znajduje pracę w pobliskich zakładach drzewnych w Gościmiu i Trzebiczu.

Zewzględu na duże bezrobocie w regionie wielu młodych mieszkańców wsi wyjeżdża do pracy za granicę.

XII. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne


Miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców:


- szkoła podstawowa


- sala wiejska


- kościół


- OSP


Szkoła podstawowa


Szkoła podstawowa od ponad 40 lat nie była modernizowana. Przestarzała instalacja elektryczna i grzewcza podraża koszt jej utrzymania oraz nie daje gwarancji prawidłowego funkcjonowania sali  komputerowej. Dach na budynku szkoły jest już bardzo zniszczony i nieszczelny. Wymaga natychmiastowej wymiany. Brak jest również placu zabaw dla dzieci.


Sala wiejska


Jedyny większy obiekt, w którym organizowane są spotkania mieszkańców wsi, zabawy, wesela i imprezy okolicznościowe. Ze względu na obecny stan techniczny i wygląd sali (brak sanitariatów, szatni i ogrzewania) nie daje możliwości  do pełnego wykorzystania tak cennej bazy. Wyremontowany i wyposażony w sprzęt obiekt przynosiłby mieszkańcom skromny dochód, który mógłby być wykorzystany na organizowanie okolicznościowych imprez wiejskich. Pozostawienie budynku bez remontu dachu i właściwego utrzymania sprawi, że w niedługim czasie ulegnie całkowitej degradacji.


Kościół


Pilnego remontu wymaga również kościół parafialny, szczególnie wymiana pokrycia dachowego i rynien.


OSP


Ze względu na położenie wsi w Puszczy Noteckiej oraz bliskiego występowania Kopalni Ropy Naftowej, jednostka OSP wymaga pilnego doposażenia oraz zapewnienia łatwego dostępu do studni i hydrantów. Obecnie istnieje problem z wodą. Budynek „straży” wymaga również modernizacji i natychmiastowego remontu.


Wyżej wymienione obiekty znajdują się w centrum wsi. Wyremontowane budynki mogą przez wiele lat służyć mieszkańcom, w przeciwnym razie ulegną degradacji. Przestaną istnieć obiekty, które mogłyby integrować mieszkańców i przyczyniać się do lepszego postrzegania wsi, co jest ważne ze względu na walory turystyczne, jakie nasza miejscowość posiada.


XIII. Analiza SWOT Rąpin

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):

S  – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,


W – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,


O – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,


T  – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo    zmiany niekorzystnej.

		

		Pozytywne




		Negatywne



		Wewnętrzne


(oceny organizacji)

		Mocne strony


-  miejscowość atrakcyjnie   


   położona geograficznie na terenie


   Puszczy Noteckiej


-  czyste środowisko naturalne


- brak uciążliwego dla środowiska


   przemysłu


- bardzo duża lesistość


- wolne tereny pod zabudowę


- wieś położona blisko miasta


- potencjał ludzki w wieku  


  produkcyjnym


- baza kulturowa: sala wiejska, szkoła,  


  przedszkole, biblioteka


- prężnie działająca jednostka OSP


- silny klub piłki nożnej oraz boisko  


  futbolowe




		Słabe strony


- minimalne dochody zatrudnionych w 


  pobliskich zakładach pracy


- słaby stan infrastruktury drogowej


- zły stan rowów melioracyjnych oraz


  brak urządzeń melioracyjnych  


  (melioracje to nie tylko odwadnianie),


- słaba jakość gleb


- duża ilość małych gospodarstw


- zbyt mało imprez kulturalnych


- wieś mocno rozrzucona


- zły stan techniczny i niedoposażenie sali 


  wiejskiej i szkoły


- brak na terenie wsi ujęć wody p. poż.



		Zewnętrzne


(oceny otoczenia)

		Szanse


- możliwość wsparcia ze środków 


  unijnych


- istnienie szkoły podstawowej, 


  OSP oraz drużyny piłkarskiej  


- modernizacja sali wiejskiej, 


  szkoły i budynku OSP


- zacieśnienie współpracy między


  władzami gminy a radą sołecką


- wzrost aktywności mieszkańców


- stworzenie oferty dla inwestorów 


  z własnego środowiska, jak i z 


  zewnątrz


- poszerzenie bazy sportowo-


  rekreacyjnej




		Zagrożenia


- wysoki stan bezrobocia


- migracja wykształconych ludzi do 


  większych ośrodków i za granicę


  państwa polskiego


- niedoinwestowanie w infrastrukturę


  techniczną


- zbyt małe działania ukierunkowane w


  aktywne życie miejscowej społeczności


- niedostateczna współpraca z władzami


  gminy


- przez złą gospodarkę wodną wieś


  stepowieje








XIV. Ocena mocnych i słabych stron

Mocne strony wsi to przede wszystkim zasoby przyrodnicze oraz brak uciążliwego dla środowiska przemysłu. Miejscowość położona jest na terenie Puszczy Noteckiej, co daje duże możliwości poznawania jej walorów krajobrazowych, jak i korzystania z zasobów florystycznych. W pobliżu wsi znajduje się12 ciekawie położonych polodowcowych jezior, co bardziej zwiększa atrakcyjność  Rąpina. Wolnetereny pod zabudowę sprawią, że napływająca ludność urozmaici życie kulturowe wsi.

