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1. Charakterystyka miejscowości Zaryń

Położenie, komunikacja.

Zaryń  –  miejscowość  położona  w  województwie  wielkopolskim,  powiat  koniński, 

gmina  Wierzbinek  przy  drodze  powiatowej  P  3197  relacji  Wierzbinek  -  Mąkoszyn  – 

pierwotnie nazywana była Grabiną. Mieszkańcy mają możliwość dojazdu do większych miast 

przy  pomocy  komunikacji  PKS.  Autobusy  kursują  dwa  razy  dziennie  do  Konina  i  do 

Radziejowa  Kujawskiego.  Ponadto  w  kierunku  północy  i  południa  kraju  podróżowanie 

umożliwia magistrala kolejowa Śląsk – Gdynia ze stacją PKP w Zaryniu zbudowaną w roku 

1928. 

Zaryń na tle Polski

.

   

●Zaryń



Historia 

Nazwa topograficzna Zarynia składa się z dwóch części „za” i „ryń” , co oznacza za 

Rynem. Jednak Zaryń jest miejscowością młodszą od Rynu. Zaryń z Rynem połączony jest 

mostem na rzece Noteć. W roku 1827 w Zaryniu były trzy domy mieszkalne i mieszkały 

w nich 33 osoby. W drugiej połowie XIX wieku było 29 domów i zamieszkiwało je 238 osób. 

W okresie pierwszej wojny światowej (1914r.) tylko trzy gospodarstwa były polskie, 

które obecnie zamieszkują Państwo: Lisowscy, Jóźwiakowie i Pieńkowscy. Pozostałe ziemie 

zajmowali Niemcy. 

W roku 1966 Zaryń należał do gromady Mąkoszyn. W dniu 1 stycznia 1991 roku 

powstało sołectwo Zaryń i aktualnie należą do niego wioski: Zaryń oraz Zamość (razem 504 

osoby).

Ludność

 Zaryń zamieszkuje 389 osób, w tym 184 kobiety,  a Zamość 115 osób, w tym 55 

kobiet.  Należy  dodać,  że  Zaryń  jest  drugą  w  gminie  miejscowością,  której  tereny 

przeznaczone są na liczne obszary aktywizacji  gospodarczej  tj.  usługi,  handel  i  rzemiosło 

( dwie wytwórnie papieru toaletowego, ferma drobiu, hurtownia paliw płynnych oraz kilka 

sklepów spożywczo-przemysłowych).

W  Zaryniu  znajduje  się  również  szkoła  podstawowa  oraz  wiejski  dom  kultury 

i biblioteka publiczna. Szkoła mieści się w budynku wzniesionym w ramach budowy 1000 

szkół (1967), a do użytku publicznego oddana została 1 września 1968 roku. Uczęszcza do 

niej 79 dzieci.

W 1957 roku utworzono Społeczny Komitet  Budowy Świetlicy i  rozpoczęto prace 

budowlane.  Nadzorowali  je  Panowie:  Wełnicki  oraz  Wojnarowski,  a  w  skład  Komitetu 

Budowy wchodziły następujące osoby: Kazimierz Mazurek, Józef Krauze, Aleks Makowski, 

Konrad  i  Maria  Ojrzanowscy,  Czesław  Kaczawski,  Stanisław  Dołęgowski,  Edward 

Wiśniewski,  Józef  Buczak,  Władysław  Gajewski,  Jan  Jastrowski,  Henryk  Jezierski. 

W świetlicy odbywały się różne imprezy kulturalne, takie jak np. choinki dla dzieci, zabawy 

taneczne itp. W tym czasie Zaryń należał do powiatu Radziejów Kujawski i tamtejszy Dom 

Kultury, którego kierownikiem był P. Grosman, dofinansował świetlicę w Zaryniu zakupując 

najpotrzebniejsze przedmioty.

Około 1970 roku świetlica przekształciła się w Wiejski Dom Kultury. W tym czasie 

została  też  dobudowana  część  przeznaczona  na  pomieszczenie  klubokawiarni  oraz  na 

bibliotekę.  W  latach  późniejszych  (ok.  1976  r.)  klubokawiarnia  została  adaptowana  na 



pomieszczenie biblioteczne,  a potem na urząd pocztowy. Obecnie biblioteka stanowi Filię 

Biblioteki  Publicznej  w Wierzbinku. Jej  księgozbiór liczy ponad 13 tys.  książek.  Niestety 

dzisiaj urzędu pocztowego w Zaryniu już nie ma.

