
DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA EMERYTÓW   
„WSPÓLNA SPRAWA”  W 2019 ROKU  

 
ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA 

14.01.2019 – Zebranie założycielskie- 29 członków 
Założycieli. 
29.01.2019 - Uzyskanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych prowadzonej przez Starostę Szydłowieckiego. 
17.03.2019 - Zawarcie i podpisanie porozumienia o 
współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwoju 
Gminny Orońsko (SOiRGO) a Stowarzyszeniem Emerytów 
Wspólna Sprawa z\s w Guzowie  
31.12.2019 - Stan osobowy Stowarzyszenia:  63 członków 
w tym 1 członek honorowy; średnia wieku 67 lat.  

 



DZIAŁALNOŚĆ W 2019 ROKU  

 1.We Współpracy ze Starostwem Powiatowym w 
Szydłowcu  

- wyjazd na 6 seansów filmowych i 1 spektakl 
teatralny; udział187 osób, 

2.We współpracy z SO i RGO (program ASOS) 
-nauka pływania i rekreacja w wodzie – basen 

DELFIN w Radomiu,  
-zajęcia fitness- grupa 25 osób, 
- 3-dniowa wycieczka na mazury – grupa 40 osób, 
- wyścig kolarski o tytuł O KONAR DĘBU 

CZWARTAKU,  
- szkolenie p.u. ,,Aktywny i szczęśliwy senior”- 

udział 35 osób, 
  połączone z propozycjami działania w 2020 roku, 
- szkolenie z zakresu wizażu dla Pań i Panów, 
- szkolenie z zakresu samoobrony dla seniorów – 

cykl 5 szkoleń po 40 osób, 
- 2 wyjazdy na spektakle teatralne – Teatr 

Powszechny w Radomiu oraz Teatr Roma w 
Warszawie (2x40 osób),   
 



3.We współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Spokojna Jesień Życia” w Szydłowcu 

-zabawa karnawałowa z udziałem przyjaciół z Szydłowca i udziałem zespołu 
,,Guzowianki”-  40 osób, 

- wczasy 31.05-10.06.2019 w Łazach K\Mielna – 18 osób, 

- piknik sportowy dla seniorów Mazowsza w Kozienicach – 30 osób, 

- 1-dniowa wycieczka do Warszawy i Wilanowa – 18 osób, 

- 7-dniowy turus   wypoczynkowy w Ośrodku TVP.RP, w woj. Podlaskim: 1-dniowy 
wyjazd do Wilna, 

- 8 wyjazdów na zabawy w Szydłowcu m.in. Dzień Kobiet, Początek lata, Andrzejki itp., 

 

 

 



4.We współpracy z SO i RGO i CRP 
- udział w I Festiwalu ,,Muzyka w Przestrzeni”, 
- wycieczka rowerowa w koszulkach ochronnych na 

wernisaż wystawy prof.Bańkowskiego, 
- udział w imprezie: Kolędy : pastorałki w 

wykonaniu zespołu ,,Guzowianki” połączone z 
kiermaszem świątecznym, 

5.We współpracy z  SO i RGO i U.G. Orońsko 
- podwyższenie kompetencji cyfrowych seniorów 

Mazowsza – udział 2 grup x 12 osób, 
- zakończenie roku CHRISTIANEGO w Gminnie i 

prezentacja opracowania p. Tancerza Palacza 
oraz rozpoczęcie obchodów w roku 2020 – 
rokiem prof.Krukowskiego w gminnie, 

6.We współpracy z U.G. Orońsko  
-zakup 60 szt. Koszulek ochronnych (odblaskowych 

z nadrukiem logo Stowarzyszenia i Gminny 
Orońsko do wykorzystywania przez seniorów w 
bezpiecznym poruszaniu się na drogach). 

