
Działalność Stowarzyszenia Odnowy Działalność Stowarzyszenia Odnowy 
i Rozwoju Gminy Orońskoi Rozwoju Gminy Orońsko

w roku 2016w roku 2016

Orońsko, 21 stycznia 2017 r.



Plan prezentacji

1. Działalność promująca wiedzę i edukację

2. Działalność promująca kulturę i sztukę

3. Działalność promująca turystykę i zdrowie

4. Działalność promująca kulturę fizyczną i sport

5. Planowane nowe przedsięwzięcia

6. Pytania do dyskusji

7. Podsumowanie



Spotkania z ciekawymi ludźmi
1. Agata Korc (pływaczka)

2. Radosław Kawęcki (pływak)

3. Robert Kowalik (pilot)

4. Paweł Pieńkowski (alpinista)

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017, w styczniu 2017 zorganizowano 
kolejne spotkanie z astrofizykiem – Nikodemem Popławskim, dalsze 

działania będą uwarunkowane pozyskaniem odpowiednich funduszy
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Integracyjne Lato Folkowe
w Orońsku

1. Projekt dofinansowany przez Marszałka Mazowsza
2. Współpraca m.in. z: Guzowiankami, Zaborowiankami, Mirowiankami, 

Kapelą Krośniewiacy, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
3. Zadania planowane do kontynuacji przez CRP
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Kino Letnie na Trawie
1. Zawarto umowy z ZAIKS i SFP, 

opłacono stosowne tantiemy.
2. Wyświetlono sześć filmów w każdą 

sobotę wakacji począwszy od 
połowy lipca

3. Projekcje przeprowadzono w 
plenerze na terenie Centrum Rzeźby 
Polskiej (zadanie zrealizowane we 
współpracy z CRP)

4. W porównaniu z latami poprzednimi 
stwierdzono znacznie mniejszą 
frekwencję, co może wynikać z 
uruchomienia projekcji w Rynku 
Wielkim w Szydłowcu

5. Realizacja w ramach programu 
dofinansowanego z budżetu Gminy 
Orońsko

6. Zadanie będzie znacznie 
ograniczone w roku 2017
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Letnie spotkania kameralne

1. Koncert kameralny z udziałem pianisty z Białorusi Włodzimierza 
Lebieckiego oraz artystów z Orońska Wiolety Fijałkowskiej (flet), 
Bartłomieja Bursy (skrzypce) oraz Marka Molendy (fortepian)

2. Koncert zgromadził szeroką publiczność w liczbie około100 osób
3. Projekt zrealizowany przy współpracy z CRP
4. Zadanie będzie kontynuowane w przypadku pozyskania odpowiednich 

funduszy

Ku
ltu

ra
 i 

sz
tu

ka



V Konkurs Fotograficzny 
„Regionalne Fascynacje”
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1. Zmodyfikowano regulamin konkursu – umożliwiono zgłaszanie prac 
osobom spoza gminy – najlepsze prace umieszczono na wydanym 
kalendarzu na rok 2017

2. Rozdano nagrody z kategorii wiekowej do 18 lat i powyżej 18 lat
3. Konkurs został wsparty przez Gminę Orońsko oraz Powiat Szydłowiecki
4. Zaobserwowano małe zaangażowanie mieszkańców Orońska – prace 

wpłynęły dopiero po przedłużeniu terminu oraz wielu przypomnieniach ze 
strony stowarzyszenia – konkurs w roku 2017 będzie zawieszony



II Rajd Rowerowy Szlakiem 
Powstańców Styczniowych

1. Projekt zrealizowany we współpracy 
z Gminą Orońsko, Jastrząb i Kowala 
oraz Stowarzyszeniem Rozwoju 
Kowali, Policją i jednostkami OSP w 
terenów poszczególnych Gmin

2. Udział ponad 100 osób
3. Zadanie planowane do realizacji w 

ramach projektu dofinansowanego 
przez LGD (kierunek Jastrząb-
Orońsko)
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Treningi i zawody siatkarskie
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1. Zorganizowano cykliczne treningi 
siatkarskie

2. Przeprowadzono turniej piłki siatkowej 
mężczyzn o Puchar Wójta Gminy 
Orońsko oraz IV Turniej Piłki Siatkowej 
Mężczyzn o Puchar Kubimexu

3. Projekt zrealizowano we współpracy z 
Gminą Orońsko i PG w Orońsku

4. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 
roku – aktualnie prowadzone są 
rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki 
Mężczyzn (bierze udział 6 drużyn z 
regionu)



Nauka i doskonalenie pływania
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1. W pierwszej połowie roku organizowano 
cykliczne wyjazdy na pływalnię (raz w 
tygodniu), które były dofinansowane ze 
środków Gminy Orońsko oraz Powiatu 
Szydłowieckiego.