Działalność  kulturalna  mieszkańców  skupia  się  wokół  Wiejskiego  Domu  Kultury. 

23 marca 2002 roku powstał lokalny zespół ludowy pod nazwą „Na swojską nutę”,  który 

aktywnie  uczestniczy  w  przeglądach  piosenki  ludowej,  uroczystościach  gminnych 

i powiatowych, dożynkach, piknikach zyskując tym samym coraz większy rozgłos i liczne 

sukcesy. Przy WDK powstał dziecięco – młodzieżowy zespół „Malwina”. Po raz pierwszy 

zadebiutował w 2005 roku podczas gminnych Dni Wierzbinka. 

W 2000  roku  z  inicjatywy  Radnego  Zarynia  pana  Benona  Kaczalskiego  powstał 

również Klub Sportowy „Kujawiak”, w skład którego wchodzi 20 piłkarzy.  

  

2. Analiza zasobów sołectwa

- walory krajobrazowe i przyrodnicze 

Sołectwo  leży  pośród  lasów  co  sprzyja  mieszkańcom  Zarynia  jak  i  gościom 

z zewnątrz. Mieszkańcy korzystają z wody czerpanej ze źródeł piaskowych, jak uważają 

mają  najlepszą  wodę  w  okolicy.  Obecność  lasów  czyni  tę  okolicę  zdrową  (czyste 

powietrze,  spokój, śpiew ptaków) i atrakcyjną. Obfitujące w grzyby lasy sprawiają, że 

atrakcyjność tego terenu będzie rosła w niedalekiej przyszłości. Bliskość rzeki Noteć daje 

możliwość  wędkowania  i  odpoczynku  nad  wodą.  Brak  przemysłu  ciężkiego  pozwoli 

zachować stan środowiska naturalnego w stanie nie naruszonym.

- dziedzictwo historyczne i kulturowe

• cmentarz parafialny ewangelicko augsburski z XIXw., 

• zespół dworca kolejowego, 

• cmentarzysko  całopalne  (kultura  łużycka  lub  przeworska)  –  osada  wielokulturowa 

(kultura  łużycka,  przeworska,  z  okresu  wczesnego   średniowiecza.)  objęte  strefą 

obserwacji archeologicznej, 

• dwie osady (neolit) również objęte strefą obserwacji archeologicznej,

• dom pana Ryszarda Pietrzaka nr 32 w Zaryniu. 

- plusy i minusy zagospodarowania przestrzennego



Obecnie  gmina  Wierzbinek  nie  posiada  aktualnie  obowiązującego  planu  dla 

miejscowości  Zaryń.  W  obowiązującym  do  dnia  31  grudnia  2003  roku  planie 

zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wierzbinek  tereny  sołectwa  Zaryń 

w poszczególnych swych częściach i pobliskich okolicach przeznaczone były  na:

• istniejące oraz projektowane tereny aktywizacji gospodarczej, w których wiodącą funkcję 

stanowiła  działalność  usługowo-produkcyjna  z  możliwością  wprowadzenia  zabudowy 

mieszkaniowej; 

• projektowaną zabudowę plombową w ciągu istniejącej zabudowy wiejskiej z możliwością 

wprowadzenia mieszkalnictwa rodzinnego wraz z szerokim zakresem usług o charakterze 

nieuciążliwym;

• projektowaną oczyszczalnię ścieków dla wsi Zaryń;

• tereny lasów;

• tereny upraw polowych;

• teren kolei, stacji kolejowej wraz z towarzyszącymi urządzeniami.

Ponadto w planie tym uwzględniono także ówczesną szkołę podstawową, wtedy jeszcze 

o  zakresie  nauczania  klas  „0”  oraz  „1-8”  oraz  wiejski  dom kultury i  bibliotekę  –  do 

utrzymania.

- obiekty i tereny mogące stać się tematem przedsięwzięć

• wiejski  dom kultury  (świetlica)  z  przyległym  terenem rozbudowa,  budowa 

parkingu, zagospodarowanie biblioteki publicznej,

• plac zabaw,

• zespół dworca kolejowego – odnowienie, utworzenie izby pamięci PKP,

• ścieżki leśne piesze, rowerowe,

• centrum  miejscowości  –  porządkowanie  wsi,  chodniki,  oświetlenie, 

utwardzenie drogi,

• boisko sportowe; zagospodarowanie i wyposażenie.

