
Działalność Stowarzyszenia Odnowy  
i Rozwoju Gminy Orońsko 

w roku 2017 

Orońsko, 7 stycznia 2018 r. 

VI Forum Dyskusyjne Lokalnych Organizacji Pozarządowych 



Plan prezentacji 

1. Wprowadzenie 

2. Zrealizowane projekty dofinansowane ze źródeł 

publicznych 

3. Zrealizowane projekty własne stowarzyszenia 

4. Odniesienie do ubiegłorocznego planu zadaniowego 

5. Planowane przedsięwzięcia na rok 2018 

6. Podsumowanie 



Nasz cel – to radość życia 

• Działania zrealizowane na rzecz Klubu Seniora 

działającego na terenie gminy, 

• Projekt prowadzony przez Fundację Inicjatyw 

Edukacyjnych w Warszawie, nasze stowarzyszenie 

było kooperantem odpowiedzialnym za działania na 

terenie Orońska, 

• Projekt był dofinansowany z Rządowego Programu 

Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS), 

• Działania obejmowały zajęcia rekreacyjno ruchowe 

(np. pływalnia, nordic walking), wycieczki 

krajoznawcze (Mazury, Warszawa), wieczory ze 

sztuką (wyjazdy do teatru), spotkania doszkalające 

(np. spotkania z policjantem, wizażystką, 

informatykiem), spotkania integracyjne (np. 

Ogólnopolski Dzień Seniora w Orońsku) 



Powszechna nauka pływania 
w Orońsku 

• Projekt dofinansowany przez Gminę Orońsko 

• W ramach projektu uczniowie szkół podstawowych 

z terenu gminy brali udział w zajęciach na pływalni 

(45 osób, zajęcia raz w tygodniu) 

• Projekt realizowany we współpracy ze 

Środowiskowo-Lekarskim Wodnym Ochotniczym 

Pogotowiem Ratunkowym  

w Radomiu (trenerzy pływania z tego 

stowarzyszenia prowadzili treningi nauki  

i doskonalenia pływania) 

• Zajęcia cieszą się bardzo dużym 

zainteresowaniem (zawsze tworzona jest lista 

rezerwowa) – projekt będzie kontynuowany 



Powszechna nauka pływania 
w Powiecie Szydłowieckim 

• Projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe  

w Szydłowcu 

• W ramach projektu uczniowie szkół średnich (Liceum 

Ogólnokształcące oraz KOP) mieli zorganizowane 

zajęcia na pływalni wraz z dowozem, które 

organizowano w ramach zajęć wychowania 

fizycznego 

• Projekt deficytowy, w zajęciach nie uczestniczyła 

zakładana liczba uczniów, a tym samym nie 

uzyskano planowanego wkładu własnego do projektu 

z wpłat od beneficjentów 

• Projekt nie będzie kontynuowany przez SOiRGO 



Popularnonaukowa konferencja 
„Orońska Czekolada” 

• Projekt dofinansowany z funduszy europejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

