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Oborniki

Oborniki

Herb Obornik Flaga Obornik

Państwo   Polska

Województwo   wielkopolskie

Powiat obornicki

Gmina Oborniki
gmina miejsko-wiejska

Data założenia XIII wiek

Prawa miejskie XIII wiek

Burmistrz Tomasz Szrama

Powierzchnia 14,08 km²

Populacja (2012)
• liczba ludności
• gęstość

18 416
1269 os./km²

Strefa numeracyjna +48 61

Kod pocztowy 64-600

Tablice rejestracyjne POB

Położenie na mapie województwa wielkopolskiego

Położenie na mapie Polski
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http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:POL_Oborniki_flag.svg
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http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Flaga_Obornik
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http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oborniki_%28gmina%29
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gmina_miejsko-wiejska
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Prawa_miejskie
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Burmistrz
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http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_numeracji_krajowej
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 52°39′N 16°49′E [1]Na mapach: 52°39′N 16°49′E [1]

TERC
(TERYT)

4 303916014

SIMC 0971181

Urząd miejski

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki

 Multimedia w Wikimedia Commons

 Hasło Oborniki w Wikisłowniku

Strona internetowa [2]

Oborniki – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie obornickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Oborniki. W
latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. poznańskiego.
W połowie 2012 roku miasto miało 18 416 mieszkańców.

Geografia
Gmina Oborniki znajduje się 25 km na północ od Poznania nad Wartą i ujściem Wełny do Warty. Gmina zajmuje
powierzchnię 340,2 km². Przez miasto przechodzi droga krajowa nr 11 Bytom – Kępno – Poznań – Rogoźno - Piła
– Kołobrzeg, a poza tym drogi wojewódzkie nr 178 i 187 do Czarnkowa, Murowanej Gośliny i Szamotuł. Przez
Oborniki przebiega linia kolejowa z Poznania do Kołobrzegu. Środkową część gminy zajmuje Kotlina Gorzowska.
Elementem dominującym w krajobrazie są lasy. Największe obszary leśne znajdują się w północno-zachodniej
części, stanowią one wschodnią część Puszczy Noteckiej. Ważnym elementem środowiska geograficznego są rzeki o
charakterze nizinnym. Nad jedną z nich – Wełną – znajduje się rezerwat przyrody Słonawy.

Historia
• 1299 – odwiedziny księcia Władysława Łokietka
• 1339 – pierwsza wzmianka potwierdzająca istnienie Obornik – miasta średniowiecznego na prawach

magdeburskich
• 1394–1428 – dziesięciokrotne odwiedziny króla Władysława Jagiełły
• 1400–1466 – w Krakowie podejmuje studia 10 studentów z Obornik, w tym Piotr Wedelicki (nadworny lekarz

Zygmunta Starego)
• 1458 – miasto wystawia na wyprawę przeciwko Krzyżakom 15 pieszych
• 1768 – budowa murowanego kościoła i klasztoru franciszkańskiego
• 1814 – pożar miasta
• 1879 – powstanie linii kolejowej Poznań – Piła
• 26 XII 1918 – powitanie Ignacego Paderewskiego na dworcu kolejowym w Obornikach
• 4 I 1919 – powrót miasta w granice Polski
• 18 IX 1939 – zajęcie miasta przez wojska hitlerowskie
• 1940 – 1942 – działalność na terenie miasta „Szarych Szeregów”
• 24-25 I 1945 – wyzwolenie Obornik
• 26 I 1945 – powołanie na stanowisko burmistrza Mieczysława Łukanowskiego
• 14 II 1945 – powołanie Powiatowej Rady Narodowej
•• 4 VI 1989 - pierwsze demokratyczne wybory do rad samorządowych
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Zabytki
Obornicki rynek został wytyczony w XIII wieku, a jego zabudowa pochodzi z XIX-XX wieku.
Zabytki chronione prawnie w mieście:
•• układ urbanistyczny, nr rej.: 545/49/A z 23.02.1956
• kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – świątynia gotycka z przełomu XV/XVI wieku, przebudowany w

1814, jest tutejszą farą (ul. Kościelna 2)
• kościół filialny pw. Świętego Krzyża, o budowie szachulcowej z 1766 (ul. Obrzycka)
• kościół parafialny pw. św. Józefa z 1901, początkowo ewangelicki, w 1945 przekazany katolikom (ul. Lipowa 10)
• skrzydło dawnego klasztoru franciszkanów z 1768, obecnie pełni funkcję magazynu, (ul. Sądowa)
Zabytki w okolicach Obornik:
• Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej IV–V EB – Ha C (1000/950 – 500 r. p.n.e.)