- atrakcyjność turystyczna (obiekty, ciekawostki, wyróżniki)

Zaryń  położony  wśród  lasów  i  bliskości  rzeki  Noteć.  Jest  enklawą  spokoju  dla  jej 

mieszkańców jak i ludzi szukających takich miejsc na odpoczynek.

Na terenie sołectwa znajduje się cmentarzysko całopalne (kultura łużycka lub przeworska) 

– osada wielokulturowa (kultura łużycka, Przeworska – wczesne średniowiecze) objęte strefą 



obserwacji  archeologicznej,  oraz  dwie  osady  (neolit)  również  objęte  strefą  obserwacji 

archeologicznej.

- potencjał gospodarczy

Zaryń  jest  co  do  wielkości  drugą  miejscowością  w  gminie  Wierzbinek.  Na  terenie 

miejscowości działają dwie przetwórnie papieru toaletowego, ferma drobiu, hurtownia paliw 

płynnych  oraz  kilka  sklepów  spożywczo-przemysłowych.  Duża  część  terenów  sołectwa 

przeznaczona pod aktywizację gospodarczą np.: usługi, handel oraz rzemiosło.

- partnerzy naszej odnowy wsi

• Lider grupy odnowy wsi – Pan Benon Kaczalski,

• Mieszkańcy Zarynia,

• Samorząd Gminy Wierzbinek,  

• Członkowie Klubu sportowego.

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości

 Nasze silne strony

o kompleks leśny

o bliskość rzeki Noteć

o charakteryzuje nas solidarność i pomoc sąsiedzka

o podejmujemy inicjatywy 

o mamy chęci do działania, podejmowania wyzwań

o dbamy o przyjaźń, więzi międzyludzkie

o potrafimy marzyć i realizować marzenia

o chcemy wykorzystać możliwości jakie daje nam program Odnowy wsi

o hurtownia paliw (finansowanie dróg)

o węzeł kolejowy

o ferma drobiu – dodatkowe 

Nasze słabości

 brak oznakowania miejscowości  i dróg



 rozdrobnienie gospodarstw

 brak nam pewności siebie

 brak rozwiniętej bazy turystycznej

 brak utwardzonych dróg

 słabe wewnętrzne połączenia komunikacyjne 

 czasowe zanieczyszczenia środowiska (ferma drobiu, papiernia)

 niskie dochody własne – brak finansów na inwestycje, np. w turystykę

 słaba dotychczasowa promocja miejscowości

 brak pogotowia ratunkowego

Nasze szanse

o dostępność pieniędzy unijnych i samorządowych

o tendencje rozwoju turystyki

o poparcie w samorządzie gminnym

o położenie w obszarze rozwijających się usług rekreacyjnych i agroturystycznych

o uruchomiona  inicjatywa  Leader  dziewięciu  gmin  regionu  Wielkopolski 

Wschodniej

o zatrudnienie w papierni

o dobry wójt

o wykorzystanie węzła kolejowego

o dobra lokalizacja w Wielkopolsce

Potencjalne zagrożenia

 niestabilność przepisów

 wycofanie taboru kolejowego

 stagnacja w kraju

 ucieczka młodzieży do miast

 niekontrolowany wykup ziemi i terenów rekreacyjnych

 możliwość zamknięcia papierni (utrata pacy)

 mała ilość opadów atmosferycznych

 słaba komunikacja zewnętrzna



      Wśród potrzeb mieszkańcy akcentują głównie zmianę wyglądu centrum miejscowości, 

wielofunkcyjne  zagospodarowanie  świetlicy  wiejskiej,  wybudowanie  drogi  w  centrum 

Zarynia,  w  kierunku  Mąkoszyna  i  Zamościa,  urządzenie  boiska  oraz  oświetlenie 

miejscowości.  Mieszkańcy  chcą,  aby  Zaryń  był  miejscowością  atrakcyjną  turystycznie, 

estetyczną  i  by  jednocześnie  żył  własną  tradycją  pogłębiając  i  kultywując  tożsamość 

kulturową.

