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STYPENDIUM SZKOLNE -ROK SZKOLNY 2019/2020 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie informuje, iż wnioski o 

przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 

2019/2020 należy składać w terminie: od 02.09.2019r. do 16.09.2019r. Stypendia 

szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Orchowo 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na 

osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także 

gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej. 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość 

otrzymanego dochodu netto w miesiącu: SIERPIEŃ 2019 r. Kryterium dochodowe to  

528,00 zł na osobę w rodzinie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS 

Orchowo telefonicznie pod nr: 63-26-84-010 lub osobiście w siedzibie Ośrodka 

Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 6, pokój Nr 2.                                       
Kierownik GOPS 

/-/  Iwona Mietlicka 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia Orchowskie   

Wrzesień 2019 r. 
Czytaj w Internecie wiadomości na:  

www.orchowo.pl 
        

OBELISK NA MOGILE UPAMIĘTNIAJĄCEJ LUDZKIE SZCZĄTKI    

Z OKRESU XIII I XVIII W 
 

W lipcu 2019 roku 

zakończono prace przy mogile 

upamiętniającej złożone 

ludzkie szczątki z okresu od 

XIII do XVIII wieku, które 

odkryto w 2016 roku podczas 

X Obozu Archeologicznego w  

Rękawczynie. Krzyż osadzony 

na mogile podarowała pani 

Irena Załuska z Orchówka. 

Pochodził on z przydrożnej 

kapliczki w miejscowości 

Orchówek, zniszczonej przez 

Niemców w czasie II Wojny 

Światowej. Przechowany 

przez Panią Irenę krzyż znalazł godne dla siebie miejsce, upamiętniając ponowne 

złożenie doczesnych szczątków ludzkich dawnych mieszkańców tych ziem. 
Sekretarz 

/-/ Grzegorz Matkowski 

 

UWAGA- GABARYTY  

W związku z pismem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi w Koninie dotyczącego trwających w  zakładzie pracach konserwatorsko 

remontowych poinformowano o wstrzymaniu  odbioru odpadów wielkogabarytowych. 

Bardzo proszę wszystkich mieszkańców Gminy Orchowo o nie wystawianie gabarytów 

w dniu przewidzianym w harmonogramie dla poszczególnych miejscowości. Proszę też 

o nieprzywożenie odpadów wielkogabarytowych do  punktu selektywnej zbiórki 

odpadów w Osówcu. Niezwłocznie powiadomimy mieszkańców o możliwości 

ponownego oddawania odpadów wielkogabarytowych. Za utrudnienia przepraszamy.  

                                                                                                                                         /-/ Piotr Wędzikowski 

 

http://www.orchowo.pl/
http://orchowo.pl/orchowo_aktualne/index.php/8-urzad-gminy-orchowo/1896-obelisk-na-mogile-upamietniajacej-ludzkie-szczatki-z-okresu-xiii-i-xviii-w
http://orchowo.pl/orchowo_aktualne/index.php/8-urzad-gminy-orchowo/1896-obelisk-na-mogile-upamietniajacej-ludzkie-szczatki-z-okresu-xiii-i-xviii-w
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TERMOMODERNIZACJA 

Dobiegają końca prace 

nad termomodernizacją 

budynku Przedszkola 

Gminnego w Orchowie, na 

którą uzyskano dofinansowanie 

z Urzędu Marszałkowskiego na 

łączną kwotę ok. 1.036.656,00 

złotych (wraz z budynkiem 

Urzędu Gminy w Orchowie) ze 

środków Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata  2014-2020. 

Jednocześnie informujemy o 

rozpoczęciu prace nad termomodernizacją 

budynku Urzędu Gminy w Orchowie. Ze 

względu na remont jedyne dostępne 

wejście do Urzędu Gminy znajduje się 

od strony ul. Kościuszki. Godziny 

otwarcia urzędu pozostają bez zmian, tj. 

