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Urząd Gminy Orchowo , ul. Kościuszki 6
tel./fax (63) 2684090, tel. VOIP (63) 2180087
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BIP: http://orchowo.nowoczesnagmina.pl; e-mail: ug@orchowo.pl

Egzemplarz bezpłatny

•

Druki na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 można pobrać w dziale świadczeń
funduszu alimentacyjnego, pok. nr 5 u Pani Magdaleny Kaczmarskiej
tel. (063) 2684 090 wew. 37
Wypełnione dokumenty można składać od 01.08.2016r. w godzinach pracy Urzędu
Gminy w Orchowie tj. ul. Kościuszki 6 w pokoju nr 5

nakład 700 egz.

ODBĘDĄ SIĘ DNIA
28 sierpnia 2016 r. o godz. 15.00

w Kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Orchowie Górnym
PO UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ:

• Przejazd delegacji oraz zaproszonych Gości i Mieszkańców na
stadion gminny
• Oficjalne otwarcie uroczystości przez
Wójta Gminy Orchowo Jacka Misztala
• Obrzęd Dożynkowy
CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA:
• Występ orkiestry dętej
• Występy zespołów tanecznych i wokalnych
• Koncert „Gwiazdy wieczoru”
• Pokazy fajerwerków
• Zabawa taneczna
Dodatkowo czeka na Państwa wiele atrakcji m.in.:
ARMWRESTLING – siłowanie na rękę, LOTERIA FANTOWA,
KONKURSY SOŁECKIE, KONKURSY STRZELECKIE – broń
pneumatyczna, PRZELOTY BALONEM, PRZEJAZDY BRYCZKĄ
oraz STREFA DZIECKA – zabawy i gry z nagrodami dla najmłodszych

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że czwarty raport Monitoringu Suszy Rolniczej
wskazuje na dalsze utrzymywanie się zagrożenia suszą w naszej Gminie. Szczegóły na
internetowej stronie http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3023/
Ze względu na zbliżający się okres żniw zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie wśród
rolników informacji, by w przypadku stwierdzenia szkód wywołanych suszą niezwłocznie
zgłosili swoje plantacje do oszacowania przez gminne zespoły komisji “klęskowej”. Zwracamy
jednak uwagę, że zgodnie z wytycznymi MRiRW, skutkami suszy musi być objęty pewien
zwarty obszar – przynajmniej sołectwo.
Z polecenia Prezesa WIR Piotra Walkowskiego Kierownik Biura Powiatowego w Słupcy – Iwona Czerniak
Straty w uprawach zbóz jarych i ozimych w wyniku niedoboru opadów
w miesiącach maj - czerwiec
Zgodnie z dotychczasowymi raportami Monitoringu Suszy Rolniczej publikowanymi przez
IUNG, w wyniku niedostatecznej ilości opadów w miesiącach maj i czerwiec 2016 r. w Gminie
Orchowo mogły wystąpić straty w uprawach zbóż jarych i ozimych (zwłaszcza zbóż jarych).
W związku z tym, rolnicy którzy uznają że w ich gospodarstwach wystąpiły straty w uprawach
polowych zbóż jarych i ozimych wynikających z niedoboru opadów (suszy), proszeni są o
złożenie stosownych wniosków o oszacowanie strat do Urzędu Gminy Orchowo.
Gminna Komisja do szacowania zakresu w wysokości szkód w gospodarstwach rolnych
musi dokonać oszacowania strat w tych uprawach przed ich zbiorem.

Urząd Gminy w Orchowie uprzejmie prosi o terminowe regulowanie należności
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z obowiązującymi
stawkami tj.:
• 9,00 zł za 1 osobę – odpady segregowane
• 24,00 zł za 1 osobę – odpady zmieszane

Wójt Gminy Orchowo uprzejmie informuje, iż nadal prowadzona jest rekrutacja do I klasy
szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orchowie.
Wszyscy chętni mogą składać deklaracje do 30 sierpnia 2016 r. w sekretariacie szkoły.