       
4. Opis planowanych zadań

Mieszkańcy Zarynia zgłaszali następujące potrzeby inwestycyjne, które mogłyby się 

przyczynić do oczekiwanych zmian i odnowy miejscowości. Nie wszystkie z wymienionych 

na spotkaniu miały charakter typowych projektów odnowy wsi:

 Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zaryniu,

 Budowa drogi w centrum Zarynia, w kierunku Mąkoszyna i Zamościa 

 Budowa boiska,

 Budowa oświetlenia,

 Budowa chodnika,

 Budowa zatoczki dla autobusów,

 Budowa placu zabaw,

 Wyposażenie zespołów ludowych w stroje,

 Zagospodarowanie terenu przed stacją PKP,

 Budowa oczyszczalni ścieków.

W wyniku odrzucenia działań o charakterze inwestycji komercyjnych oraz dotyczących 

administracji  oraz w wyniku głosowania określono kolejność priorytetów realizacji  zadań. 

Jako  pierwszy  do  realizacji  zostanie  przygotowany  projekt  polegający  na  rozbudowie  i 

przebudowie  budynku  świetlicy  wiejskiej  w  Zaryniu.  W  następnej  kolejności  będą 

realizowane następujące projekty:

- Budowa dróg, 

- Boisko sportowe,

- Plac zabaw,

- Oświetlenie terenu,

- Zakup strojów dla zespołów ludowych z Zarynia.

W związku ze  zbliżającym się  terminem ogłoszenia  konkursu  „Odnowa wsi”  w dniu 

01.12.2009  r.  zorganizowano  V  zebranie  wiejskie  z  udziałem  Wójta  Gminy  Wierzbinek 

w celu uaktualnienia harmonogramu realizacji projektów w Zaryniu.



Z  powyższej  listy  projekt  dotyczący  budowy  dróg  w  Zaryniu  częściowo  został 

zrealizowany w latach 2008 – 2009.

Na spotkaniu ustalona harmonogram realizacji zadań na lata 2010 - 2016 

1) . Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zaryniu.

- Cel inwestycji: wzrost integracji społeczności wiejskiej poprzez remont i wyposażenie 

obiektu służącego jako miejsce spotkań lokalnej społeczności.

-  Przeznaczenie – inwestycja będzie służyć lokalnej społeczności jako miejsce spotkań 

i centrum kulturalne wsi.

-  Termin realizacji – rok 2010 – 2011.

-  Całkowita wartość inwestycji – ok 800 000 zł.

-  Źródło finansowania operacji – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżet 

gminy Wierzbinek.

2) Budowa boiska sportowego.

- Cel inwestycji: poprawa dostępności do bazy sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców 

miejscowości.

-  Przeznaczenie – inwestycja będzie służyć lokalnej społeczności jako miejsce rekreacji 

i wypoczynku.

-  Termin realizacji – rok 2015 – 2016.

-  Całkowita wartość inwestycji – ok 300 000 zł.

-  Źródło finansowania operacji –  budżet gminy Wierzbinek, Fundusz Rozwoju Kultury 

Fizycznej.

3) Budowa placu zabaw w Zaryniu.

- Cel inwestycji: poprawa dostępności do bazy sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców 

miejscowości.

-  Przeznaczenie –  inwestycja będzie służyć najmłodszym mieszkańcom jako miejsce  

zabaw i rekreacji.

-  Termin realizacji – rok 2010 – 2011.

-  Całkowita wartość inwestycji – ok 250 000 zł.

- Źródło finansowania operacji –  budżet gminy Wierzbinek, program „Radosna Szkoła”.

4) Budowa oświetlenia ulicznego w Zaryniu.

-  Cel  inwestycji:  zwiększenie  atrakcyjności  miejscowości  przez  zagospodarowanie  

przestrzeni publicznej.

-  Przeznaczenie - oświetlenie służąc lokalnej społeczności i turystom będzie stanowić 

niezbędne  zaplecze  infrastrukturalne  dla  mieszkańców  miejscowości  i  osób  

przyjezdnych.

-  Termin realizacji – rok 2013 – 2014.



-  Całkowita wartość inwestycji – ok 150 000 zł.

-  Źródło finansowania operacji –  budżet gminy Wierzbinek.

5) . Zakup strojów dla zespołów ludowych z Zarynia.

- Cel inwestycji: kultywowanie tradycji społeczności lokalnych i rozwoju kulturalnego.

