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Rozdział I. 

 

 Organizacja prac nad Strategią Rozwoju Gminy Orońsko 

 

 

 

Organizacja prac nad strategią została podzielona na trzy autonomiczne zadania: 

 

a/ wyznaczenie zespołu zajmującego się opracowaniem strategii 

b/ określenie zadań zespołu i jego uczestników 

c/ określenie i wdrożenie sposobu sformalizowania prac zespołu. 

 

1. Wyznaczenie zespołu zajmującego się strategią –  

 

Analiza kilkunastu planów strategicznych oraz dostępnych publikacji w tym zakresie wskazuje, iż nie 

istnieje „jeden najlepszy”, czy też „najczęściej stosowany” model współpracy w procesie tworzenia 

strategii rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego.  Dla każdej organizacji można przyjąć różne 

formy i zakres działania. Zastanowienie się kto? i w jakim zakresie? powinien być zaangażowany  

w ten proces było bardzo ważne z kilku punktów widzenia. 

 

Myślenie o zespole ds. strategii Gminy zostało ukierunkowane zarówno „do wewnątrz Urzędu 

(pracownicy) jak i na zewnątrz (mieszkańcy, radni, jednostki podległe, partnerzy samorządu). 

Zważywszy na możliwe role oraz moment zaangażowania się w prace na rzecz strategii, jego 

uczestników podzielono na trzy grupy: 

 

1)  budowniczy strategii – osoby i organizacje bezpośrednio zaangażowane w tworzenie strategii, 

rozumianej nie tylko jako dokument, ale przede wszystkim jako sposób myślenia  

o rozwoju Gminy. Ta grupa tworzyła plan strategicznego rozwoju – Wójt Gminy, najbliżsi 

współpracownicy oraz Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. – ekspert Gminy; 

 

2) realizatorzy strategii – to wykonawcy planu, od nich będzie zależeć czy zapisy strategii będą 

systematycznie realizowane, czy jej realizacja przyniesie w dłuższym horyzoncie czasowym pozytywne 

efekty w samorządzie i jego otoczeniu; 

 

3) odbiorcy strategii – mieszkańcy, goście, przedsiębiorcy i partnerzy społeczni, urzędy, instytucje 

publiczne, organizacje pozarządowe. 
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Tabela 1.  Skład zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Orońsko– prezentacja   

  rozkładu zaangażowania [3 – mocne zaangażowanie, 0 – brak zaangażowania] 

Uczestnik Funkcja Organizacja Realizacja Odbiorca 

Lider/Inicjator Wójt Gminy  3 2 1 

Zespół Lidera pracownicy Urzędu Gminy  3 3 2 

Szef Projektu 

Strategia 

Wójt Gminy 

 

3 1 1 

Główny Ekspert Planowanie strategiczne 3 0 0 

Grupy 

strategiczne 

instytucje z otoczenia Gminy 2 1 1 

 

Podjęcie decyzji o wyborze Szefa Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy było ważnym momentem dla 

całego późniejszego procesu. W uwarunkowaniach samorządu terytorialnego decyzja ta bowiem, ma 

późniejsze implikacje tak w wymiarze „wewnętrznym” jak i „zewnętrznym”. Na zewnątrz to informacja 

jak poważnie strategia traktowana jest przez szefa JST – samodzielne objęcie funkcji kierowania 

pracami przez Wójta mogło dowodzić jego osobistego zaangażowania w tworzenie i redakcję 

dokumentu strategii. Z drugiej jednak strony, mogło mieć decydujące znaczenie o komforcie pracy 

pozostałych uczestników Zespołu. Biorąc pod uwagę rangę strategii ostatecznie ustalono, że Szefem 

Zespołu ds. Strategii będzie Wójt Gminy. To on bezpośrednio organizował i kierował pracami Zespołu. 

 

Ekspert główny – zaproszenie do współpracy eksperta wynikało z przyjętego modelu opracowywania 

strategii w tzw. metodzie eksperckiej. Zadania eksperta głównego to poznanie problemów i potrzeb 

Gminy, dzielenie się doświadczeniem, współpraca we wszystkich etapach realizacji strategii i co 

najważniejsze, czuwanie, aby proces przygotowania strategii nie był obarczony błędami – szczegółowy 

zakres prac eksperta został scharakteryzowany w dalszej części dokumentu. 

 

Grupy strategiczne – to osoby zaproszone do prac nad strategią rozwoju Gminy. Decydując, kto 

zostanie zaproszony kierowano się kryterium faktyczności pomocy. Uczestnicy warsztatów 

strategicznych: samorządowcy, przedstawiciele instytucji publicznych, Radni Rady Gminy oraz Sołtysi 

brali czynny  

i ważny udział w fundamencie merytorycznym strategii, analizie SWOT i identyfikacji obszarów 

problemowych. 

 

W skład grup strategicznych wchodziły osoby posiadające: 

 

1) pozycję instytucjonalną – szefowie jednostek publicznych funkcjonujących na terenie Gminy 

2) pozycję społeczną – autorytety środowiska Gminy 

3) pozycję polityczną – władza publiczna 

4) wiedzę – specjaliści w danych obszarach planowania strategicznego 

5) umiejętność współpracy – efektywna praca grupowa 
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2. Podział ról uczestników Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Orońsko 

 

 Wójt Gminy / Lider Strategii: 

 

1) określał kierunki rozwoju Gminy  

2) obierał personel do realizacji wizji  

3) współuczestniczył w pracach nad strategią  

4) wyznaczał cele dla rozwoju Gminy i określał plany ich realizacji  

5) oceniał rezultaty planowania strategicznego  

 

 Zespół ds. Strategii: 

 

1) wspierał Wójta – stanowił dla lidera zaplecze merytoryczne, zespół radców, partnerów do rozmowy  

i dyskusji o przyszłości Gminy 

2) dostarczał informacji i danych wyjściowych, organizował przepływ informacji pomiędzy uczestnikami 

prac 

3) dbał o jakość opracowywanych przez eksperta głównego materiałów cząstkowych 

 

Główny ekspert: 

 

1) opracował narzędzia dla poszczególnych etapów strategii 

2) brał aktywny, wiodący udział we wszystkich etapach budowania strategii 

3) pomagał merytorycznie Przewodniczącemu Zespołu ds. Strategii 

4) wskazywał możliwe rozwiązania 

5) dbał o najwyższą jakość opracowań 

6) ustalał założenia do systemu wdrażania strategii 

 

 Uczestnicy grup strategicznych: 

 

1) uczestniczyli w dyskusjach merytorycznych, warsztatach strategicznych 

2) ustalali cele i określali plany ich realizacji 

3) zapewniali informacje, dane, udostępniali wymaganą „bazę wiedzy” 
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Tabela. 2  Grupa zaangażowana w pracach nad Strategią Rozwoju Gminy 

 

1. Wójt Gminy 

2. Przewodniczący Rady Gminy 

3. Sekretarz Gminy 

4. Skarbnik Gminy 

5. Przedstawiciele Rady Gminy 

6. Reprezentant Rady Powiatu Szydłowieckiego 

7. Sołtysi 

8. pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za poszczególne pola aktywności Gminy 

 

 

3. Sposób sformalizowania prac Zespołu  

 

Strategie przygotowywane na różnych szczeblach administracji wymagają odpowiednio dostosowanych 

struktur organizacyjnych zdolnych do wykonania zadania z zakresu planowania strategicznego. Pod 

pojęciem struktury organizacyjnej rozumie się formalne powołanie zespołu ludzi realizujących plan 

strategiczny dla samorządu od momentu podjęcie decyzji do momentu przyjęcia dokumentu strategii. 