2. Po wakacjach kontynuowano program, 
którego koszty były pokrywane przez 
rodziców uczestników zajęć.

3. Pomimo pełnej odpłatności program 
cieszy się dużym zainteresowaniem –
uczestniczy ponad 40 uczniów z Gminy 
Orońsko.

4. Program będzie kontynuowany w roku 
2017 (aktualnie stowarzyszenie 
poszukuje źródeł dofinansowania 
kolejnego cyklu treningowego)



Bieg przełajowy 
„O konar Dębu Czwartaka”
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1. Zorganizowano V edycję biegu, który odbył się 11 listopada – wybór daty 
nie był przypadkowy (promowane są obok wartości sportowych również 
wartości patriotyczne, poza tym organizowanie biegów w wielu miejscach 
w tym dniu dawałoby według organizatorów szansę zdobycia trofeów 
przez amatorów biegania z terenu gminy).

2. Stwierdzono brak zaangażowania środowiska sportowego i szkolnego 
przygotowaniem zawodników do udziału w biegu, co skutkuje znikomym 
udziałem mieszkańców Gminy w imprezie

3. Małe zainteresowanie lokalnego społeczeństwa imprezą wymusza jej 
zawieszenie, stąd też w roku 2017 nie będzie zadanie kontynuowane



Treningi i zawody kolarskie
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1. Zorganizowano treningi kolarskie dla mieszkańców gminy, program 
zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Orońsko

2. Zorganizowano dwie edycje wyścigów kolarskich, nagrody, dyplomy i 
medale rozdano w kategorii kobiet i kategorii mężczyzn

3. Zaobserwowano duże zainteresowanie tą imprezą wśród kolarzy zarówno 
z regionu radomskiego jak też z innych województw Polski

4. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017, wraz z przygotowaniem 
oferty treningowej dla młodzieży oraz zorganizowaniem dwóch 
wyścigów przebiegających nowo opracowanymi trasami



1.Organizacja archeologicznej konferencji 
popularno-naukowej „Orońska czekolada”

2.Opracowanie i wydanie publikacji 
promującej gminę pt.: „Orońsko w XXI 
wieku - kronika”

3.Uruchomienie młodzieżowej sekcji 
kolarskiej

4.Zorganizowanie wydarzenia kulturalnego 
pt.: „Weekend z muzyką sakralną”N
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1. Jakie projekty można przygotować na ogłoszony przez 
Marszałka Mazowsza konkurs w obszarze edukacji (projekty 
do 10.000 zł, w tym 20% wkładu własnego) ?

2. Czy proponowane przez Stowarzyszenie nowe projekty 
odpowiadają tematycznie konkursom grantowym 
planowanym do ogłoszenia przez LGD – kiedy zostaną 
uruchomione i jakie dokumenty trzeba będzie 
przygotować?

3. Czy uruchomione jest w Urzędzie Gminy przygotowanie 
harmonogramu imprez w okresie letnim (zgodnie z 
deklaracją ubiegłoroczną) – jakie zgłoszenie, do kiedy i do 
kogo należy przesłać?

4. Jak zmobilizować mieszkańców do aktywności w tym 
ruchowej, kulturalnej, artystycznej i społecznej?

5. W jaki sposób zachęcić mieszkańców do działalności na 
rzecz NGO?
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Przygotowane i zrealizowane 
w roku 2016 projekty dofinansowane ze 

źródeł publicznych

1. Aktywność kulturalna i sportowa jako formy 
przeciwdziałania uzależnieniom w Gminie Orońsko –
dofinansowanie Gmina Orońsko

2. Nauka i doskonalenie pływania jako forma 
zagospodarowania czasu wolnego uczniów wybranych 
szkół podstawowych powiatu szydłowieckiego –
dofinansowanie Starostwo Powiatowe

3. Integracyjne lato folkowe w Orońsku – dofinansowanie 
Marszałek Mazowsza
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1. Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania

2. Uruchomiono nowy projekt spotkań z ciekawymi ludźmi

3. Rozwijano współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi 
z terenu gminy i regionu radomskiego

4. Wsparto działalność innych organizacji w tym Młodzieżowy 
Zespół Folkowy Guzowianki (pozyskano środki na zakup 
haftowanych koszul), a także OSP Dobrut i Orońsko 
(pozyskano środki na sfinansowanie kursów w zakresie 
ratownictwa wodnego)

5. Dalszy dynamiczny rozwój oferty działań prospołecznych jest 
determinowany zaangażowaniem społeczeństwa w pomoc 
przy organizacji poszczególnych przedsięwzięć, a także 
przystąpieniem nowych aktywnych członków do 
stowarzyszenia

6. Realizacja wielu interesujących projektów była możliwa dzięki 
finansowemu wsparciu sponsorów – za co bardzo dziękujemy
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