-  Przeznaczenie – stroje będą służyć zespołom ludowym krzewiącym lokalną tradycję.

-  Termin realizacji – rok 2010 – 2011.

-  Całkowita wartość inwestycji – ok 25000 zł.

-  Źródło finansowania operacji – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżet 

gminy Wierzbinek.

Szczegółowy zakres i harmonogram realizacji projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku 

świetlicy wiejskiej w Zaryniu”.

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego Termin realizacji Koszty w tys zł.
Roboty budowlane
Rozbiórki Do XII 2010 r. 34
Stan surowy Do XII 2010 r. 170
Stan wykończeniowy Do VII 2011 r. 280
Elementy wyposażenia Do VII 2011 r. 59
Zagospodarowanie terenu Do VII 2011 r. 58
Roboty sanitarne
Instalacja centralnego ogrzewania Do XII 2010 r. 30
Instalacja wody i kanalizacji sanitarnej Do XII 2010 r. 48
kotłownia Do XII 2010 r. 68
Instalacja wentylacji Do XII 2010 r. 30
Roboty elektryczne 
Instalacja elektryczna Do XII 2010 r. 36
Suma                                                                                                                 813



Protokół z I zebrania wiejskiego w miejscowości Zaryń w dniu 27 września 2006r.

Obecni wg załączonej listy obecności.

W dniu 27 września 2006r. w Szkole Podstawowej w Zaryniu odbyło się spotkanie 

wiejskie  dotyczące  programu  „Odnowa  wsi”.  Wójt  Gminy  Wierzbinek  P.  Paweł 

Szczepankiewicz omówił istotę spotkania w zakresie wykorzystywania funduszy unijnych w 

ramach odnowy wsi na lata 2007-2013.

Przedstawiciele Firmy „PRO-GRANT’: P. Oskar Wysocki oraz P. Przemysław Lecyk 

przedstawili zebranym mieszkańcom sołectwa ogólne informacje z zakresu odnowy wsi oraz 

wstępnej  analizy  miejscowości  pod  kątem  wyodrębnienia  kierunków  działań  i  tematów 

przedsięwzięć.  W  dalszej  części  zebrania  odbyła  się  dyskusja  na  temat  wizji  sołectwa. 

Mieszkańcy zaproponowali następujące propozycje rozwoju dla ich sołectwa:

6) Wyposażenie świetlicy w Zaryniu oraz jej remont,

7) Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne,

8) Utworzenie boiska sportowego,

9) Budowa dróg (w stronę Zarynia, Mąkoszyna i Zamościa),

10) Budowa placu zabaw,

11) Budowa chodnika w drugiej linii działek (ok. 150 m),

12) Zakup strojów ludowych dla zespołów z terenu gm. Wierzbinek,

13) Wyposażenie biblioteki w Zaryniu w dodatkowe urządzeni np. rzutnik

Na zakończenie P. Oskar Wysocki zapoznał zebranych z istotą renty strukturalnej oraz 

programu „Młody Rolnik”, a także omówił proces modernizacji gospodarstw rolnych. 

Protokółowała: 

Joanna Antkiewicz



Protokół

 z II zebrania wiejskiego w miejscowości Zaryń w dniu 27.10.2006r.

Obecni wg załączonej listy obecności.

W dniu 27 października 2006r. w Szkole Podstawowej w Zaryniu odbyło się drugie 

spotkanie z mieszkańcami Zarynia na temat programu „Odnowa wsi”. Spotkanie w formie 

warsztatu  poprowadził  Pan  Wójt  Paweł  Szczepankiewicz.  Przypomniał  pokrótce  o 

wrześniowych ustaleniach min. określenie centrum miejscowości. Głównym celem spotkania 

było  doprowadzenie  do  końca  analizy  warunków  miejscowości,  dokonanie  spisu 

przedsięwzięć długofalowych proponowanych przez mieszkańców i przedstawicieli  gminy, 

wyodrębnienie  działań  krótkoterminowych,  ustalenie  priorytetowych  zadań  do  realizacji. 

Mieszkańcy  uściślili  termin  „centrum  miejscowości”  oraz  podali  następujące  propozycje 

projektów do realizacji z programu „Odnowa wsi”: 

- świetlica, 

- oświetlenie,

- plac zabaw,

- chodnik,

- budowa parkingu,

- zagospodarowanie biblioteki publicznej.