Słabą stroną wioski jest zły stan dróg spowodowany ich statusem prawnym. Remontu i wyposażenia wymaga sala wiejska, szkoła, budynek OSP. Brak sanitariatów, szatni i sprawnego ogrzewania w sali wiejskiej ogranicza organizowanie (szczególnie w okresie zimowym) imprez okolicznościowych i spotkań towarzyskich. Duże bezrobocie i minimalne płace zatrudnianych w pobliskich zakładach mieszkańców oraz ciągły wzrost cen towarów i usług pozwalają jedynie na skromną egzystencję.

XV. Opis planowanych zadań do wykonania na lata  2012 – 2018

1. Kapitalny remont sali wiejskiej: wymiana podłogi, dachu, drzwi wejściowych, renowacja ścian, wejścia do kuchni oraz wyposażenie w sanitariaty, szatnie i szambo ekologiczne. Budowa ujęcia wodnego oraz zainstalowanie ogrzewania, wymiana rynien i zadaszenia nad wejściem do sali.

2. Remont budynku szkoły: wymiana dachu i komina, instalacji elektrycznej, wodnej oraz grzewczej. Wybicie studni i podłączenie wody do szkoły, wymiana stolarki okiennej, budowa szamba ekologicznego

3. Budowa placu zabaw i boiska sportowego.        

4. Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej: budowa basenu p.poż., placu do ćwiczeń, ujęcia wody, szamba ekologicznego, wymiana stolarki okiennej, drzwi,ogrzewania, ogrodzenia, doposażenie parkingu naprzeciwko remizy,wyposażenie pomieszczenia kuchennego, wykonanie elewacji ścian zewnętrznych.

5. Kościół: wymiana poszycia dachowego i rynien, remont zakrystii oraz wymiana ogrodzenia przy budynku oazowym. 

6. Boisko sportowe: rozbudowa szatni, trybun, zabezpieczenie ekranem o wysokości 3 m boiska od jego strony zachodniej (droga kraj. 160) oraz wykonanie parkingu przy boisku. 


7. Kultywowanie tradycji społeczności – organizacja festynów, dożynek, imprez okolicznościowych itp.


8. Oczyszczenie rowów melioracyjnych oraz budowa urządzeń melioracyjnych.


Wymienione wyżej  zadania są podstawą do poprawy warunków jakości życia  i bezpieczeństwa mieszkańców. Opis planowanych zadań do planu Odnowy Miejscowości Rąpin ma zawartą w swej treści realizację wielu działań społecznych, kulturowych i gospodarczych. Przyczynią się one do dalszego rozwoju miejscowości oraz do wzrostu aktywności społecznej mieszkającej w niej ludności i przyciągną turystów, by mogli poznać walory krajobrazowe i przyrodnicze Rąpina. W pobliżu znajduje się atrakcyjne jezioro ,,Lubowo”, a lasy obfitują w grzyby i jagody. Powietrze w Puszczy Noteckiej jest uważane za najmniej zanieczyszczone w Europie.

XVI. Harmonogram  realizacji  zaplanowanych  zadań na lata  2012 - 2018

		Lp.

		Zadania

		Szacunkowy koszt w zł

		Termin


realizacji

		Źródła


finansowania



		

		

		

		

		



		1.

		Kapitalny remont sali wiejskiej: wymiana podłogi, dachu, drzwi wejściowych, renowacja ścian, wejścia do kuchni oraz wyposażenie w sanitariaty, szatnie i szambo ekologiczne. Budowa ujęcia wodnego oraz zainstalowanie ogrzewania, wymiana rynien i zadaszenia nad wejściem do sali.




		900 000,00

		2011/2018

		środki gminne,


fundusz UE, wkład  własny,



		2.

		Remont budynku szkoły: wymiana dachu i komina, instalacji elektrycznej, wodnej oraz grzewczej. Wybicie studni i podłączenie wody do szkoły, wymiana stolarki okiennej, budowa szamba ekologicznego.



		900 000,00

		2012/2018

		środki gminne,


fundusz UE, wkład  własny,



		3.

		Budowa i wyposażenie  placu zabaw przy szkole podstawowej.

		50 000,00

		2012/2018

		środki gminne,

fundusz UE,


wkład własny,



		4.

		Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej: budowa basenu p. poż., placu do ćwiczeń, ujęcia wody, szamba ekologicznego, wymiana stolarki okiennej, ogrodzenia, ogrzewania, wyposażenie pomieszczenia kuchennego, wykonanie elewacji ścian zewnętrznych.