• Zorganizowano spotkanie popularnonaukowe, którego 

celem była integracja środowiska lokalnego oraz promocja 

krzemienia czekoladowego 

• Wydano folder konferencyjny, zorganizowano stoiska 

edukacyjne oraz degustację potraw regionalnych 

• Wydarzeniu towarzyszył koncert zespołu „Laboratorium 

Pieśni” z Gdańska 

• Konferencja zorganizowana przy współpracy Instytutu 

Archeologii i Etnologii PAN, CRP w Orońsku oraz LGD 

„Razem na Piaskowcu”, Guzowianek i Zaborowianek 

• Zaskoczeniem było bardzo małe zainteresowanie 

środowisk nauczycielskich, a także innych środowisk 

odpowiedzialnych za rozwój społeczeństwa lokalnego 



Aktywność sportowa jako forma 
przeciwdziałania uzależnieniom 

• Projekt dofinansowany przez Gminę Orońsko 

• Zorganizowano systematyczne treningi piłki siatkowej 

mężczyzn oraz współzawodnictwo  

w formie Ligi Amatorskiej Piłki Siatkowej Mężczyzn, a 

także uruchomiono cykliczne treningi kolarskie dla 

uczniów szkół podstawowych 



Mazowiecka Akademia Młodego 
Odkrywcy 

• Projekt dofinansowany ze środków Marszałka 

Mazowsza, 

• Projekt obejmował zajęcia laboratoryjne z chemii  

i fizyki, wycieczkę edukacyjną do Centrum Nauki 

Leonardo da Vinci w Chęcinach, a także wywiady  

z ciekawymi ludźmi i był skierowany do uczniów 

klas IV-VII 

• W ramach projektu zaproszono prof. Włodzimierza 

Strupińskiego, światowej sławy naukowca (fizyka), 

odkrywcę polskiej technologii wytwarzania grafenu 

• Z zaskoczeniem stwierdzono całkowity brak 

zaangażowania nauczycieli przedmiotów ścisłych  

w prowadzenie zajęć pomimo możliwości zakupu 

pomocy dydaktycznych i gratyfikacji za pracę ze 

środków projektowych – wszystkie zajęcia 

prowadziło stowarzyszenie we własnym zakresie 



Spotkania z ciekawymi ludźmi 

1. Nikodem Popławski (astrofizyk) 

2. Włodzimierz Strupiński (fizyk) 

3. Piotr Brożyna (kolarz szosowy) 

• Projekt w części dofinansowany ze źródeł 

publicznych w ramach „Akademii Młodego 

Odkrywcy”, 

• Spotkania cieszą się dużym 

zainteresowaniem młodzieży, a więc warto je 

kontynuować, ponieważ stymulują 

zainteresowania, kreatywność, a także 

pobudzają ciekawaość świata wśród młodego 

pokolenia oraz zachęcają do stawiania sobie 

ambitnych celów życiowych, 

• Proponujemy, aby w projekt włączyły się 

szkoły i podjęły próbę samodzielnego 

poszukiwania ciekawych ludzi, którzy zgodzą 

się odwiedzić Orońsko 

Projekt własny stowarzyszenia 



Wyścig kolarski  
„O Konar Dębu Czwartaka” 

• Zorganizowano dwa kolarskie wyścigi 

szosowe (czerwiec i wrzesień) 

• Opracowano nową trasę wyścigu 

przebiegającą przez tereny Gminy Orońsko i 

Szydłowiec 

• Partnerem projektu był Powiat Szydłowiecki 

(sfinansował część nagród) 

• Współpraca organizacyjna z OSP Dobrut i 

Orońsko 

• Projekt cieszy się bardzo dużym 

zainteresowaniem, o czym świadczy udział 

kolarzy z całej Polski (około 100 osób w 

każdym z wyścigów) 

• Projekt będzie kontynuowany 

Projekt własny stowarzyszenia 



Młodzieżowa sekcja kolarska 

• Po wstępnym etapie dofinansowanych z 

projektu gminnego kontynuowano 

finansowanie cyklicznych treningów kolarskich 

• Uzupełniono sprzęt niezbędny do treningów 

• Zajęcia prowadzone są w cyklach 

dwutygodniowych przez trenerów – członków 

stowarzyszenia: Joannę Sokołowską oraz 

Piotra Stanika 

• Sukcesy medalowe w swoich kategoriach 

wiekowych odnotowali zawodnicy sekcji, 

biorący udział w wyścigu „O Konar Dębu 

Czwartaka” 

• Obserwuje się wśród uczniów zbyt małe 

zainteresowanie bezpłatnymi treningami – 

projekt będzie kontynuowany w tej formie do 

końca bieżącego roku szkolnego 

Projekt własny stowarzyszenia 



Projekcje filmowe w Orońsku 

• Projekt był kontynuacją - w znacznie 

ograniczonym zakresie - wcześniejszych 

spotkań filmowych w ramach Letniego Kina na 

Trawie  

• Ograniczenie zakresu wynikało ze zbyt małego 

zainteresowania mieszkańców projekcjami 

prowadzonymi w latach poprzednich 

• Zorganizowano projekcję filmu „Jestem 

mordercą”, której towarzyszyło spotkanie z 

drugim reżyserem Jarosławem Stypą – pokaz 

w ramach programu „Polska Światłoczuła” 

• Współpraca organizacyjna z CRP w Orońsku 

• W spotkaniu wzięło udział około 35 osób, a 

więc również tym razem frekwencja nie jest 

zadowalająca pomimo możliwości 

bezpośredniej rozmowy z reżyserem 

Projekt własny stowarzyszenia 



Stan realizacji planu na rok 2017 

 Konferencja Orońska 
Czekolada 

 Młodzieżowa sekcja 
kolarska 

 Wydawnictwo 
„Orońsko w XXI 
wieku – kronika” 

 Weekend z muzyką 
sakralną 

 Zrealizowano 

 

 Zrealizowano 

 

 Zamiennie wydano 
broszurę z okazji 10-lecia 
SOiRGO 

 Nie zrealizowano 



Planowane projekty na rok 2018 

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 



Podsumowanie 

1. Zrealizowano większość z zaplanowanych 

projektów, w tym sześć dofinansowanych ze 

źródeł publicznych 

2. Zrealizowano szereg działań skierowanych do 

seniorów oraz młodzieży i dzieci 

3. Niezrealizowanie zaplanowanego projektu wynika 

z konieczności wykonania zadań, których nie były 

w stanie zrealizować inne osoby  

4. Stwierdzono dużą bierność środowiska lokalnego 

w korzystaniu z dostępnej oferty działań 



Nasi Darczyńcy 

Dziękuję za uwagę 


