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 Cały czas dzieje się u nas coś dobrego!    
Rozmowa z sołtysem Obry – Eweliną Benysek 

Parę słów o sobie... 
Jestem szczęśliwą żoną i mamą. Mieszkam tu od urodzenia. Sołtysem jestem jedną kadencję, od 2011 r. 
Współpracuję z Radą Sołecką, w skład której wchodzą: Grzegorz Kokot, Zbigniew Korylczuk, Mieczysław 
Orlikowski, Jakub Lorenz, Rafał Smerdka, Barbara Żok oraz Szymon Tomys oraz z organizacjami działają-
cymi na terenie miejscowości. 
… a o samej miejscowości... 
Nie jesteśmy wsią typowo rolniczą, w sumie jakby policzyć, to mamy kilka większych gospodarstw. My-
ślę, że bezrobocie jest u nas niskie, ludzie mają swoje firmy albo dojeżdżają do pracy najczęściej do 
Wolsztyna. Mieszkańców w ogóle też nie mamy mało, bo około 2100 i można zauważyć tendencję zwyż-
kową. To nie tylko wzrost urodzeń, ale powstaje nowe osiedle przy ulicy Śliwkowej. Ludzie migrują do 

nas z okolicznych miast a także dalszych, na przykład ze Świnoujścia. 
Czym Obra może się pochwalić odnośnie inwestycji i remontów? 

Wieś nam pięknieje. W ostatnich latach głównie skupiliśmy się na drogach. Wyremontowali-
śmy już ulicę Wąską, Łąkową, Krętą, św. Anny a tym roku Wierzby i plac Słowiański. We 
wszystkim mamy wsparcie z Urzędu Miejskiego, za co bardzo naszemu samorządowi dziękuję. 
Zostały nam jeszcze cztery ulice do wyremontowania, to znaczy nawierzchnie wraz z odwod-
nieniem. Liczę na to, że już od przyszłego roku będziemy mogli coś w tym kierunku zrobić. 
Warto także wspomnieć, że wyremontowaliśmy plac zabaw dla naszych najmłodszych miesz-
kańców na ul. Wolsztyńskiej oraz w miarę możliwości doposażamy ten na tzw. "glinkach" no i 
najważniejsze - odnowiliśmy także salę wiejską, która przecież nie tylko w naszej, ale i we 
wszystkich wsiach spełnia ważną funkcję jako instytucja kultury, tu odbywają się spotkania, 
zabawy, a nawet przedstawienia teatralne z Wolsztyńskiego Domu Kultury. 
A co przed Wami? 

Myślę, że będzie kontynuowany remont dróg, składamy też wnioski o oświetlenie na ulicach 
św. Anny, Kiełkowskiej oraz właśnie Śliwkowej. 
Jakieś ciekawe inicjatywy ? 

Chciałabym wspomnieć, że wraz z Dyrekcją ZSG w Obrze wpadliśmy na pomysł, aby założyć 
świetlicę dla młodzieży. Spotykają się raz w tygodniu tu obok sali, w dawnej siedzibie Poczty 
Polskiej. Współpracujemy w tej materii z Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Obla-
tów Maryi Niepokalanej. Klerycy przychodzą tu co poniedziałek i pełnią taki dyżur od 18 do 20. 
To nie tylko rozmowy na różne tematy, ale i pomagają w odrabianiu co trudniejszych lekcji. 
Młodzież w Obrze mamy na poziomie, zachowują się porządnie. 
Na pewno też organizujecie jakieś zabawy dla mieszkańców. 
Cały czas dzieje się u nas coś dobrego. Co roku organizujemy Dzień Dziecka oraz Festyn Miko-
łajkowy w grudniu, na które specjalnie przyjeżdża Teatrzyk z Krakowa. Finansujemy to z nasze-
go funduszu sołeckiego oraz pomaga nam ks. proboszcz, nie brakuje także miłych sponsorów. 
Oczywiście mamy także u nas coś dla dorosłych, czyli biesiady dożynkowe oraz wieczorki ta-
neczne. To zabawy sygnowane przez Radę Rodziców w tutejszym przedszkolu w Obrze, przez 

miejscową Ochotniczą Straż Pożarną 
czy Radę Sołecką. Ze Szkołą, Przed-
szkolem i innymi organizacjami działa-
jącymi w Obrze współpracuje nam się 
bardzo dobrze, życzyć sobie, aby tak 
było dalej. Na koniec naszej rozmowy 
muszę się pochwalić, gdyż otrzymali-
śmy oficjalne pismo z Urzędu Miejskie-
go, że w tym roku zwyciężyliśmy w 
gminnym konkursie „Piękna wieś”. To 
dla nas zaszczyt. Uroczystość odbędzie 
się pod koniec października. 
Dziękujemy za rozmowę 