Centrum miejscowości:

- teren obejmujący stację PKP, blok, osiedle działkowe

- teren od skrzyżowania dróg w kierunku Mąkoszyna-Wierzbinka do stacji kolejowej 

łącznie z osiedlem,

- szkoła łącznie z blokiem, 

- teren od stacji PKP, osiedle, blok,

- teren osiedla

 

Liderem grupy został wybrany Pan Benon Kaczalski. 

Na tym spotkanie zostało zakończone. 

                           Protokołowała 

                           Małgorzata Kozicka 



PROTOKÓŁ

z III zebrania wiejskiego w miejscowości 

Zaryń w dniu 7 grudnia 2007r.

Obecni wg załączonej listy obecności.

W dniu 7 grudnia 2006r. w Szkole Podstawowej w Zaryniu odbyło się trzecie spotkanie z 

mieszkańcami Zarynia na temat programu „Odnowa wsi".

Spotkanie poprowadził Pan Przemysław Lecyk z firmy „PRO-GRANT" Sp. Zo.o., który 

przestawił następujący porządek zebrania:

1)    Uszczegółowienie projektów inwestycji wybranych przez mieszkańców sołectwa na 

wcześniejszych spotkaniach;

2)     Omówienie walorów miejscowości Zaryń;

3)    Analiza SWOT.

Ad. 1) Pan Lecyk przypomniał zebranym pierwsze cztery projekty, które najczęściej 

mieszkańcy proponowali do realizacji w pierwszej kolejności.

Zasugerował,  że  zagospodarowanie  biblioteki  można  by  połączyć  z  remontem 

i  wyposażeniem świetlicy,  bowiem te dwa pomieszczenia znajdują się w tym samym 

budynku i w związku z tym mogą być realizowane wspólnie.

Ad. 2) Prowadzący zebranie rozdał uczestnikom kartki z prośbą o wypisanie miejscowych

zasobów   kulturalnych,    turystycznych,    różnych   zjawisk   (np.    drzew)    swojej

miejscowości.

Do atrakcji turystyczno-krajobrazowych mieszkańcy zaliczyli:  

czyste powietrze, lasy wodę, bliską lokalizację   rezerwatu „Ryńska Góra", ścieżki

spacerowe (dukty w lasach wydeptane przez okolicznych mieszkańców można by

zagospodarować pod względem planistycznym - utworzyć „ścieżki zdrowia"), rzekę

Noteć.

Do walorów pod względem infrastruktury zaliczono:  

Stację kolejową w Zaryniu, starą pompownię.



Ad. 3) Analiza SWOT

Mocne strony

• istniejąca hurtownia paliw
(to ona sfinansowała
budowę pewnego odcinka
drogi),

• magistrala kolejowa,
• zatrudnienie w

okolicznych zakładach
produkcyjnych,

• zespół ludowy „Na
swojską nutę",

• klub sportowy

Słabe strony

• słaba infrastruktura techniczna na terenie 
miejscowości (brak utwardzonych dróg, 
oświetlenia),

• brak tablicy informacyjnej z nazwą Zaryń 
oraz brak wskazania tej miejscowości na 
niektórych mapach samochodowych, 

• brak zasięgu sieci telefonii komórkowej,
• znikome  połączenie  komunikacyjne 

(zarówno PKP i PKS),
• zanieczyszczanie  środowiska  i  ogromny 

fetor  z  pobliskich  zakładów 
produkcyjnych  (ferma  drobiu,  dwie 
papiernie toaletowego papieru)

 Szanse

• logistyka kolejowa, 

• zatrudnienie  w  pobliskich  zakładach 
produkcyjnych, 

• dobry wójt (pracowity, przedsiębiorczy...)

Zagrożenia

• migracja młodych ludzi,
• położenie geograficzne (skraj

województwa wielkopolskiego),
• brak szybkiego dojazdu pogotowia

ratunkowego,
• wycofywanie taborów kolejowych,
• możliwość zamknięcia papierni i utrata

pracy,
• brak oznakowania dróg,
• słaba komunikacja

                                                                                                            Protokołowała:

                                                                                                            Joanna Antkiewicz

                                                                                        



PROTOKÓŁ

z IV zebrania wiejskiego w miejscowości 

Zaryń w dniu 21 marca 2007r.

Obecni wg załączonej listy obecności.