-sfinansowanie 6 wyjazdów na seanse filmowe w 
Radomiu, 

7.SO i RGO, CRP, Spokojna Jesień Życia w 
Szydłowcu, Wspólna Sprawa 

-obchody Światowego Dnia Seniora w CRP p.u. 
,,Posmakuj muzyki”, 

 



8.Działania własne  ,,Wspólnej Sprawy” 

- szkolenie dla seniorów p.u. ,,Jak się ustrzec 
przestępców-naciągaczny”, prowadzone przez 
funkcjonariuszy KPP w Szydłowcu, 

- szkolenie dla seniorów p.u. ,, Senior w ruchu 
drogowym”, połączone z wręczeniem      60 szt. 
kamizelek odblaskowych – prowadzone przez 
funkcjonariuszy z KPP w Szydłowcu, 

-spotkanie autorskie z lokalnym twórcą wierszy o 
tematyce religijnej i wiejskiej p. Henrykiem 
Defińskim, połączone z możliwością zakupu 1-
szego wydania wierszy, 

- przeprowadzenie wewnątrz Stowarzyszenia zbiórki 
p.u. ,,Pomoc dla Basi” (seniorki stowarzyszenia) 
na dostosowanie mieszkania dla 
niepełnosprawnego syna (wypadek z 
uszkodzeniem kręgosłupa), 

- zabawa ,,Andrzejkowa”, 

-Wigilia w Stowarzyszeniu z udziałem Zarządu SO i 
RGO, 

-Spotkanie Sylwestrowe- udział 50 osób, 
 



-wyjazd na 4 seanse filmowe w kinie 
HELIOS w Radomiu po kosztach 
własnych, udział 62 osób, 

- wykonanie przez członów ,,Wspólnej 
Sprawy” projektu logo 
Stowarzyszenia oraz opracowanie 
tekstu i melodii do ,,Hymnu 
Stowarzyszenia”, 

-poczyniono prace przygotowawcze do 
programu zbierania i opracowywania 
urat. fotograficznych celem wydania 
albumu z historią życia, u 
mieszkańców gminny Orońsko od 
końca XIX w. do lat Osiemdziesiątych 
XX w. pod roboczym tytułem 
,,Uchronić od zapomnienia”, 

- uzgodniono spotkanie ze znanym 
reżyserem filmów dokumentalnych o 
tematyce historycznej  p. Zofii Heleny 
Etemadi z młodzieżą starszych klas 
szkół podstawowych w gminnie, 
uzgodniono również spotkanie z 
lekarzem diabetologiem p.u. 
,,Cukrzyca -choroba podstępna”. 

Ze względu na brak wolnych terminów na 
to spotkanie w 2019r., będą one 
zrealizowane w 2020r. 

 



Ramowy Program Działań Stowarzyszenia Emerytów Wspólna 
Sprawa w 2020 roku 

 1. Spotkanie z reżyserem filmów 
dokument. o tematyce historycznej 
połączone z pokazem filmów; pokaz dla 
uczniów o tajnikach zawodu filmowca. 

2. Wyjazdy na seanse filmowe i spektakle 
teatralne. 

3. Całoroczne zajęcia fitness na sali 
gimnastycznej i w terenie. 

4. Spotkanie z ciekawymi ludźmi na 
interesujące seniorów tematy. 

5. Prace przygotowawcze i wdrożeniowe 
programu zbierania i opracowywania 
materiałów  fotograf, celem wydania 
albumu z historią życia mieszkańców 
gminy Orońsko do końca XIX w. do lat 
osiemdziesiątych XX w. pod roboczym 
tytułem ,,Ocalić od zapomnienia”. 

6. Spotkania integracyjne seniorów przy 
grillu. 

7. Wycieczki rowerowe po najładniejszych 
zakątkach Gminy. 

 

 

 

-Młodzież starszych klas szkół podstawowych 
w gminnie-około 80 osób. 

 
-Ok. 30 osób jednorazowo 6 wyjazdów w 

roku. 

-1 raz w tygodniu, finalnie ok. 40 razy w roku. 