 

Konstruując strukturę i organizacje prac nad Strategią Rozwoju Gminy Orońsko prowadzono 

rozważania na dwóch płaszczyznach: 

1)  w jaki sposób i na jakich zasadach uczestniczy będą w pracach zespołu pracownicy Urzędu?   

2)  jak zaplanować strukturę organizacyjną powołaną do planowania strategicznego?  

3) czy zespół będzie odpowiedzialny za wdrażanie strategii, monitoring procesu i ewaluację? 

 

W rezultacie dokonanych rozważań, zarządzeniem Wójta Gminy powołano Zespół ds. Strategii Rozwoju 

Gminy w składzie: 

 Osoba Funkcja – uczestnicy prac Zespołu 

1 Henryk Nosowski  Przewodniczący Zespołu 

2 Alicja Figarska  Zastępca Przewodniczącego Zespołu  

3 Krystyna Wójcik uczestnik prac Zespołu 

4 Leszek Fołkowicz uczestnik prac Zespołu 

5 Joanna Drabik uczestnik prac Zespołu 

6 Alicja Stąporowska uczestnik prac Zespołu 

7 Małgorzata Zawadzka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

8 Roman Woźniak Radny Rady Powiatu w Szydłowcu 

9 Ewelina Suligowska  Przewodnicząca Rady Gminy w Orońsku 

10 Czesław Słowiński  Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Orońsku 

11 Dariusz Tomczyk   Stowarzyszenie LGD „Razem na Piaskowcu” 
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W aspekcie formalnym jest to zespół o charakterze zadaniowym, wyznaczony do zrealizowania  

w określonym czasie konkretnego działania przez zespół pracowników różnych komórek 

organizacyjnych Urzędu oraz reprezentantów Rady Gminy. Zaproszenie do prac zostało przyjęte 

bezpośrednio przez Przewodniczącego Rady, co w sposób znaczący podniosło rangę i prestiż 

powołanego Zespołu. Rozwiązanie to było użyteczne z kilku powodów: po pierwsze, połączone zostały 

różne zasoby informacyjne, co wpłynęło na tworzoną podczas prac „bazę wiedzy”; po drugie, 

maksymalnie,  

(ale i racjonalnie) spłaszczono strukturę organizacyjną dla procesu planowania strategicznego; po 

trzecie, wszystkie fazy przygotowywania strategii były uspołeczniane również wewnątrz Urzędu, wśród 

pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz Rady Gminy w Orońsku. 
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Poniżej przedstawiono strukturę organizacyjną odpowiedzialną za proces powstawania strategii  

i opracowanie końcowe dokumentu: 

RADA GMINY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SOŁTYSI, MIESZKAŃCY, otoczenie samorządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WÓJT GMINY 

SZEF STRATEGII EKSPERT 
STRATEGICZNY 

EKSPERT 
STRATEGICZNY 

Zespół ds. Strategii Rozwoju  

Gminy Orońsko 
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Rozdział II.  

 

Metodologia i harmonogram prac nad dokumentem Strategii 

 

 

 

Zastosowana metodologia prac wynikała wprost z inspiracji i oczekiwań, którymi kierował się inicjator 

strategii, Wójt Gminy. Przyjmując metodę organizacji pracy i uzyskiwania efektów cząstkowych 

każdorazowo Zespół ds. Strategii Rozwoju Gminy odnosił się do celów stawianych przez Wójta, 

opisanych i uzasadnionych we wprowadzeniu niniejszego dokumentu. 

 

1. Zakres zrealizowanych prac został podzielony na kilka etapów cząstkowych: 

 

Lp. Działania główne projektu Strategia Rozwoju Gminy Orońsko 

0 Organizacja narzędzi do prac na Strategią  

1 Organizacja prac nad strategią –  

 

Wyznaczenie zespołu zajmującego się strategią 

Powołanie zespołu roboczego opracowującego strategię 

Określenie i podział zadań dla członków zespołu 

Sformalizowanie metod działania i prac zespołu 

2 Misja/wizja Gminy w kontekście roku 2022 – 

 

Opis oczekiwanego stanu w przyszłości 

Określenie wizji dokumentu strategicznego – wiązanie różnych punktów widzenia 

Realizacja działań uspołeczniających proces tworzenia strategii 

3 Diagnoza stanu – podstawa do wyznaczenia celów strategicznych 

 

Wybór obszarów diagnostycznych – określenie zakresu tematycznego 

Określenie horyzontu czasowego diagnozy i głównych źródeł informacji 

Określenie metod diagnozy 

Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy 

4 Analiza problemowa –  

 

Analiza SWOT – identyfikacja obszarów i elementów analizy 

Analiza TOWS – wybór konkretnych celów strategicznych 

Analiza przyczynowo skutkowa – działanie komplementarne, sprawdzenie  

i uszczegółowienie rezultatów analiz TOWS/SWOT 

Realizacja działań uspołeczniających proces tworzenia strategii 
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5 Plan strategiczny –  

 

Wybór i sformułowanie celów w logice:  

cel główny/cele strategiczne/cele operacyjne/działania/grupy projektów 

6 Strategia Rozwoju Gminy – 

 

Opracowanie i redakcja końcowa strategii rozwoju Gminy Orońsko 

7 Proces uspołeczniania strategii – 

 

Określenie zakresu uspołeczniania 

Określenie adresatów procesu uspołeczniania 

Określenie i zastosowanie uzgodnionych metod uspołeczniania poszczególnych etapów 

budowania strategii  
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2. Przebieg warsztatów strategicznych 

 

Zawartość merytoryczna końcowej wersji Strategii Rozwoju została wypracowana m.in. podczas 

warsztatów, zrealizowanych według poniżej scharakteryzowanych scenariuszy: 

 

Pierwsze spotkanie warsztatowe: 

[temat] przedstawienie założeń i celów dla Strategii Rozwoju Gminy Orońsko2016 - 2022 

[temat] strategia rozwoju – dokument czy sposób myślenia? omówienie organizacji i harmonogramu 

prac, inspiracje inicjatora strategii rozwoju, wizja Orońskaw 2022 roku 

 

[temat] Diagnoza problemów i identyfikacja szans rozwojowych  

 

 

Drugie spotkanie warsztatowe: 

[temat] Wizja Gminy – omówienie i uzasadnienie propozycji, dyskusja, wspólna aprobata Zespołu ds. 