Gminie Orchowo udało się pozyskać 30 tys. zł dofinansowania na realizację projektu pn.
„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy
wiejskiej w Osówcu – z elementami małej
architektury i altany ogrodowej” - ramach
VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska
wieś”. Część kosztów zostanie pokrytych
również z budżetu Gminy oraz funduszu
sołeckiego sołectwa Osówiec.
W ramach zadania planuje się:
- wkomponowanie w istniejącą zieleń
nowych nasadzeń drzew i krzewów,
- zaplanowanie miejsc wypoczynku poprzez
rozmieszczenie ławek i stołów na
wybrukowanym placu (3 komplety mebli klasycznych po 2 ławki, 2 krzesła i stół),
- zaprojektowanie altany, która będzie centrum spotkań towarzyskich (25m2) wraz z 6
ławkami i sześciokątnym stołem,
- zamaskowanie istniejącej studni w formie betonowego włazu poprzez: wykonanie z kamienia
polnego podstawy studni, drewnianym daszkiem oraz korbą w postaci żeliwnego koła z
odzysku,
- wykonanie paleniska, obramowanego placem z kamienia polnego, wyposa żonego w stalowy
trójnóg z „kociołkiem węgierskim” oraz zamiennie z rusztem do grillowania,
- rozmieszczenie 3 koszy na śmieci.
Swój wkład w realizację zadania będą mieli również mieszkańcy sołectwa, którzy
pomogą w pracach rozbiórkowych, ułożeniu kostki, w pracach związanych z nasadzeniem
roślinności oraz przy rekonstrukcji zabytkowej studni. Efekty inwestycji zobaczymy do końca
października 2016r.

- to tytuł projektu realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Gminy Orchowo z programu
“Działaj lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na mocy umowy z Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenia Światowid. TPGO otrzymało na ten cel
6.000 zł.
Projekt polega na organizacji w budynku domu kultury i strażaka w Orchowie warsztatów
plastyczno-muzycznych powiązanych z grami i zabawami dydaktycznymi rozwijaj ącymi
pamięć, spostrzegawczość oraz umiejętności strategiczne.
I etapem było przystosowanie pomieszczenia świetlicy, które po odmalowaniu ścian i innych
pracach adaptacyjnych nabrało nowego tchnienia 12 lipca odbyły się pierwsze zajęcia, które
prowadzą opiekunowie: plastyka-Anita Szczepańska, muzyka-Natalia Mikołajczak.
Zajęcia będą prowadzone w lipcu i sierpniu, łącznie przez ok. 8 tygodni, minimum 1 raz w
tygodniu po ok. 2,5 godz. Ostatnim zadaniem będą rozgrywki "ŻYWEJ GRY", w której gracze
będą jednocześnie pionkami. Zajęcia są skierowane do wszystkich chętnych dzieci ze szkół
podstawowych z terenu Gminy Orchowo!

Serdecznie zapraszamy J

Informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2016 roku dla mieszkanek Gminy Orchowo zostanie
przeprowadzone badanie mammograficzne pier si w mammobusie. W badaniach mogą
uczestniczyć kobiety w wieku 50-69 lat (50 lat musi być ukończone przed dniem badania),
które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej
przez NFZ. U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się w pierwszych 10-dniach
cyklu miesiączkowego, licząc od pierwszego dnia miesiączki.
Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia!!
Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.
Rejestracja na badania od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 – 15.00 pod nr tel:
61 855 75 28, 61 851 30 77, 800 160 168
Mammobus stanie przy Domu Strażaka w Orchowie.

W dniach od 30 lipca do 20 sierpnia będziemy gościć w naszej Gminie studentów i
wykładowców (łącznie około 40 osób) z Kijowa, Czernichowa (Ukraina), Mińska (Białoruś),
Briańska (Rosja) i Krakowa – uczestników X Międzynarodowego Obozu Archeologicznego –
Rękawczyn 2016.
Uczestnicy obozu prowadzić będą badania archeologiczne na stanowisku w
Rękawczynie a zakwaterowani zostaną w szkole w Słowikowie, dzięki współpracy ze
Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi „Razem” w Słowikowie.
Wyniki badań archeologicznych przedstawione zostaną podczas międzynarodowej
konferencji archeologiczno – historycznej, która będzie miała miejsce w dniu 18 sierpnia 2016
r. w Kościele w Linówcu (gm. Orchowo)
W związku z tym niecodziennym wydarzeniem na terenie naszej Gminy proszę o
życzliwość i uprzejmość ze strony mieszkańców w kontaktach z przybyłymi do nas gośćmi.
Więcej informacji na: www.orchowo.pl
Wójt Gminy Orchowo
/-/ Jacek Misztal

KGW Orchowo realizuje projekt „Gotowanie pod chmurką” w ramach programu Działaj
Lokalnie IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach projektu odbyły się już dwa
biwaki przy „Grubym Dębie”. W pierwszym uczestniczyły zuchy i harcerze z ZSP w
Słowikowie a w drugim dzieci z Sołectwa Osówiec. Trzeci biwak odbędzie się 30 sierpnia
o godz. 10.30 dla dzieci z Orchowa, zapisy przyjmuje p. Anita Szczepańska w świetlicy Domu
Strażaka. Końcowe podsumowani i zakończenie projektu odbędzie się na początku września
dla wszystkich uczestników projektu przy Domu Strażaka i Kultury w Orchowie.
Prezes Stowarzyszenia „KANWA”
Stanisława Kryszak

