
Działalność Stowarzyszenia Odnowy  
i Rozwoju Gminy Orońsko 

w roku 2018 

Orońsko, 27 stycznia 2019 r. 

VII Forum Dyskusyjne Lokalnych Organizacji Pozarządowych 



Plan prezentacji 

1. Wprowadzenie 

2. Działania w obszarze sportu 

3. Działania w obszarze turystyki i krajoznawstwa 

4. Działania w obszarze kultury 

5. Działania w obszarze wyrównywania szans 

6. Odniesienie do ubiegłorocznego planu zadaniowego 

7. Planowane przedsięwzięcia na rok 2019 

8. Podsumowanie 



Działania w obszarze sportu 

• Powszechna nauka pływania (dofinansowanie 

Gminy Orońsko) 

• Sekcja siatkarska (treningi i zawody) 

• Sekcja kolarska (treningi i zawody) 



Działania w obszarze sportu 

Wyścig Kolarski „O konar Dębu Czwartaka” 

• Projekt dofinansowany ze środków Starosty Szydłowieckiego 

• Uczestniczyło ponad 100 kolarzy z całej Polski 

• Wyścig objęty patronatem zawodowej grupy kolarskiej CCC Sprandi Polkowice 

(medale wręczał Piotr Brożyna – mistrz Polski, reprezentant grupy CCC) 

• Impreza będzie kontynuowana w rozszerzonej formule 



Działania w obszarze turystyki 
i krajoznawstwa 

Ogólnopolski Zlot Miłośników Mercedesa W123 „Beczkolandia 2018” 

• 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 

• Uczestniczyło ponad 60 osób z całej Polski (baza zlotu w ośrodku Mexicana-Chlewiska) 

• Podczas zlotu prowadzono edukację w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej 



Działania w obszarze kultury 

Koncert Mieszanego Chóru Mariańskiego z Krakowa 

• Koncert „Laudate Libertas” z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 

(w koncercie wzięło udział ponad 200 słuchaczy) 

• Koncert był dofinansowany przez Marszałka Mazowsza 

• Ostatni koncert chóru pod dyrekcją Maestro Jana Rybarskiego (został wydany album 

upamiętniający ten koncert) 



Działania w obszarze wyrównywania 
szans osób niepełnosprawnych 

• Organizacja stażu we współpracy z Fundacją Aktywności 

Obywatelskiej z Lublina i wdrażanie nowych środków 

technicznych wspomagających osobę niepełnosprawną 

• Wspieranie działalności stowarzyszenia, wystąpienia 

publiczne, realizacja wywiadów 

• Ukazał się wywiad z naszą stażystką w Biuletynie 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, pokazujący 

najlepszy staż na Mazowszu 



Odniesienie do ubiegłorocznego 
planu zadaniowego 

1.Nauka i doskonalenie pływania  

2.Sekcja piłki siatkowej mężczyzn  

3.Młodzieżowa sekcja kolarska  

4.Wyścig rowerowy „O konar Dębu 
Czwartaka”  

5.Spotkania z ciekawymi ludźmi  

6.Szkoła pierwszej pomocy przedlekarskiej 

7.Weekend z muzyką chóralną 



Planowane przedsięwzięcia  
na rok 2019 

1. Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży 

2. Zajęcia ruchowe na pływalni dla seniorów 

3. Sekcja piłki siatkowej mężczyzn  

4. Młodzieżowa sekcja kolarska  

5. Wyścig rowerowy „O konar Dębu Czwartaka”  wraz z 
Memoriałem Stanisława Chełmińskiego 

6. Spotkania z ciekawymi ludźmi uczniów szkół gminy 

7. Dzień Godności (koncert zespołu, w skład którego 
wchodzą osoby niepełnosprawne, spotkanie autorskie 
z niepełnosprawną autorką książki) 

8. Warsztaty artystycznej obróbki szkła 

 



Zbiórka publiczna 

1. Aktualnie realizujemy zbiórkę publiczną na 
rzecz odbudowy spalonego domu Państwa 
Stańczyków z Orońska 

2. Akcja charytatywna jest prowadzona we 
współpracy z OSP Orońsko 

3. Zbiórka jest zarejestrowana w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
Administracji pod nr 2019/148/OR 

4. Datki można wpłacać na konto lub 
wrzucać do puszek kwestarskich 

5. Nr subkonta stowarzyszenia do wpłat:  

    36 1600 1462 1028 6952 8000 0002 

   tytuł przelewu: solidarni ze strażakiem 



Podsumowanie 

1. Zrealizowano większość zaplanowanych działań, cząstkowe przeprowadzenie 
szkoleń w zakresie szkoły pierwszej pomocy wynika z ograniczonych funduszy 
– złożony projekt nie uzyskał finansowania z funduszy marszałkowskich 

2. Ze względu na trudności w ustaleniu dogodnych terminów nie przeprowadzono 
spotkań z ciekawymi ludźmi, jednak ten projekt będzie kontynuowany 

3. Wykonano trzy projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych (projekty 
dofinansowane z funduszy Gminy Orońsko, Starostwa Powiatowego w 
Szydłowcu, Zarządu Województwa Mazowieckiego) 

4. Zintensyfikowano działania w obszarze wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych 

5. Zrealizowano szereg działań z funduszy własnych stowarzyszenia, w tym 
wydano album upamiętniający koncert chóru w Orońsku, wydrukowano 
kalendarz regionalny oraz prowadzono zajęcia sekcji kolarskiej, bezpłatne dla 
uczestników, które według zarządu cieszą się zbyt małym zainteresowaniem 

6. Dziękujemy Sponsorom za ich pomoc w realizacji działań stowarzyszenia 


