Panorama jezior i lasów Gminy Orchowo

Dworek Modrzewiowy z XVIII w.

Panorama jezior i lasów Gminy Orchowo

wystarczająco daleko, by odpocząć.
Wystarczająco blisko, by załatwić interesy…
POŁOŻENIE
Gmina Orchowo zlokalizowana jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie słupeckim. Liczy niewiele ponad 4 tysiące ludności, która mieszka w 11 sołectwach. Całkowita powierzchnia wynosi 9812 ha i w większości jest gminą rolniczą. Użytki rolne stanowią 71,94% ogólnej powierzchni
a funkcją uzupełniającą jest rekreacja letniskowa związana z terenami położonymi głównie we wschodniej jej części, nad ciągiem krystalicznie czystych jezior.
TERENY INWESTYCYJNE I LETNISKOWE
Tereny Inwestycyjne na terenie Gminy Orchowo przedstawia studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego pod adresem:
http://orchowo.nowoczesnagmina.pl
Istnieje również możliwość zakupu terenów pod zabudowę rekreacyjną wśród
pięknych czystych jezior i lasów, których właścicielami są osoby prywatne oraz
Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa.
PRZYRODA I TURYSTYKA
Tereny Gminy Orchowo są niezwykle ciekawe pod względem turystycznym.
System przyrodniczy jest bardzo istotnym elementem ciągów ekologicznych
o znaczeniu wojewódzkim. Większa jej część znajduje się w obszarze chronionym,
w tym w Powidzkim Parku Krajobrazowym obejmującym 63% jej powierzchni,
co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla napływających turystów oraz znawców przyrody. Okoliczne jeziora i lasy, czyste powietrze sprawiają, że jest tutaj
prawdziwa ostoja spokoju i wypoczynku. Przy liniach brzegowych jezior funkcjonują plaże oraz kąpieliska, a pełne jeziora ryb zapraszają rzesze wędkarzy.
W malowniczo położonej miejscowości Słowikowo prężnie działa gospodarstwo
agroturystyczne Macieja Czecha. Wszyscy spragnieni czynnego wypoczynku
na dwóch kółkach, zostaną poprowadzeni oznakowanymi szlakami rowerowymi
poprzez ostępy leśne wśród jezior nasycając się pięknem przyrody.
Niewątpliwą atrakcją dla odwiedzających Gminę Orchowo turystów
są coroczne imprezy plenerowe organizowane na terenie Sołectw. Mają
one na celu promocję miejscowego rękodzielnictwa wśród społeczności
lokalnej oraz licznie przybyłych gości.

HISTORIA GMINY ORCHOWO
Na terenie Gminy Orchowo doszło do wielu bezcennych odkryć archeologicznych, m.in. w miejscowościach Linówiec, Rękawczyn, Słowikowo oraz Bielsko
znaleziono siekierki kamienne i krzemienne oraz młotki liczące ok. 4.5 tys. lat.
W samym Jeziorze Orchowskim znaleziono ceramikę, rękodzieło oraz hełm średniowieczny tzw. szłom, datowany na przełom XI/XII w. prawdopodobnie z wyprawy
wojennej Brzetysława Czeskiego na tereny polskie. Bardzo ciekawa historia Gminy
Orchowo sięga czasów średniowiecza, tj. ok. XIV wieku, z którego to okresu pochodzą pierwsze informacje związane z rodem herbu Mikołaja z Rodu Rogalów. W latach 1806-1807 przez tereny Gminy Orchowo przeciągnęły oddziały Napoleona, co
zostało zapisane w aktach parafii. W latach utraty niepodległości ziemia orchowska
należała do zaboru pruskiego. Władze prowadziły działalność osiedleńczą, Komisja
Kolonizacyjna powołana w 1886 roku wysiedlała Polaków i osadzała Niemców. Wiele
zasług w niesieniu ducha patriotyzmu i odwagi w obronie polskości dla tego regionu
w odradzającej się Polsce wniosło duchowieństwo, należy tu wymienić ówczesnego
proboszcza Orchowa ks. Nikodema Siega (1860-1895) oraz gimnazjalistów orchowskich, którzy zginęli w czasie powstania wielkopolskiego w roku 1918/1919.
Przez teren gminy przebiega turystyczny Szlak Piastowski wiodący ze Strzelna
i Kruszwicy przez Orchowo, Trzemeszno do Gniezna. Zainteresowanie wzbudzają
różnorodne obiekty zabytkowe, m.in. piękne obiekty sakralne. Gminę Orchowo łączy
z Mogilnem linia kolejowa poprowadzona w 1916 roku w czasie trwania I wojny
światowej (dziś wyłączona z ruchu kolejowego).
WARTO ZOBACZYĆ W MIEJSCOWOŚCIACH:
Orchowo – drewniany kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych kryty gontem
z końca (1789-1792 ) XVIII w. z wyposażeniem rokokowo-klasycystycznym. Przy
kościele znajduje się grób żołnierza powstania styczniowego. Neogotycki kościół poewangelicki z końca XIX w. p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza oraz wiadukt łukowy
kolejowy z 1907 roku.
Osówiec – dworek modrzewiowy z XVIII w. z urządzonymi salonikami i stylowymi meblami.
Linówiec – drewniany kościół p.w. św. Marcina z 1749 roku.
Słowikowo – XIX-wieczny dworek oraz zabytkowy cmentarz ewangelicko-augsburski.
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