Strategii Rozwoju Gminy Orońsko 

[temat] prezentacja i omówienie zasad realizacji analizy SWOT – analiza SWOT Gminy, dyskusja, 

wspólna aprobata Zespołu uzyskanych rezultatów 

[temat] omówienie zasad realizacji analizy TOWS – wstęp do określenia strategii działania Gminy do 

roku 2022 

 

Trzecie spotkanie warsztatowe: 

[temat] prezentacja i omówienie wyników – analiza SWOT Gminy, dyskusja, wspólna aprobata 

przedstawicieli Radnych Rady Gminy oraz Sołtysów 

[temat] omówienie zasad realizacji analizy TOWS – wstęp do określenia strategii działania Gminy do 

roku 2020 
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Rozdział III.  

 

Propozycja wizji rozwoju Gminy Orońsko do roku 2022 

 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Wizja jednostki samorządu terytorialnego to opis oczekiwanego jej stanu w przyszłości. Biorąc pod 

uwagę okres obowiązywania opracowywanej strategii, pracowano nad konstrukcją wizji Gminy  

w kontekście roku 2022, dbając, aby wizja pełniła kilka podstawowych funkcji: 

 

         1) obrazowała stan docelowy – czyli określała cel nadrzędny rozwoju 

         2) informowała o ambicjach/aspiracjach lidera/inicjatora strategii 

         3) jednoczyła „pracowników strategii” wokół idei – twórcy strategii powinni się z nią utożsamiać. 

 

Doświadczenie wskazuje, iż istnieją dwa możliwe momenty na sformułowanie wizji. Pierwszy to 

sam początek procesu budowania strategii, drugi – po etapie diagnozy. Rozważając argumenty za 

wizją na początku procesu: 

1) przystępując do prac, zawsze zmierzamy w jakimś określonym celu 

             2) wyniki diagnozy mogą nas ograniczać, a przecież myśląc o przyszłości powinniśmy być 

 „wolni od ograniczeń” 

             3) określenie wizji na początku prac mocno mobilizuje zespół strategii i określa kierunki jego 

 prac oraz argumenty za wizją po diagnozach: 

             4) dopiero po diagnozie będziemy wiedzieć, w jakim kierunku zmierzać 

             5) wizja to nie fantastyka 

             6) unikamy problemu „nietrafionej” wizji 

 

Zważywszy na uzgodniony generalny cel opracowywania strategii jako sposobu myślenia o Gminie 

w perspektywie 2022 roku, określono wizję na początku procesu planowania strategicznego. 

 

2. NARZĘDZIA wykorzystane do opracowania wizji 

 

Jak sformułowano wizję? 

 

Proces powstawania wizji został objęty dwoma etapami. Pierwszy polegał na realizacji spotkania 

ekspertów Grupy Doradczej Projekt Sp. z o.o. z Wójtem Gminy, podczas którego toczona była 

dyskusja skupiająca się wokół: 

 

1. wyobrażenia, jak powinna wyglądać Gmina w perspektywie 2022 roku? 

2. organizacji, instytucji, partnerów występujących w tym wyobrażeniu – rola, cechy, pełnione 

funkcje w dłuższej perspektywie 

3. relacji i powiązań występujących w otoczeniu Gminy 
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4. uszczegółowiania funkcji Gminy w przyszłości – na podstawie wcześniejszych rezultatów 

dyskusji. 

 

 

Zaproponowany na podstawie tzw. „spotkania wizyjnego” projekt wizji Gminy, w drugim etapie 

konstruowania jej ostatecznego brzmienia został przedstawiony i skonsultowany podczas warsztatu 

eksperckiego z Zespołem ds. Strategii Rozwoju Gminy oraz Radą Gminy. Merytoryczne efekty tego  

spotkania zostały uwzględnione w przyjętej wersji wizji Gminy w roku 2022. 

 

 

 

WIZJA Gminy Orońsko w 2022 roku 

 

 

 Gmina Orońsko, dbając o swoich mieszkańców, 

zapewnia dobry standard funkcjonowania 

wspólnoty, tworzy warunki zwiększające 

swoją atrakcyjność. 

 

Wykorzystuje swoje potencjały oferując warunki  

i przestrzeń dla rozwoju turystyki,  

przedsiębiorczości i inwestowania. 

 

Gmina wykorzystująca potencjał położenia na 

granicy województw, aktywnie rozwijająca swoje 

atuty czerpiąc z historii i tradycji lokalnych. 
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Rozdział IV.  

 

Diagnoza  stanu  gminy - podsumowanie i wnioski  

 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Diagnoza jednostki samorządu terytorialnego to szczegółowy opis sytuacji samej jednostki oraz jej 

otoczenia. Główną cechą diagnozy musi pozostawać jej rzetelność, ponieważ: 

 warunkuje użyteczność celów operacyjnych, tworzonych na postawie diagnozy; 

 może być źródłem interesujących i ważnych dla późniejszego rozwoju informacji; 

 wymusza kontakty z mieszkańcami i partnerami samorządu – z jednej strony staje się 

źródłem wiedzy o Gminie „z innych punktów widzenia”, a z drugiej służy uspołecznianiu 

strategii już od momentu etapu diagnostycznego; 

 ułatwia i systematyzuje późniejsze etapy tworzenia strategii 

 

Podczas dyskusji nad zakresem i głębokością diagnozy zdecydowano o realizacji tego procesu w 

dwóch powiązanych ze sobą etapach:    

 

 

Etap 1  Etap  2 

 

Analiza publicznie 

dostępnych danych  

i informacji 

  

Analiza  

SWOT/TOWS 

 

 

 Etap 1 

 

PROCES UZYSKIWANIA  

WYNIKÓW Z DIAGNOZY  

 

 

Analiza publicznie dostępnych  

danych i informacji 

 

 

 

 

Analizie poddano dane wtórne stanowiące aktualną bazę wiedzy o gminie  

w poniższym zakresie tematycznym: 

 uwarunkowania ogólne (historyczne, gospodarcze, społeczne, pełnione funkcje, konkurencyjność) 
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 zasoby materialne (przestrzeń, stan zagospodarowania, własność terenów, zasoby naturalne, stan 

środowiska, infrastruktura techniczna, plany zagospodarowania, rynek nieruchomości) 

 gospodarka (struktura, branże, koniunktura, przedsiębiorczość, rynek pracy, perspektywy rozwoju) 

 kultura (aktywność kulturalna, zabytki, atrakcje kulturalne, znani twórcy, instytucje, oferta) 

 organizacje społeczne (struktura, skala działania, więzi, potencjał ekonomiczny mieszkańców) 

 społeczeństwo (mieszkania, usługi, administracja, zdrowie, bezpieczeństwo i opieka społeczna) 

 

Wyniki i wnioski z tego etapu prac diagnostycznych zostały omówione na warsztatach Zespołu ds. 