 

-4 spotkania w roku; lekarze, leśnicy, 
przyrodnicy, prawnicy. 

-Dyrektorzy szkół, nauczyciele, seniorzy, 
pracownicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej, młodzież szkolna, historycy, 
Archiwum Państwowe w Radomiu. 

 

 

-Co najmniej  3-krotnie w roku. 

 

-Co najmniej 3-krotnie w roku. 

 



8. Spotkani seniorów przy kawie i ciastkach- 
wieczory z muzyką z lat młodości, 
wspólne śpiewanie, obyczaje i  obrzędy 
ludowe z udziałem zespołu 
,,Zaborowianki” itp. 

9. Podjęcie ściślejszych kontaktów z Centrum 
Rzeźby Polskiej i aktywny udział 
seniorów w imprezach organizowanych 
przez CRP. 

10. Wczasy w ośrodku wypoczynkowym 
ŁAZYK\MIELNA. 

11. Wczasy w ośrodku wypoczynkowym 
POSEJNELE przy granicy z LITWĄ. 

12. Udział w Koncercie zespołu MAZOWSZE w 
Otrębusach p.n. BETLEJEM POLSKIE. 

13. Warsztaty krawieckie- szycie toreb 
szmacianek wielokrotnego użytku,         
-dążenie do eliminowania z opakowań 
plastikowych (działanie na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego) 

 

14. 1- dniowa wycieczka po powiecie 
Szydłowieckim: Szydłowiec, Skłoby, 
Chlewiska, Rzuców, itp. p.n. ,,Cudze 
chwalicie swego nie znacie”. 

 

 

-Co najmniej 1 raz w miesiącu. 

 

 

 

 

 

 

 

-Seniorzy – przy współpracy ze Stow. 

    Spokojna Jesień Życia. 

-Seniorzy – przy współpracy J.W. 

 

-Seniorzy 40 osób. 

-WYKONAWCY- ok.20 osób –członkowie 
STOWARZYSZENIA WSPÓLNA SPRAWA, z 
własnymi maszynami do szycia.  

ODBIORCY – BEZPŁATNE mieszkańcy gminy 
Orońsko otrzymujący torby w sklepach 
na terenie Gminy. 

 

-Seniorzy 30  osób 1-razowo. 

 



15. 1-2 dniowa wycieczka w Góry 
Świętokrzyskie p.m j.w. 

16. Warsztaty ozdób Bożonarodzeniowych.  

 

 

17. 1-2 dniowa wycieczka do Sandomierza i 
Kazimierza Dolnego. 

18. 3 dniowa wycieczka: Ziemie Zachodnie 
(Sudety); Praga Czeska. 

19. Kurs tańca towarzyskiego (instruktorzy z 
radomskich szkół tańca). 

20. Warsztaty Florystyczne  

21. Warsztaty kulinarne – potrawy regionalne 
( we współpracy z KGW z Gminny 
Orońsko). 

22. Pozyskanie na terenie Gminny 
pomieszczenia na ok. 30 osób, na 
spotkania emerytów celem słuchania 
muzyki i śpiewania, spotkań z ciekawymi 
ludźmi itp., prowadzenie gier 
towarzyskich itp. 

23. Zakup lub przekazanie dla 
STOWARZYSZENIA do wykorzystania 
przez seniorów na imprezy i spotkania 
przy długich zimowych wieczorach 
mikrofonu i sprzętu nagłaśniającego. 

 

 

-Seniorzy 30 osób 1-razowo. 

 

-Zainteresowani seniorzy z przeznaczeniem 
na upominki dla Domów Dziecka i dzieci z 
biednych rodzin. 

-Seniorzy 30 osób 1-razowo. 

 

-Seniorzy 40 osób. 

 

-Seniorzy – grupa ok.25 osób. 

 

-Zainteresowani seniorzy. 

-Zainteresowani seniorzy. 

 



Źródła: 

• http://oronsko.org/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za uwagę 

http://oronsko.org/