7:30-15:30. Prace remontowe potrwają do 

15.10.2019r. Za wszelkie utrudnienia 

serdecznie przepraszamy   

/-/  Magdalena Kasprowicz 

NA POMOC POGORZELCOM 

Wójt Gminy Orchowo zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Orchowo o pomoc 

rodzinie poszkodowanej w wyniku piątkowego pożaru budynku mieszkalnego w 

miejscowości Wólka Orchowska. W związku z powyższym zwracamy się do ludzi o 

wielkim sercu i dobrej woli o pomoc rodzinie poszkodowanej w pożarze. 

Pomocy można udzielić w formie: 

• finansowej na subkonto Urzędu Gminy Orchowo Ludowy Bank Spółdzielczy 

Strzałkowo o/Orchowo nr 11.8543.0000.2003.3000.0101.0042 z dopiskiem „Pomoc 

pogorzelcom – Wólka Orchowska”. 
                                                                                                                                        Sekretarz 

/-/ Grzegorz Matkowski 

BEDNARY 2019 

Sołtys Sołectwa Orchowo organizuje w dniu 21.09.2019r. (tj. sobota) o godz. 7:30 

wyjazd spod byłych SKR Orchowo- obecnie SM-AGRO na BEDNARY 2019. 

Zapisy pod nr tel. 605 917 666.                                                                                                                                                            Sołtys Sołectwa Orchowo 

/-/ Jan Horbiński 

PODZIĘKOWANIE 

Składam serdeczne podziękowanie: ludziom dobrej woli, sponsorom za wsparcie 

finansowe oraz mieszkańcom Dolnego  Orchowa i Orchowa  za pomoc  w 

przygotowaniu  i przeprowadzeniu festynu  z okazji„ Pożegnania  Lata”, który odbył się 

31 sierpnia 2019r. na Dolnym  Orchowie.                                          

  Radna Gminy Orchowo 

                                                                                                              /-/ Stanisława  Kryszak   

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW 

GMINY  ORCHOWO 

1) Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka 

przewodu pokarmowego (badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn 

od 68 r.ż.) 
 

2) Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu moczowo – płciowego 

mężczyzn (badanie krwi na PSA dla mężczyzn od 50 r.ż.) 
 

SPOTKANIE EDUKACYJNE  w dniu 11 września 2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie 

Gminy w Orchowie – sala narad (podczas spotkania zainteresowanym uczestnikom 

zostaną rozdane specjalne probówki do samodzielnego przygotowania materiału do 

badania na krew utajoną w kale) 
 

BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KAŁÓWEK  w dniu 17 września 2019 r.  od godz. 

900 do 1300 w budynku byłego ośrodka zdrowia, ul. Kościuszki 4 

Informacje dodatkowe: 

- na wszystkie badania należy zabrać ze sobą dokument tożsamości 

- wyniki nieprawidłowe zostaną wysłane pocztą na wskazany przez uczestnika adres 

ZAPISY u p. Magdaleny Kasprowicz - Urząd Gminy w Orchowie pok. nr 6 lub 

telefonicznie pod nr 63 26 84 090 wew. 36                                    
/-/  Magdalena Kasprowicz 

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie informuje, że istnieje 

możliwość składania wniosków w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" 

(DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE) na rok szkolny 2019/2020 w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo. 

 Kierownik GOPS 

/-/  Iwona Mietlicka 

NABÓR DO ORKIESTRY DĘTEJ 

Urząd Gminy w Orchowie ogłasza nabór do Orkiestry Dętej. Chętnych zapraszamy na 

próby w każdy wtorek o godz. 16:30 do Domu Strażaka i Kultury w Orchowie. Do 

wyboru instrumenty m. in. klarnet, saksofon, flet, trąbka, perkusja. Zajęcia prowadzi 

Pan Adrian Wieczorek- więcej informacji pod nr tel. 785 547 334. Dołącz do nas już 

dziś!!!                                                                                                                  Kapelmistrz 
/-/ Adrian Wieczorek 