Strategii Gminy – od tego momentu stanowiły fundament merytoryczny dalszych prac. 

 

1.1 Geneza nazwy Gminy Orońsko 

 

Pierwsza informacja na temat nazwy miejscowości pochodzi z "Księgi beneficjów diecezji krakowskiej" 

napisanej w latach 1470-1480 przez Jana Długosza. W dziele tym użył on nazwy Orańsko. Kolejne 

nazwy wsi to Oranysko (1508) i Oransko (1569) użyte przez Adolfa Pawlińskiego w publikacji "Polska 

XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym ujęta". Pomiędzy tymi nazwami, w 1566 roku            

w "Rejestrze podymnego starostwa szydłowieckiego" pojawiła się nazwa Oranisko. Kolejna forma 

nazwy miejscowości to Orońsk. Używał jej często Franciszek Ksawery Christiani, a także Józef Brandt. 

Była ona również stosowana w dokumentach, wydawnictwach urzędowych oraz poważnych 

publikacjach naukowych. Nazwy Orońsko po raz pierwszy użył Franciszek Siarczyński pod koniec XVIII 

wieku w "Opisie powiatu szydłowieckiego". Dzisiejsza nazwa występowała także w wydawnictwach                

i drukach urzędowych XIX i XX wieku. Oficjalne potwierdzenie administracyjne uzyskała w pierwszym 

spisie miejscowości, którym była "Tabela miast, wsi i osad Królestwa Polskiego" z 1827 roku. 

 

 

1.2. Charakterystyka wybranych cech Gminy  

Gmina Orońsko położona jest na terenie województwa mazowieckiego, w północnej części powiatu 

szydłowieckiego. Od północy gmina graniczy z gminą Wolanów, od wschodu z gminami Kowala 

 i Wierzbica, od południa z gminą Jastrząb, a od południowego – zachodu w gminą Szydłowiec. W skład 

gminy wchodzą 19 miejscowości, w ramach których funkcjonuje 19 sołectw: 
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Wykaz miejscowości Gminy Orońsko: 

1 Bąków 
2 Chałupki Łaziskie 
3 Chronów 
4 Chronów-Kolonia 
5 Chronówek 
6 Ciepła 
7 Dobrut 
8 Gozdków 
9 Guzów 
10 Guzów-Kolonia 
11 Helenów 
12 Krogulcza Mokra 
13 Krogulcza Sucha 
14 Łaziska 
15 Orońsko 
16 Śniadków 
17 Tomaszów 
18 Wałsnów 
19 Zaborowie 

 

Wykaz sołectw Gminy Orońsko: 

1.  Bąków 
2.  Kolonia Dolna (część wsi Chronów-Kolonia) 
3.  Kolonia Górna (część wsi Chronów-Kolonia) 
4.  Chronów 
5.  Chronówek 
6.  Ciepła 
7.  Dobrut 
8.  Guzów 
9.  Guzów-Kolonia 
10.  Helenów 
11.  Krogulcza Mokra 
12.  Krogulcza Sucha 
13.  Łaziska 
14.  Łaziska Osiedle 
15.  Orońsko 
16.  Śniadków 
17.  Tomaszów 
18.  Wałsnów 
19.  Zaborowie 
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Położenie gminy Orońsko określają dane geograficzne 51° 19'  N 20° 59'  E.  

Leży ona przy drodze krajowej E – 7 w odległości 15 km od Radomia. 

Gmina zajmuje powierzchnię 8 198 ha, a struktura użytkowania gruntów przedstawia się następująco: 

- użytki rolne     5 819 ha  

  w tym: grunty orne    4 672 ha 

 łąki trwałe i pastwiska   1 038 ha 

 sady    109 ha 

- lasy i grunty zadrzewione  1 618 ha  

- pozostałe grunty   761 ha  

 

Obszar gminy Orońsko położony jest w obrębie Równiny Radomskiej wchodzącej w skład makroregionu 

Wzniesień Południowo – Mazowieckich. Obszar charakteryzuje się monotonną rzeźbą terenu 

(przeważająca część Równiny położona jest na wysokości 175 - 195 m. n.p.m.), urozmaiconą dolinami 

rzecznymi, wydmami i ostańcami denudacyjnymi. Powierzchnia gminy pochyla się w kierunku północno 

- zachodnim, gdzie w dolinie Szabasówki – rejon Chałupki Łaziskie - znajduje się najniżej położony 

punkt (164 m. n.p.m.).Najwyżej położonym punktem jest wydma w południowo - wschodniej części 

gminy w miejscowości Tomaszów (212,6 m. n.p.m.). Na obszarze gminy przeważają nachylenia stoków 

2 - 6 %, jedynie w południowo - zachodniej części gminy i w okolicach wydm wynoszą 6 - 8 %,               

a niekiedy więcej.  

Gmina Orońsko położona jest w obrębie północnego obrzeża Gór Świętokrzyskich. Na terenie gminy 

występują utwory mezozoiczne, trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Na powierzchni pojawiają się skały 

jury środkowej (okolice Wałsnowa) w postaci piaskowców wapnistych zawierających oolity żelaziste. 

Osady węglowe jury górnej występują na całym obszarze gminy, często tworząc wychodnie (dolina 

Dobruta, Orońska i Tomaszowa). Na utworach jury górnej w pobliżu północno - wschodniej granicy 

gminy (poza linią Krogulcza-Chronów), zalegają skały w postaci iłów oliwkowo - żółtych, piaskowców                

i piasków drobnoziarnistych z marglami i syderytami. Utwory trzeciorzędowe w postaci mułków 

występują sporadycznie w zagłębieniach terenu (rejon Guzowa). Prawie całą powierzchnię gminy 

pokrywają utwory czwartorzędowe – gliny, piaski i żwiry, stanowiące bazę surowcową (kruszywa, gliny, 

wody) i decydujące o charakterze gleb. Do osadów młodszych holoceńskich o małym zasięgu należą 

piaski eoliczne w wydmach oraz torfy w dolinach rzecznych. 

Siedzibą władz gminy wiejskiej jest miejscowość Orońsko, która jest jednocześnie siedzibą urzędu 

i innych podstawowych instytucji obsługi ludności i rolnictwa. Administracyjnie gmina Orońsko 

przynależy do powiatu szydłowieckiego.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szeroko%C5%9B%C4%87_geograficzna
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82ugo%C5%9B%C4%87_geograficzna
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Rysunek 1. Granice administracyjne Gminy Orońsko 
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2. Gospodarka i infrastruktura techniczna 

 

2.1. Działalność gospodarcza. 

Na terenie gminy Orońsko na koniec 2015 roku wg GUS było zarejestrowanych 425podmiotów 

gospodarki narodowej, w tym podmiotów w sektorze publicznym 19 i 406 w sektorze prywatnym. 

