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Charakterystyka SOiRGO
1. Stowarzyszenie powstało w 2007 roku

2. Cel działalności: wszechstronny rozwój gminy
3. Obszary działalności: kultura, sztuka, edukacja,
sport, kultura fizyczna, działalność charytatywna,
promocja dóbr kultury i dziedzictwa historycznego
4. Odbiorcy działań: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy

5. Efekty: m.in. integracja środowiska, podwyższenie
jakości edukacji, poprawa promocji gminy, rozwój
innych dyscyplin sportowych niż piłka nożna
2

Zajęcia sportowe

• Organizowane są systematyczne zajęcia nauki
pływania, treningi kolarskie, a także siatkarskie

• W ramach projektu powszechnej nauki pływania
uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy
biorą udział w zajęciach na pływalni (45 osób,
zajęcia raz w tygodniu)
• Projekt nauki pływania realizowany jest we
współpracy ze Środowiskowo-Lekarskim Wodnym
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym
w Radomiu (trenerzy pływania z tego
stowarzyszenia prowadzą treningi nauki
i doskonalenia pływania)
• Zajęcia sportowe cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem
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Wyścig kolarski
„O Konar Dębu Czwartaka”

• Organizowane są od sześciu lat wyścigi w
kolarstwie szosowym
• Opracowano trasę wyścigu przebiegającą
przez tereny Gminy Orońsko i Szydłowiec

• Projekt cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem, o czym świadczy udział
kolarzy z całej Polski (około 100 osób w
każdym z wyścigów)
• Projekt objęty patronatem zawodowej grupy
CCC Sprandi Polkowice
• Planowane jest rozszerzenie imprezy o
Memoriał Stanisława Chełmińskiego
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Krzemień czekoladowy

• Aktywny udział w pracach archeologicznych
• Organizowane są spotkania wakacyjne dla
uczniów w ramach Szkoły Archeologii
• Organizowane są cykliczne konferencje
popularno-naukowe - ostatnio odbyła się
konferencja pt. „Orońska Czekolada”
• Konferencji tej towarzyszył koncert zespołu
muzyki etnicznej „Laboratorium Pieśni” z
Gdańska
• Przygotowano materiały konferencyjne
zawierające streszczenia referatów oraz
charakterystykę ostatnich prac na terenie
Orońska
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Zlot Mercedesa „Beczkolandia”

• Zorganizowano Ogólnopolski Zlot Miłośników
Pojazdów Mercedes W123

• Promowano lokalne atrakcje, organizując
przejazd wraz ze zwiedzaniem Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku, Zamku i Kościoła
Św. Zygmunta w Szydłowcu oraz Muzeum
Techniki w Chlewiskach
• Podczas zlotu prowadzono edukację w
zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej
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Promowanie wysokiej kultury

• Zorganizowano koncert Mieszanego Chóru
Mariańskiego z Krakowa z okazji 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości
• Repertuar o tematyce patriotycznej, zawierał
utwory Baczyńskiego, Słowackiego, Jana
Pawła II, Kochanowskiego
• Koncert zorganizowano we współpracy z
Parafią w Orońsku, przy wsparciu finansowym
Zarządu Województwa Mazowieckiego
• Chór uświetnił także celebrę Mszy świętej w
kościele w Orońsku
• W koncercie wzięło udział ponad 200
słuchaczy
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Przeciwdziałanie wykluczeniu

• Uruchomienie stażu dla osoby
niepełnosprawnej
• Zaangażowanie jej w promowanie wydarzeń
w internecie (Tweeter, Facebook)
• Zaangażowanie w pomocnicze prace biurowe
(biuro zawodów sportowych, sekretariat
konferencji popularno-naukowej)
• Aktywny udział w spotkaniach promocyjnych i
organizacyjnych w sprawie wyścigów
kolarskich

• Przygotowanie dzisiejszego wystąpienia przy
wykorzystaniu technologii informatycznych
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Dziękuję za uwagę
Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.oronsko.org
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