
                         Sprawozdanie z Zebrania Wiejskiego  
                      z dnia 07.07.2015r. w Obrze 
           
         Na zebranie wiejskie w dniu 7 lipca 2015r. przybyło około 130 osób,  
 w tym zaproszeni goście między innymi: Burmistrz Wolsztyna - Wojciech Lis,  
 Zastepca Burmistrza -Tomasz Spiralski, Przewodniczący Rady Miejskiej -   
Jarosław Adamczak, Radni: Agnieszka Czajka, Paweł Kopciuch, Artur   
Strażyński, Stefan Piechocki, Jakub Lorenz, Naczelnik Wydziału Komunalnego 
i Ochrony Środowiska - Justyna Mikołajewska, Prezes Związku Międzygminnego 
"Obra" - Krzysztof Piasek, Naczelnik Wydziału Inwestycji- Grzegorz Wysocki,  
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami- 
Grzegorz Nowak.  
Sołtys Anna Piskorska przywitała zaproszonych gości i mieszkańców wsi 
przedstawiając dwa tematy zebrania: 
        1. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady Sołeckiej. 
        2. Omówienie szkodliwości lokalizacji budowy kompostowni na Krutli. 
Ad.1  
W pierwszym etapie działalności Rady Sołeckiej było wstawienie tablic  
informacyjnych. Na terenie Obry są 4 tablice ogłoszeń, 2 nowe i 2odnowione. 
Funkcjonuje strona internetowa www.obra.bior.pl założona przez pana  
Piotra Michalskiego, a prowadzona przez Adama Szukalskiego.  
Odnowiono kwiatony, zostały one pomalowane i nasadzono w nich piękne  
kwiaty. Wykonano szereg prac porządkowych na placu zabaw na glinkach tj. 
nawieziono piasek aby wyrównać teren, naprawiono ogrodzenie, odmalowano 
wszystkie elementy zabawowe, wstawiono nową zabawkę - konika na 
sprężynie, naprawione zostały ławki na boisku do siatkówki, zawieszono 
nowa siatkę. Drugi plac zabaw przy boisku sportowym został ogrodzony 
tam również nawieziono piasek i wstawiono nowego konika na sprężynie. 
Wysprzątany został teren wokół glinek i tutaj pragniemy bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy pomagali nam w tych pracach.  
Mamy w planach stworzyć na glinkach przytulny park gdzie bawić będą się  
nasze dzieci, a dorośli w wolnych chwilach wypoczywać. 
20 czerwca odbył się festyn rodzinny "Powitanie Lata''. Od kwietnia wznowiła  
swoją działalność świetlica dla dzieci i młodzieży. Planujemy udostępnić 
młodzieży drugie pomieszczenie które najpierw jednak musi być wyremon- 
towane. W sali wiejskiej odbywają się różnego rodzaju imprezy z których  
dochód od początku roku wyniósł 3.000 zł. Pomalowano i odnowiono kuchnie  
i zaplecze kuchenne. Wymienione zostały okna piwniczne przy sali wiejskiej. 
W dalszym etapie planowany jest remont chodnika przy sali. 
Poprzez zgłoszenia mieszkańców, staraliśmy się interweniować w nastę- 
pujących sprawach: -czyszczenie śluzy na kanale Obry,  zgłoszenia zniszczeń 
wału na kanale przez bobry ( w tej sprawie czekamy na wizję lokalną z Zarzą- 
du Melioracji i Urządzeń Wodnych). Na wniosek mieszkańców ul. Kanałowej z 
poparciem Komendy Powiatowej Policji wydział Ruchu Drogowego wystoso- 
waliśmy pismo z prośbą o usunięcie drzew i krzewów i zastąpienie ich  
niskopiennymi krzewami, ponieważ brak dostatecznej widoczności może  
doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń czego mieszkańcy chcieliby uniknąć 
w tej sprawie również czekamy na odpowiedż  z  Wojewódzkiego Zarządu 
Dróg. Zagospodarowano teren po kiosku RUCHU. Interweniowaliśmy do  
Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie niezasadnego ustawienia znaków 

http://www.obra.bior.pl/


zakazu postoju i zatrzymywania się na ul. Szopińskiego- również w tej 
sprawie czekamy na decyzje. Sukcesywnie naprawiano zapadniętą kostkę 
na chodnikach oraz uszkodzone studzienki. Nawieziono tłuczeń przy wjeżdzie  
do Obry, utwardzono ul. Jeziorną i część ul. Kiełkowskiej.  
Wytypowane zostały gospodarstwa do konkursu ''Piękna Wieś'' są to posesje 
Państwa Haliny i Hieronima Ptak ul. Kręta 16A, Anny i Zbigniewa Nyczkowiak 
ul. Szopińskiego 18c, oraz Pani Emili Komasa ul. Kanałowa 26. 
 
Ad.2  
Drugi temat zebrania wiejskiego doprowadził do ostrej dyskusji, która  
dotyczyła głównie lokalizacji przedsięwzięcia – kompostowni, która na  
wniosek firmy ''Ziemia Polska'' z Ożarowa Mazowieckiego miałaby powstać  
na terenie byłej Wytwórni Mas Bitumicznych na Krutli. Dyskusja dotyczyła 
szkodliwości oddziaływania takiego zakładu na pobliskie tereny,  t.j.: Jezioro  
Święte, strzelnicę gdzie odbywa się wiele imprez plenerowych oraz pobliskie  
domy mieszkalne.  
Pani Justyna Mikołajewska – Naczelnik Wydziału Komunalnego i Ochrony  
Środowiska zapoznała mieszkańców z przebiegiem dotychczasowej  
procedury administracyjnej w sprawie wniosku firmy „Ziemia Polska” o  
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  
polegającego na produkcji środków poprawiających właściwości gleby w  
miejscowości Obra na działce nr 1648. Dodała, że na obecnym etapie raport 
dla przedsięwzięcia uzyskał pozytywną opinię PPSSE w Wolsztynie oraz  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Mieszkańcy  
stanowczo sprzeciwili się temu aby na Krutli powstała kompostownia, co  
wyrazili w głosowaniu,  gdzie 118 obecnych na sali osób zagłosowało przeciw 
powstaniu kompostowni, za budową nie opowiedziała się ani jedna osoba - 
0 głosów,  żadna z osób zebranych na sali nie wstrzymała się od głosowania. 
Mieszkańcy zaapelowali do Burmistrza o uwzględnienie ich opinii w decyzji,  
która ma być w tej sprawie wydana, prosili by skutecznie zapobiec lokalizacji  
kompostowni na wnioskowanym terenie. 
 
Na tym zebranie zakończono. 

                                                                                                                                                                                                                                     