		500 000,00

		2012/2018

		środki gminne,


fundusz UE, wkład  własny,



		5.

		Wymiana poszycia dachowego i rynien na kościele. Remont zakrystii przykościelnej oraz odnowa ogrodzenia przy budynku oazowym.



		1 150 000,00

		2012/2018

		Środki gminne, fundusz UE, wkład własny,



		6.

		Boisko sportowe – rozbudowa szatni, zabezpieczenie ekranem  o wysokości 3 m boiska od jego zachodniej strony oraz wykonanie parkingu przy boisku.



		200 000,00

		2012/2018

		środki gminne, fundusz UE, wkład własny,



		7.

		Kultywowanie tradycji społeczności – organizacja festynów, dożynek, Dni Dziecka itp.

		35 000,00

		2012/2018

		środki gminne, fundusz UE, wkład własny,



		8.

		Oczyszczanie rowów oraz budowa urządzeń melioracyjnych.

		250 000,00

		2012/2018

		Środki gminne, fundusz UE, wkład własny,







XVII. Planowane kierunki rozwoju

1. Wizja rozwoju wsi

Rąpin to sołectwo, którym mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Interesują się rozwojem swojej miejscowości. Widzą szansę zwiększenia dochodów poprzez świadczenie usług poza rolnictwem. Istnieje szansa na stworzenie kilku gospodarstw agroturystycznych. Rośnie zainteresowanie produkowaniem żywności ekologicznej.

2. Cele strategiczne i działania

Mając na uwadze mocne i słabe strony sołectwa Rąpin oraz wizję rozwoju wsi przyjęto następujące cele strategiczne, które są gwarancją realizacji zadań zmierzających do spełnienia wyznaczonej wizji.


-Cel strategiczny I

Wzrost atrakcyjności poprzez właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Cel ma służyć zaspokojeniu potrzeb społecznych, kulturalnych oraz rekreacyjnych mieszkańców wsi. Możliwe to będzie dzięki realizacji następujących zadań:

1. Kapitalny remont sali wiejskiej

2. Remont szkoły


3. budowa placu zabaw i boiska sportowego

4. Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

5. Wymiana poszycia dachowego na kościele  i odnowienie zakrystii


6. Prace remontowe przy boisku wiejskim

7. Melioracja wsi


-Cel strategiczny II

Wzrost aktywności społeczeństwa

1. Organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży:

- wycieczki turystyczno-krajobrazowe


- rajdy rowerowe


- zajęcia z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom


- konkursy wiedzy o gminie i regionie

- organizowanie uroczystości: Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki,      

               Święto Sportu Szkolnego, zabawa noworoczna tzw. „Choinka szkolna”


2. Organizowanie imprez kulturalnych dla dorosłych:


- spotkania  okolicznościowe 

- organizowanie wycieczek


- popularyzacja czytelnictwa


- dożynki


- festyny


- zabawy wiejskie


-Cel strategiczny III

     1.  Określony cel na służyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa na obszarach wiejskich, co w znacznym stopniu wpłynie na wzrost jakości życia na wsi. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących zadań:


- budowa ekranu i parkingu przy boisku sportowym


- budowa basenu przeciwpożarowego, remont remizy OSP


- budowa i wyposażenie boiska i placu zabaw  przy szkole podstawowej


- oczyszczanie rowów i budowa urządzeń melioracyjnych

XVIII. System wdrażania i monitoringu

Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Rąpin rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Miejskiej w Drezdenku. Odpowiedzialnym za jego realizację będzie Burmistrz Miasta Drezdenko. Prace nad planem od samego początku będą poddane pełnej kontroli mieszkańców Rąpina, którzy powołają Radę Odnowy Wsi Rąpin. Będzie to dla niej źródło informacji na temat zaplanowanych zadań i inwestycji, a także o postępach prowadzonych prac z możliwością ich aktualizacji, a dostosowaną do potrzeb większości miejscowego społeczeństwa. Monitorowanie każdego przedsięwzięcia,czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg, przez cały czas trwania polegać będzie na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych i finansowych. W monitoringu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Drezdenko zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Rąpin. Monitorowanie odbywać się będzie w formie bezpośredniej, polegającej na dokonywaniu wizji lokalnych i sprawdzaniu rzeczywistego stanu realizacji działań oraz pośredniej – sprawozdawczej, polegającej na analizowaniu materiałów, statystyk.


XIX. Podsumowanie 

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikacji o środki finansowe w ramach „Planu Odnowy Miejscowości Rąpin na lata 2012 – 2018”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Urzędu Miejskiego Drezdenko przy opracowaniu kierunków rozwoju poszczególnych miejscowości. Celem działania „Planu Odnowy Miejscowości” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu sześciu najbliższych lat realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi poprzez rozwój kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Rąpin ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwoju organizacji społecznych.
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