Reptowo
gmina: Kobylanka, powiat: stargardzki
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Reptowo to wieś położona w województwie
zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w
gminie Kobylanka. Leży na południowo –
wschodnim skraju Puszczy Goleniowskiej.
Zabudowania Reptowo rozplanowane są w
kształcie owalnicy. Miejscowość jest położona 26
km od Stargardu Szczecińskiego (siedziby powiatu),
25 km od Szczecina, 26 km od Pyrzyc i 4 km od
Kobylanki.
Reptowo umiejscowione jest przy trasie
kolejowej Stargard – Szczecin. Stacja kolejowa
znajduje się w odległości 1 km na północ.
Transport lokalny na trasie Reptowo –
Stargard Szczeciński zapewniony jest przez
lokalnego przewoźnika bus. Za komunikację
odpowiedzialny jest również PKS, zapewnia on
połączenia w regionie, głównie ze Stargardem
Szczecińskim i Szczecinem.

Wieś powstała podczas kolonizacji Pomorza
w 1777 r. Przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP z
1929 r., wznoszącym się w środku wsi, stoi
kapliczka zbudowana po 1945 r., z figurą NMP na
cokole dawnego pomnika poświęconego poległym
mieszkańcom Reptowa podczas I wojny światowej.
Na placu przykościelnym mieści się nieczynny już
dawny cmentarz. Jest on zadrzewiony, z
fragmentami starych nagrobków.
W okolicy Reptowa odkryto duże pokłady
torfu, które są eksploatowane na potrzeby
gospodarstw ogrodniczych. W latach 1945 – 1965 w
pobliżu stacji PKP funkcjonował zakład
przetwórstwa torfu, gdzie wytwarzano koks do
wytopu wysokogatunkowej stali. Obecnie
największym zakładem we wsi jest firma obróbki
kamienia, produkująca materiały na eksport.
W zabudowie wsi zachowały się liczne
budynki z przełomu XIX i XX w., w tym kilka o
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KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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