W dniu  21  grudnia  2007r.  w Szkole  Podstawowej  w  Zaryniu  odbyło  się  ostatnie 

czwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Zarynia na temat programu „Odnowa wsi".

Panowie  Przemysław Lecyk  oraz  Grzegorz  Cetner  z  firmy „PRO-GRANT" Sp.  Zo.o., 

zaprezentowali  Plan  Odnowy  Zarynia  wszystkim  uczestnikom  procesu  Odnowy  Wsi 

w sołectwie.

Do przedmiotowego Planu Pan Benon Kaczalski  wniósł  2  uwagi,  a  mianowicie:  do 

słabości Zarynia należy zaliczyć także:

1)    brak zasięgu telefonii komórkowej,

2)    brak internetu.

Po wpisaniu w/w uwag do Planu odbyło się głosowanie w sprawie jego akceptacji.

Za przyjęciem Planu Odnowy Zarynia głosowało 8 osób.

Prowadzący  spotkanie  na  zakończenie  zaproponowali,  aby  mieszkańcy  spotkali  się 

ponownie  i  ustalili  szczegółowy zakres  rzeczowy i  finansowy przyjętych  na  wcześniejszych 

spotkaniach projektów inwestycji.

Wyjaśnili,  iż  to  mieszkańcy sołectwa  muszą  określić  swoje  potrzeby (najlepiej  bardzo 

szczegółowo), a nie pracownicy Urzędu Gminy w Wierzbinku, którzy nie są w stanie opisać, co dla 

mieszkańców jest priorytetem inwestycyjnym.

                                                                                                  

                                                                                                  Protokołowała

                                                                                                  Joanna Antkiewicz



PROTOKÓŁ
z V zebrania wiejskiego w miejscowości 

Zaryń w dniu  01 grudnia 2009 r.

Obecni wg załączonej listy.

Spotkanie  prowadził  Pan  Paweł  Szczepankiewicz  –  Wójt  Gminy  Wierzbinek.  Po 

przywitaniu przybyłych gości Pan Wójt poinformował iż spotkanie zorganizowano w związku 

ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu „Odnowa Wsi” w celu uaktualnienia planu 

odnowy miejscowości. Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 14 

lutego 2008 r. 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  (Dz.U.  Nr  38,  poz.  220  ze  zmianami)  plan  odnowy 

miejscowości  w  punkcie  4  powinien  zawierać  opis  planowanych  zadań  inwestycyjnych 

i  przedsięwzięć  aktywizujących społeczność  lokalną  w okresie  co najmniej  7  lat  od dnia 

przyjęcia planu miejscowości,  w kolejności  wynikającej  z przyjętych priorytetów rozwoju 

miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.

W  związku  z  powyższym  należy  ustalić  harmonogram  przedsięwzięć  na  terenie 

miejscowości.  Pan  Wójt  przypomniał,  iż  jeden  z  zaproponowanych  projektów  w  planie 

odnowy miejscowości jakim jest budowa dróg został częściowo zrealizowany w latach 2007 - 

2009 ze środków budżetowych gminy.

Mieszkańcy określili kolejność ważności projektów; jako sprawę priorytetową uznali 

Rozbudowę  i  przebudowę  świetlicy  wiejskiej  w  Zaryniu.  Padły  deklaracje  osobistego 

zaangażowania  mieszkańców przy  realizacji  projektu.  Pozostałe  projekty  zostały  ustalone 

w następującej kolejności: 

- Boisko sportowe,

- Plac zabaw

- Oświetlenie terenu,

      - Zakup strojów dla zespołów ludowych w Zaryniu.

          Ustalono, iż w ramach najbliższego konkursu „Odnowa Wsi” zrealizowany zostanie 

projekt „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zaryniu”.

         Na koniec zebrania przeprowadzono głosowanie na temat przyjęcia zaktualizowanego 

planu odnowy miejscowości. W głosowaniu brało  udział  11 osób. Za przyjęciem uchwały 

wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie.

                                                                                         Protokołował

                                                                                                           Radosław Wietrzykowski



III.Dokumentacja fotograficzna.

1. Świetlica wiejska w Zaryniu

2. Świetlica wiejska w Zaryniu



3. Budynek dworca PKP

4. Budynek szkoły



 5. Zebranie wiejskie w Zaryniu.

6. Zebranie wiejskie w Zaryniu.
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