Wśród podmiotów gospodarczych najwięcej stanowiły w zakresie handlu. Do największych podmiotów 

gospodarczych na terenie Gminy zaliczono:  

 

 Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „REMAR” Makowski Rafał ul. Brandta 48 Orońsko 

 „BRATKI” S.C. Emil Kowalczyk ul. Brandta 19 Orońsko 

 „BRATKI” S.C. Robert Makowski ul. Brandta 19 Orońsko 

 „HOTEL WASIK” Firma Produkcyjno- Usługowo-Handlowa Szymon Wasik Krogulcza Sucha 65 

Orońsko 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe Michał Wasik Krogulcza Sucha 56a  

Orońsko 

 Zakład Materiałów Budowlanych Sławomir Wasik Krogulcza Sucha 56a Orońsko 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowo-Transportowe „PAK-TRANS” Paweł 

Kwiecień Tomaszów 71A Orońsko 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Usługowo- Transportowe Grzegorz Kwiecień 

Tomaszów 71 Orońsko 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Usługowe „MAT-BUD” Andrzej Rosa  Guzów 33a  

Orońsko 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KUBIMEX” Grzegorz Kubicki Dobrut 66 Orońsko 

 „MAR-ROM 1” Roman Janiszek Dobrut 18b Orońsko 

 „MAR-ROM” Mariusz Janiszek Wałsnów 30F Orońsko 

 

Na terenie gminy Orońsko dominuje sektor gospodarki prywatnej, który stanowi 95,5 % działalności 

gospodarczej pozarolniczej. Najwięcej podmiotów prowadzi działalność gospodarczą z zakresu handlu  

i napraw, kolejną pod względem liczebności jest grupa podmiotów trudniących się budownictwem, 

przemysł, w tym przetwórstwo przemysłowe i transport i gospodarka magazynowa.  
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Tabela 3. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 

Rodzaj działalności Liczba jednostek 

rolnictwo, leśnictwo 31 

przemysł, w tym przetwórstwo przemysłowe 52 

budownictwo 79 

handel; naprawa pojazdów samochodowych 156 

transport i gospodarka magazynowa 58 

zakwaterowanie i gastronomii 16 

informacja i komunikacja 3 

obsługa rynku nieruchomości 4 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 7 

Razem 406 

Źródło: GUS [2014] 

 

2.2. Zaopatrzenie w ciepło 

Na terenie gminy istnieje sieć ciepłownicza, która nie obsługuje wszystkich gospodarstw.  

W związku z tym mieszkańcy we własnym zakresie zapewniają ogrzewanie najczęściej korzystając  

z opału węglowego spalanego w przydomowych kotłowniach, bądź też wykorzystując gaz ziemny (LPG) 

lub olej, jako źródło ciepła.  

Z instalacji grzewczych na terenie gminy Orońsko korzystają między innymi jednostki użyteczności 

publicznej: 

Kotłownia olejowa zlokalizowana w budynku Urzędu Gminy w Orońsku: 

 Urząd Gminy (wraz z Biblioteką), 

 Publiczne Gimnazjum, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku, 

 Gminne Centrum Informacji, 

 Remiza OSP w Orońsku, 

 Bank Spółdzielczy Rzemiosła, o/Orońsko, 

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku, 

 Lokale mieszkalne (przy Gimnazjum – 2 szt. i Dom Nauczyciela – 1 szt.) 

Kotłownia olejowa zlokalizowana w budynku PSP Guzów: 

 PSP Guzów, 

 Lokale mieszkalne w Domu Nauczyciela – 4 szt. 

Kotłownia olejowa zlokalizowana w budynku OSP Dobrut: 

 Świetlica i OSP Dobrut, 

 Sklep przy OSP Dobrut. 

Kotłownia olejowa zlokalizowana w budynku SP ZOZ w Orońsku: 

 Budynek SP ZOZ 

Kotłownia w budynku przy ul. Wesołej 8 w Orońsku: 

 Lokale mieszkalne – 3 szt. 
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 Baza Gospodarki Komunalnej. 

Kotłownie zasilane gazem: 

 PSP Wałsnów, 

 PSP Ciepła, 

 Świetlica w Łaziskach. 

 
Łaziska Osiedle składające się z 9 bloków mieszkalnych (105 mieszkań, 5 400 m2 powierzchnia 

użytkowa. 3 Wspólnoty Mieszkaniowe, którymi administruje Spółdzielnia Mieszkaniowa) ogrzewane są  

z sieci ciepłowniczej olejowo – peletowej o mocy 485 kW, w tym: 

- 285 kW kocioł olejowy 

- 200 kW kocioł peletowy.  

 

2.3. Drogi 

Układ komunikacyjny na terenie gminy Orońsko stanowią: droga krajowa o długości 9 km, 12 odcinków 

dróg powiatowych o łącznej długości 45,56 km i 35 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 56,743 

km. Podział dróg na terenie gminy przedstawia się następująco: 

 droga krajowa - przez teren gminy Orońsko biegnie droga krajowa nr 7 (Warszawa - Radom - 

Orońsko - Kielce – Kraków) przebiegająca pomiędzy miejscowościami Wałsnów – Krogulcza,  

 drogi powiatowe - łączna długość dróg powiatowych biegnących przez teren gminy wynosi 45,560 

km, 

 drogi gminne - łączna długości 56,743 km. 

Łączna długość dróg: krajowej, powiatowych i gminnych na terenie gminy Orońsko wynosi 111,410 km. 

Największy udział stanowią drogi gminne 51 %, następnie drogi powiatowe 41 %, a krajowa tylko 8 %. 

Długość dróg powiatowych o nawierzchni utwardzonej wynosi 42,770 km (93,9 %), a gminnych 28,483 

km (50,1 %). Szczegółowy wykaz powiatowych dróg przebiegających przez Gminę oraz zaangażowanie 

Powiatu Szydłowieckiego w utrzymanie infrastruktury drogowej przedstawiają załączniki 1 i 2 do 

Strategii. 

Odległość z miejscowości Orońsko do Radomia wynosi 15 km, a Szydłowca 12 km. Transport publiczny 

na terenie gminy Orońsko obejmuje usługi świadczone przez prywatnych przewoźników. Rozwój rynku 

usług przewozowych znacznie ułatwił połączenie z poszczególnymi miejscowościami na terenie gminy,  

a także połączenia dalekobieżne z Radomiem, Szydłowcem, Kielcami, Warszawą, Lublinem oraz 

Krakowem. 

Linia kolejowa  

W północnej części gminy znajduje się dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa relacji Radom –

Tomaszów Mazowiecki i Radom – Kielce.  

