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Egzemplarz bezpłatny

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z boiska
"Orlik" w Orchowie,
OBIEKT JEST CZYNNY CAŁY TYDZIEŃ !!!
Szczegółowy harmonogram na tablicy ogłoszeń przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Orchowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy
Orchowo. Czekają na Państwa animatorzy Pan Marcin Wolkiewicz
oraz Pan Dariusz Zieliński. !!! Zapraszamy !!!

nakład 700 egz.

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW!!!
Wójt Gminy Orchowo informuje rolników, aby zwrócili uwagę na prawidłowe
używanie preparatów chemizacyjnych przy zwalczaniu owadów, grzybów i chwastów:
1) nie opryskiwali kwitnących plantacji;
2) stosowali zabiegi w odpowiednich porach dnia, kiedy lot pszczół jest minimalnynajlepiej wieczorem.

DOPŁATY DO LIKWIDACJI AZBESTU W 2016r.

Wójt Gminy Orchowo informuje, że od dnia 11 kwietnia do dnia 31 sierpnia 2016r.
można składać w tutejszym urzędzie wnioski o sfinansowanie likwidacji wyrobów
zawierających azbest.
Dofinansowanie do kosztów działania obejmującego demontaż wyrobów azbestowych oraz
transport i unieszkodliwianie wytworzonego odpadu azbestowego i / lub kosztó w działania
obejmującego wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu azbestowego, składowanego na
terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy przyznawane będzie w wysokości 100%
całościowych kosztów tych działań.
Pomoc finansowa nie dotyczy zakładania nowych pokryć dachowych!
Formularz wniosku wraz z załącznikiem są do pobrania w Urzędzie Gminy Orchowo pokój nr 7 lub na stronie: www.bip.orchowo.pl (gospodarka komunalna<
odpady niebezpieczne- azbest)

ZB A D A J SI Ę ! !!
B E ZP Ł A T N A M A M M O G R A F I A
USC ORCHOWO – KOMUNIKAT !!!
od 25 kwietnia do odwołania będzie czynny w godz. od 09.00 do 13.00.
W sprawach pilnych w pozostałych godzinach prosimy o kontakt
z Sekretariatem Urzędu.
Za utrudnienia przepraszamy

Uwaga mieszkańcy w dniu 27 maja 2016 r.
Urząd Gminy Orchowo będzie nieczynny.
W związku z zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25 kwietnia
2016 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Orchowo,
dzień 27 maja 2016 roku (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla
wszystkich pracowników Urzędu Gminy Orchowo.
Dzień 27 maja 2016 r. zostanie odpracowany w dniu 14 maja 2016 r. (sobota)

Informujemy, że w dniu 11 maja 2016 roku dla mieszkanek Gminy Orchowo zostanie
przeprowadzone badanie mammograficzne piersi w mammobusie. W badaniach mog ą
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. Mammobus stanie przy Domu Strażaka w Orchowie. Badania rozpoczną się o
godzinie 1400. 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
Serdecznie zapraszamy!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie informuje, że wypłata
(gotówka, przelew)

„ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+”
DLA OSÓB KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK WRAZ KOMPLETEM
DOKUMENTÓW I WZGLĘDEM KTÓRYCH ZAKOŃCZONO POSTĘPOWANIE
ADMINISTRACYJNE
ZA MIESIĄC KWIECIEŃ I MAJ 2016r. (GOTÓWKA W KASIE)
nastąpi w dniach: 24.05.2016 (WTOREK)
24.05.2016
(wtorek)

24.05.2016
(wtorek)

25.05.2016
(środa)

OSÓWIEC
RÓŻANNA
SUSZEWO
ORCHOWO
SIEDLUCHNO SZYDŁÓWIEC
WÓLKA ORCHOWSKA
RĘKAWCZYNEK
BIELSKO
LINÓWIEC
MYŚLĄTKOWO PODBIELSKO
MLECZE
KINNO

25.05.2016
(środa)
SKUBARCZEWO
SŁOWIKOWO
ORCHÓWEK
GAŁCZYNEK
PODLESIE
RĘKAWCZYN
OSTRÓWEK

Wypłata świadczenia wychowawczego w formie przelewu nastąpi w dniu
24.05.2016r. na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.
Warunkiem wypłaty powyższego świadczenia jest wcześniejszy odbiór
decyzji administracyjnej w siedzibie GOPS Orchowo ul. Kościuszki 6;
62-436 Orchowo.

Znane są już wyniki konkursu „Społecznik 2.0 – Spółdzielnia Pomysłów”. Niestety
wniosek pn. „SMERFUSIOWO – mini plac zabaw w Orchowie” nie znalazł się w trójce
projektów wybranych do dofinansowania. Tym razem się nie udało, jednak nie
poddajemy się i szukamy dalej innych możliwości, aby jeszcze w tym roku na Dolnym
Orchowie mógł powstać plac zabaw dla naszych pociech. Jednocześnie bardzo
serdecznie dziękujemy wszystkim za każdy oddany głos, dzięki czemu dotarliśmy do
etapu finałowego!
Stowarzyszenie KGW „KANWA” w Orchowie

Nowy sklep ogrodniczy
"Ogród Marzeń"
(obok sklepu "TO I OWO" ul. Wyzwolenia 21)
Oferujemy:
- drzewa, krzewy, byliny ozdobne (np. magnolia, kamelia, azalia, krzew Mojżesza)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie informuje, że wypłata
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH w miesiącu MAJ 2016 r. nastąpi w dniach:

- kwiaty balkonowe ; akcesoria ogrodnicze; narzędzia ogrodnicze
-nawozy, kora, ziemia; drzewka owocowe; materiał siewny; środki ochrony roślin; cebulki kwiatowe

18.05.2016
(środa)

ORCHOWO
WÓLKA
ORCHOWSKA
LINÓWIEC
MLECZE

19.05.2016
(czwartek)

20.05.2016
(piątek)

OSÓWIEC
RÓŻANNA
SUSZEWO
SIEDLUCHNO SZYDŁÓWIEC
RĘKAWCZYNEK
BIELSKO
MYŚLĄTKOWO PODBIELSKO

20.05.2016
(piątek)
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 18.05.2016 r.

-akcesoria wędkarskie

ZAPRASZAM - WŁAŚCICIEL
Marzena Adamczewska
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00
Sobota 8.00 - 13.00
Tel. 667 - 301 - 403