Informujemy, iż w okresie od dnia 11 kwietnia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. można
składać w urzędzie gminy wnioski na utylizację azbestu. Dofinansowanie do kosztów działania
obejmującego łącznie demontaż wyrobów azbestowych oraz transport i unieszkodliwianie
wytworzonego odpadu azbestowego i/lub kosztów działania obejmującego wyłącznie transport
i unieszkodliwienie odpadu azbestowego, składowanego na terenie nieruchomości należącej do
wnioskodawcy przyznawane będzie w wysokości 100% całościowych kosztów tego
działania. Pomoc finansowa nie dotyczy zakładania nowych pokryć dachowych. Pomoc
finansowa udzielana będzie na pisemny wniosek złożony we właściwym urzędzie gminy, na
formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do „Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów
zawierających azbest z terenu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok”.
Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz wnioskodawcy prowadzący
działalność w sektorze produkcji rolnej zobowiązani są również do załączenia do wniosku
odpowiednich dokumentów określonych w § 12 w/w Regulaminu.
Formularz wniosku (zał. nr 1), oświadczenia (zał. nr 2) oraz regulamin są do pobrania w
każdym Urzędzie Gminy, jak również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupcy, w zakładce Powiat – Informacja o środowisku –
Azbest 2016 ( www.powiat-slupca.pl ).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy
Orchowo Piotr Wędzikowski i Dorota Kryszak tel. - 632684090 wew. 29 oraz Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy, wykonujący
zadania z zakresu gospodarki odpadami.
Informujemy, że w dniu 28 lipca 2016 roku (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Urzędu Gminy
Orchowo odbędzie się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne (zapisy) na BEZPŁATNE
szkolenia komputerowe TIK z możliwością uzyskania Europejskiego Certyfikatu
Kompetencji Informatycznych ECCC.
Warunki uczestnictwa:
• wiek od 25 lat do 74 lat, preferowane 50+
• zamieszkanie na terenie woj. wielkopolskiego
• osoby z wykształceniem najwyżej średnim
I edycja szkoleń rusza już od miesiąca września 2016 roku !!!
Więcej informacji na stronie www.pkpaz.pl tel. 725 530 155
Wójt Gminy Orchowo podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Orchowo
przez okres od 12.07.2016r. do 01.08.2016r.
wywieszony został wykaz lokalu mieszkalnego położonego na terenie
miejscowości Szydłówiec przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na własność najemcy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Orchowo pokój
nr 8, pod nr tel. 63-26-84-090 wew. 31 lub na stronie urzędu:
www.orchowo.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie informuje, że wypłata
(gotówka, przelew)
„ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+” nastąpi w dniach:
22.08.2016
(poniedziałek)

ORCHOWO
WÓLKA
ORCHOWSKA
LINÓWIEC
MLECZE

23.08.2016
(wtorek)

24.08.2016
(środa)

OSÓWIEC
RÓŻANNA
SUSZEWO
SIEDLUCHNO SZYDŁÓWIEC
RĘKAWCZYNEK
BIELSKO
MYŚLĄTKOWO PODBIELSKO
KINNO

24.08.2016
(środa)
SKUBARCZEWO
SŁOWIKOWO
ORCHÓWEK
GAŁCZYNEK
PODLESIE
RĘKAWCZYN
OSTRÓWEK

Wypłata świadczenia wychowawczego w formie przelewu nastąpi w dniu
23.08.2016r. na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie informuje, że wypłata
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH w miesiącu SIERPIEŃ 2016 r. nastąpi w dniach:
22.08.2016
(poniedziałek)

ORCHOWO
WÓLKA
ORCHOWSKA
LINÓWIEC
MLECZE

23.08.2016
(wtorek)

24.08.2016
(środa)

OSÓWIEC
RÓŻANNA
SUSZEWO
SIEDLUCHNO SZYDŁÓWIEC
RĘKAWCZYNEK
BIELSKO
MYŚLĄTKOWO PODBIELSKO

24.08.2016
(środa)
SKUBARCZEWO
SŁOWIKOWO
ORCHÓWEK
GAŁCZYNEK
PODLESIE
RĘKAWCZYN
KINNO
OSTRÓWEK

Wypłata świadczeń – GOTÓWKA nastąpi od godz. 10:00 do 14:00 w kasie
Urzędu Gminy w Orchowie w w/w terminach.
Wypłata świadczeń – w postaci PRZELEWU nastąpi w dniu 22.08.2016 r.

Centrum Ubezpieczeń i Pośrednictwa Finansowego Gwarantuje:
NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIA W OKOLICY !!! Opłata za każdy rachunek:

- ZA…PRĄD, TELEFON, INTERNET , ALLEGRO,INNE …
OPŁATA JEDYNE 1,50 zł
ADRES: ul. Wyzwolenia 1/1 ,62-436 Orchowo,
Tel. 726 052 330 lub 697 139 910
*** SERDECZNIE ZAPRASZAMY ***