2.4.  Sieć energetyczna 

Przez teren gminy przebiegają następujące linie energetyczne: 

 linie energetyczne wysokiego napięcia 220 kV (relacji Rożki - Jaworzno II oraz Różki - Tarnów),  
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 linie energetyczne wysokiego napięcia 110 kV (relacji Rożki - Orońsko, Rożki - Skarżysko, oraz 

 Rożki - Przysucha),  

 linie energetyczne średniego napięcia 30 kV (Rożki - Szydłowiec), stacje transformatorowe SN/nn,  

 linie niskiego napięcia doprowadzające energię elektryczną do wszystkich mieszkańców gminy.  

 

Według informacji PGE z 2014 roku na terenie gminy Orońsko znajdują się następujące urządzenia 

sieci elektroenergetycznych tj.: 

 długość linii napowietrznych WN    18,9 km 

 długość linii napowietrznych ŚN     50,532 km 

 długość linii kablowych ŚN     1,269 km 

 długość linii napowietrznych NN    108,128 km 

 długość linii kablowych NN     23,903 km 

 stacje transformatorowe      53 szt.  

Administratorem sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia jest PGE Dystrybucja S.A. Oddz. 

Skarżysko – Kamienna, Rejon Energetyczny Radom, a wysokiego napięcia PGE w Skarżysku – 

Kamiennej.  

 

2.5. Gospodarka wodno – ściekowa 

 

Sieć wodociągowa 

Mieszkańcy gminy są zaopatrywani w wodę ujmowaną w 3 ujęciach na tym terenie. Do sieci 

przyłączone są gospodarstwa domowe i obiekty użytku publicznego. 

 Orońsko – 1 studnia o wydajności 58,00 m3/h przy maks. zapotrzebowaniu dobowym 1320 m3/d, 

 Dobrut – 1 studnia o wydajności 20,3 m3/h przy maks. zapotrzebowaniu dobowym 330,8 m3/d, 

 Chronów Wieś – 2 studnie: zasadnicza - o wydajności 176 m3/h przy maks. zapotrzebowaniu 

rocznym 26 4625 m3/r. Awaryjna - o wydajności 35 m3/h przy maks. zapotrzebowaniu 60,0 m3/h. 

 

 

Tabela 4. Wykaz miejscowości obsługiwanych przez ujęcia wody na terenie gminy Orońsko  

Lp. Ujęcie Miejscowości 

1. Orońsko Orońsko, Helenów, Tomaszów, Krogulcza Sucha, Krogulcza Mokra  

2. Dobrut Dobrut, Wałsnów i Śniadków 

3. Chronów Wieś 
Chronów, Chronów-Kolonia, Guzów, Guzów-Kolonia, Ciepła, 
Zaborowie, Gozdków, Łaziska, Chronówek ,  Bąków, Chałupki Łaziskie 

Źródło: UG Orońsko 
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Tabela 5. Całkowite zużycie wody na terenie gminy Orońsko w latach 2010 – 2015 

Zużycie wody [dam3] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

172,946 187,087 235,589 228,557 218,404 233,953 

Źródło: UG Orońsko  

Najwięcej wody zużyto na terenie gminy w 2012 roku, natomiast najmniej w 2010 roku. Ogólnie  

w stosunku do 2010 roku zaznaczył się wzrost zużycia wody o 55,6 dam3. 

Liczba przyłączeń do sieci wodociągowej wskazuje na 15,5 % udział gminy w ogólnej liczbie przyłączy 

do sieci wodociągowej na terenie powiatu. Wskaźnik sieci rozdzielczej przypadającej na 100 km2 

powierzchni terenu gminy do długości sieci wodociągowej wykazuje przewagę o 20 % w stosunku do 

wartości tego wskaźnika odnoszącego się do terenu powiatu.   

 

Tabela 6. Stopień zwodociągowania powiatu szydłowieckiego i gminy Orońsko w 2013 roku 

Powiat/Gmina 
Wskaźnik 

długość sieci [km] / 
100 km2 

liczba przyłączy  

Powiat 96,1 9834 

Orońsko 115,2 1519 

Źródło: GUS  [2013]  

W 2014 wybudowano 354,3 mb sieci wodociągowej, a w 2015 r.  391,2 mb . Obecnie długość sieci 

wodociągowej  wynosi 94,7 km, a liczba przyłączy wodociągowych 1584. 

 

Tabela 7. Zestawienie porównawcze danych dot. ilości pobranej wody z instalacji wodociągowej 

przez odbiorców indywidualnych i jej długości na terenie powiatu szydłowieckiego i gminy 

Orońsko w 2013 roku 

Powiat/Gmina 
Ilość pobranej wody            

[dam3] 
Długość sieci wodociągowej 

[km] 

Powiat 870,4 434,3 

Orońsko  134,4 94,4 

 Źródło: GUS [2013] 

Ilość pobranej wody do celów użytkowych na terenie gminy Orońsko w 2013 roku stanowiła 15,8 % 

ogólnego zużycia wody przez mieszkańców na terenie powiatu. Natomiast długość sieci wodociągowej 

na terenie gminy stanowi ponad 21 % udziału w skali całego powiatu. Zużycie wody w gminie wzrasta. 

 W ostatnich latach pobrano z ujęć  wody: w 2014 r.  – 218 404 m3, a w 2015 r.  – 233 953 m3. 
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Tabela 8. Zużycie wody na terenie powiatu szydłowieckiego i gminy Orońsko w 2013 roku  

w przeliczeniu na 1 – mieszkańca i korzystającego/odbiorcę 

Powiat/Gmina 
Zużycie wody [m3] 

na 1 mieszkańca na korzystającego/odbiorcę  

Powiat 21,4 25,9 

Orońsko  22,6 29,9 

Źródło: GUS [2013] 

Ogólnie w 2013 roku na 1 mieszkańca gminy przypada zużycie wody w ilości 22,6 m3, a na terenie 

powiatu 21,4 m3. To wskazuje na wyższe zużycie wody przez statystycznego mieszkańca gminy 

Orońsko w stosunku do ogólnego zużycia wody na terenie powiatu szydłowieckiego o 5,6 % więcej.  

W odniesieniu do korzystającego/odbiorcy występuje wyższe zużycie wody na terenie gminy w 

stosunku do zużycia na terenie powiatu o 15,4 %[GUS 2013].  

Od 2013 roku dane prezentowane w tabelach 6, 7 i 8 nie były aktualizowane na potrzeby publicznego 

udostępniania.  W Gminie nadal istnieje zapotrzebowanie na rozbudowę sieci wodociągowej. 

 

Systemy melioracyjne 

 

Gminna Spółka Wodna Orońsko – posiada urządzenia na terenie wsi Bąków, Chronów -Kolonia, 

Chronów, Ciepła, Dobrut, Guzów-Kolonia, Guzów, Krogulcza Mokra, Krogulcza Sucha, Łaziska, 

Orońsko, Tomaszów, Helenów, Zaborowie. Ujmowane wody na polach są odprowadzane systemem 

drenażów i rowów do głównych cieków wodnych na terenie gminy. Wykaz cieków wodnych na terenie 

gminy, w tym uregulowanych przedstawia tabela nr 9. 