Edukacja
• Przedszkole nr 1 „Bajeczka”
•• Przedszkole nr 2
• Przedszkole nr 4 „Bajka”
• Przedszkole nr 5 „Kolorowe Nutki”
•• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego
•• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza
•• Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF
•• Gimnazjum nr 1 im. UNICEF
•• Gimnazjum nr 3 im. Mikołaja Kopernika
•• Prywatne Gimnazjum nr 1 w Obornikach
•• Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
•• Zespół Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby

Kultura
Instytucje kulturalne:
•• Obornicki Ośrodek Kultury
•• Miejska Biblioteka Publiczna w Obornikach
Dni Obornik są obchodzone w drugiej dekadzie czerwca[3].

Gospodarka
Ze względu na swoje położenie przy trasie krajowej DK11 miasto jest ośrodkiem skupiającym duże firmy.
Przedsiębiorstwa w Obornikach zajmują się produkcją stolarki okiennej, mebli tapicerowanych, destylacją alkoholi
oraz produkcją płyt warstwowych. Dawniej w mieście funkcjonowała również firma Fabryka Mebli
S.A.[potrzebne źródło]

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Parafia
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gotyk
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_farny
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Szachulec
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ewangelicy
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Katolicyzm
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zakony_i_zgromadzenia_franciszka%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cmentarzysko
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Poch%C3%B3wek_cia%C5%82opalny
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kultura_%C5%82u%C5%BCycka
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Droga_krajowa_nr_11_%28Polska%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Weryfikowalność
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Religia
Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzą następujące kościoły:
• kościół rzymskokatolicki – dekanat obornicki

• parafia Miłosierdzia Bożego w Obornikach
• parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Obornikach
• parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Obornikach

• zbór zielonoświątkowy
• zbór Świadków Jehowy

Przypisy
[1] http:/ / toolserver. org/ ~geohack/ geohack. php?language=pl& pagename=Oborniki& params=52_39_N_16_49_E_type:city
[2] http:/ / www. oborniki. pl/
[3][3] Statut Miasta i Gminy Oborniki Rozdział II. pkt 6.

Linki zewnętrzne
• Strona oficjalna (http:/ / www. oborniki. pl)
• Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej (1000/950–500 r. p.n.e.) w Obornikach (http:/ / www.

muzarp. poznan. pl/ muzeum/ muz_pol/ Wyst_czas/ badania/ Oborniki/ index_ob. html)
• Oborniki (http:/ / dir. icm. edu. pl/ pl/ Slownik_geograficzny/ Tom_VII/ 336) w Słowniku geograficznym

Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VII (Netrebka – Perepiat) z 1886 r.

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dekanat_obornicki
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Parafia_Mi%C5%82osierdzia_Bo%C5%BCego_w_Obornikach
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Parafia_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_Oblubie%C5%84ca_NMP_w_Obornikach
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Parafia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_Wniebowzi%C4%99tej_w_Obornikach
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zb%C3%B3r
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowy_w_RP
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Awiadkowie_Jehowy
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=pl&pagename=Oborniki&params=52_39_N_16_49_E_type:city
http://www.oborniki.pl/
http://www.oborniki.pl
http://www.muzarp.poznan.pl/muzeum/muz_pol/Wyst_czas/badania/Oborniki/index_ob.html
http://www.muzarp.poznan.pl/muzeum/muz_pol/Wyst_czas/badania/Oborniki/index_ob.html
http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/336
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C5%82ownik_geograficzny_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C5%82ownik_geograficzny_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego
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