 

Tabela 9. Długość poszczególnych cieków na terenie gminy Orońsko 

Lp Nazwa rzeki 
Długość rzeki 

Ogółem 
(mb) 

w tym 
uregul. 

1. rzeka Młynówka 2,84 2,84 
2. rzeka Oronka 8,85 8,85 

2. rzeka Szabasówka P 9,67 6,27 
3. rzeka Szabasówka L 1,86 0,80 

Ogółem 23,22 18,76 

Źródło: WZM i UW w Szydłowcu [2014] 

Długość cieków uregulowanych na terenie gminy stanowiła ok. 80,8 %. Wg informacji z 2014 roku WZM 

i UW Inspektorat w Szydłowcu, powierzchnia terenów zdrenowanych z podziałem na system drenażu  

i rowów odwadniających na terenie gminy przedstawia się następująco : 

 drenowanie gruntów ornych – 1 930 ha 

 trwałe użytki zielone – odwodnienie rowami 512 ha  

 długość rowów odwadniający 92 185 mb. 
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Sieć kanalizacyjna 

Na terenie gminy Orońsko funkcjonują 3 oczyszczalnie ścieków w miejscowości Łaziska – 

oczyszczalnia biologiczna, Orońsko – oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna i Guzów – Kolonia – 

oczyszczalnia chemiczno-biologiczna. Oczyszczalnie poprzez sieć kanalizacji sanitarnej obsługują 

jedno osiedle mieszkaniowe i Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach oraz ulice Osiedlowa, Brandta, 

Topolowa, Szkolna, Radomska, Górna, Wąska, Wesoła w Orońsku. Ostatnia wymieniona oczyszczalnia 

obsługuje zakład produkcyjny. 

Do oczyszczalni komunalnych dowożone są również ścieki spoza terenu gminy tj. z miejscowości: 

Kowala, Wolanów.  

Na terenie gminy występują przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz bezodpływowe zbiorniki w liczbie 

782 szt. 

Ścieki w przeważającej liczbie gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej na terenie 

gminy gromadzone są w szambach i dowożone do oczyszczalni pojazdami asenizacyjnymi. Odbiór  

i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych jest dokonywany przez uprawnionych 

przedsiębiorców. 

Ścieki z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy odprowadzane są 

na oczyszczalnię ścieków komunalnych w Łaziskach i Orońsku. W 2012 roku na oczyszczalnie ścieków 

odprowadzono łącznie 33,21 dam3/rok. 

Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej wskazuje na 1,8 % udział gminy w ogólnej liczbie przyłączy do 

sieci na terenie powiatu w 2013 roku. 

Na koniec 2013 roku łączna długość sieci wynosiła 5,3 km, a liczba przyłączy 168. Od tego czasu nie 

rozbudowywano sieci kanalizacyjnej. 

Tabela 10. Stopień skanalizowania powiatu szydłowieckiego i gminy Orońsko w 2013i 2014roku 

Powiat/Gmina 
Wskaźnik 

100 km2 /długość sieci [km]  liczba przyłączy  

Powiat 2013 8,4 1276 

Gmina Orońsko 2013 0,9 23 

Gmina Orońsko 2014 5,3 168 

Źródło: GUS [2013], Urząd Gminy [2016] 

Tabela11. Zestawienie zrzutów nieczystości płynnych na oczyszczalniach ścieków gminy 

Orońsko w latach 2014-2015 

Oczyszczalnia Rok 2014 Rok 2015 

Orońsko 27646,0 m3 23235,0 m3 

Łaziska 20862,1 m3 19757,5 m3 

Razem 48508,1 m3 42992,5  m3 

Źródło: Urząd Gminy [2016] 

Ilość ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orońsko w 2015 roku zmalała 

o 11,4% w stosunku do roku 2014. 
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2.6. Zidentyfikowane problemy sfery w zakresie gospodarki i infrastruktury technicznej. 

 niski standard infrastruktury technicznej – praktycznie brak sieci kanalizacyjnej i gazowej, 

 zły stan techniczny infrastruktury dróg powiatowych i gminnych, 

 zadłużenie gminy (niskie dochody, inwestycje realizowane głównie w oparciu o kredyty), 

 słaba atrakcyjność gminy pod względem inwestycji, 

 niski wskaźnik przedsiębiorczości - dominacja tradycyjnych branż w gospodarce, brak 

strategicznych inwestorów, niedostatecznie rozwinięty sektor usług rynkowych (poza handlem), 

niedostateczny rozwój branż nowoczesnych, brak miejsc pracy dla osób 

wysokowykwalifikowanych.  

 brak publicznej komunikacji lokalnej – trudności z przemieszczaniem się mieszkańców z obrzeży 

gminy do głównych ciągów komunikacyjnych i do centrum gminy,  

 rozproszenie zabudowy i trudności z zapewnieniem dostępności do odpowiednio rozwiniętej 

infrastruktury technicznej  

 niedostatecznie rozwinięta branża turystyczna (niewystarczająca liczba hoteli, punktów 

gastronomicznych, obiektów infrastruktury turystycznej, itp.). 

 

3.1. Demografia i mieszkalnictwo. 

Gmina Orońsko miała w 2015 roku 5 975 mieszkańców, z czego 49,4% stanowią kobiety, a 50,6% 

mężczyźni. W latach 2002-2015 liczba mieszkańców wzrosła o 4,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 

37,2 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od 

średniego wieku mieszkańców całej Polski. 

Mieszkańcy gminy Orońsko zawarli w 2014 roku 33 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 
1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie 
więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 
1000 mieszkańców. 29,3% mieszkańców gminy Orońsko jest stanu wolnego, 56,6% żyje w 
małżeństwie, 2,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy. 

Gmina Orońsko ma dodatni przyrost naturalny. W 2014 roku wyniósł 1,7 na 1000 mieszkańców gminy 

Orońsko. W 2014 roku urodziło się 68 dzieci, w tym 57,4% dziewczynek i 42,6% chłopców. Średnia 

waga noworodków to 3 414 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby 

urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,97 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz 

porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. 

W 2014 roku zarejestrowano 59 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 57wymeldowań, w wyniku 

czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Orońsko 2. W tym samym roku 0 osób 

zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji 

zagranicznych wynoszące 0. 

62,2% mieszkańców gminy Orońsko jest w wieku produkcyjnym, 21,7% w wieku przedprodukcyjnym, 

 a 16,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.  
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Tabela 12. Liczba mieszkańców gminy Orońsko w latach 2010 - 2015 

Lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba 
ludności 

5877 5916 5921 5921 5922 5934 

 

Liczba mieszkańców na terenie Orońsko wahała się od 5 877 w 2010 roku do 5 934 osób w 2015 roku, 

co wykazało wzrost o 57 osób. 

 

Tabela 13. Przyrost naturalny (‰) w gminie Orońsko w latach 2010 - 2014 

Lata 2010 2011 2012 2013 2014 

Przyrost 2,3 5,1 - 1,7 4,2 1,7 

  Źródło: UG Orońsko  

Zauważalny jest na terenie gminy Orońsko spadek wskaźnika przyrostu naturalnego. W 2010 roku 

wyniósł  2,3  ‰,  w 2013 roku 4,2, a w 2014 1,7 co wykazało spadek wskaźnika o 2,5‰, przy czym tylko 

w 2012 roku był ujemny a w pozostałych latach był dodatni. 

 

Tabela 14. Liczba i powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie Orońsko w latach 2011 - 2014 

2011 2012 2013 2014 

Liczba 
mieszkań 

Powierzchnia 
(m2) 

Liczba 
mieszkań 

Powierzchnia 
(m2) 

Liczba 
mieszkań 

Powierzchnia 
(m2) 

Liczba 
mieszkań 

Powierzchnia 
(m2) 

1597 134792 1617 137078 1642 139688 1662 141850 

Źródło: GUS 

 

W latach 2011 – 2014 liczba mieszkań na terenie gminy ulegała systematycznemu wzrostowi tj. średnio 

o 16 mieszkań w ciągu roku. Wraz z przyrostem liczby mieszkań w 2012 roku zwiększeniu uległa także 

ich łączna powierzchnia średnio o 1765 m2. We wspomnianym roku na terenie gminy odnotowano 

łącznie 1662 mieszkania. 

W 2014 roku przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu, liczba osób w 1 mieszkaniu, przeciętna liczba osób  

w 1 izbie i powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Orońsko była najwyższa w województwie 

mazowieckim i powicie szydłowieckim. Natomiast przeciętna powierzchnia użytkowana przypadająca na 

1 osobę w gminie wynosiła 23,9m2 i była najniższa. 

 

3.2. Szkolnictwo, oświata, wychowanie. 

W gminie Orońsko funkcjonuje 5 szkół podstawowych, w tym 4 prowadzone są przez samorząd gminny, 

a jedna przez stowarzyszenie rodziców. Ponadto zlokalizowane jest tu jedno gimnazjum, tj. Publiczne 

Gimnazjum w Orońsku. W miejscowości Orońsko znajduje się także przedszkole samorządowe. 

Do orońskich szkół podstawowych zaliczają się: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Brandta  

w Orońsku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie, 
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ciepłej, Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Krogulczy Suchej (utworzona w 2010 roku przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza 

Sucha i Krogulcza Mokra, założone z inicjatywy rodziców i mieszkańców wsi). 

Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych  
wg stanu 10.09.2015/rok szkolny 2015/2016/ 

Placówka Razem 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku 169 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie 113 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepłej 76 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie 79 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krogulczy Suchej  
prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra  

17 
 

+  13 
Zespół Wychowania 

Przedszkolnego 
Publiczne Gimnazjum w Orońsku 171 

Przedszkole Samorządowe w Orońsku 25 

 

Prognozy demograficzne na najbliższe lata dotyczące liczby uczniów szkół podstawowych wykazują 

niewielkie tendencje wzrostowe. 

W gminie Orońsko działają 4 świetlice (w Orońsku, Łaziskach, Tomaszowie, Zaborowiu). Jak wynika ze 

Sprawozdań z działalności świetlic funkcjonujących w Gminie Orońsko, w świetlicach gminnych 

organizowane są m.in. gry i konkursy, dyskoteki, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, rozgrywki 

sportowe, zajęcia kulinarne, gry planszowe, dyskoteki, wyjazdy do Radomia (np. na lodowisko, czy do 

kręgielni dla grupy młodzieży z 4 świetlic liczącej 40 osób), gra w tenisa stołowego i bilard, grill, a także 

inne działania na rzecz społeczności lokalnej. 

Przy świetlicy w Orońsku działa od 2004 r. Gminne Centrum Informacji (GCI), które zostało utworzone 

przez władze gminne, a dofinansowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. GCI świadczy 

usługi na rzecz mieszkańców gminy, w tym przede wszystkim młodzieży i dzieci, osób bezrobotnych, 

absolwentów, rolników, przedsiębiorców, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawicieli 

samorządów gminnych i powiatowych. GCI pomaga mieszkańcom w takich kwestiach jak: skanowanie 

 i drukowanie dokumentów, przygotowanie CV, listu motywacyjnego, podania itp., dostęp do komputera,  

organizacja kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych, działalność reklamowo – informacyjna, 

poszukiwanie pracy. W Centrum można także uzyskać informacje m.in. o programach pomocowych Unii 

Europejskiej, konkursach, grantach, wolnych miejscach pracy, otwieraniu i prowadzeniu 

przedsiębiorstw, pracy w UE. GCI prowadzi także warsztaty dla trzecich klas Publicznego Gimnazjum          

w Orońsku dotyczące planowania kariery zawodowej. 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać 

należy za dobry co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od kilku lat na 
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poprawę warunków funkcjonowania placówek. W roku szkolnym 2014/2015 dokonano miedzy innymi 

następujących zakupów: 

 w Publicznym Gimnazjum w Orońsku zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Canon,  projektor wraz 

z osprzętem, pomoce dydaktyczne do chemii i fizyki, piłki do gier zespołowych, książki do biblioteki 

szkolnej, 

 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Józefa Brandta  w Orońsku zakupiono tablice interaktywną, 

programy komputerowe, sprzęt sportowy, tablice korkowe, gra świetlicowa (piłkarzyki), gry               

i zabawki do oddziału przedszkolnego, książki do biblioteki szkolnej,  

 w Publicznej Szkole Podstawowej w Guzowie zakupiono książki do biblioteki szkolnej. 

W  okresie minionego roku szkolnego wykonano także szereg remontów między innymi w Publicznym 

Gimnazjum w Orońsku, Publicznych Szkołach Podstawowych w Orońsku,  Guzowie, Ciepłej                   

i Wałsnowie. 

Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki                                            

i wzajemnego informowania.  Szkoły zostały wyposażone w pracownie komputerowe, sukcesywnie są 

one  doposażone w większą  ilość komputerów.  Wszystkie sekretariaty szkół posiadają komputery. 

Wszystkie szkoły  i przedszkole posiadają  możliwość korzystania   z Internetu, na bieżąco sukcesywnie 

wyposażane są  w  projektory multimedialne, drukarki, kserokopiarki, niszczarki, nowe programy 

multimedialne, blokady stron internetowych, płyty DVD. 

W roku szkolnym 2014/2015 w  przedszkolu , szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych 

przez gminę Orońsko  pracowało  69  nauczycieli oraz 22 pracowników administracji i obsługi. Dla 

zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2014/2015, zgodnie z wymogami 

prawa  i potrzebami nauczycieli Gmina zabezpieczała środki finansowe na  doskonalenie zawodowe 

nauczycieli. W okresie roku  szkolnego 2014/2015 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 

nauczycieli a także doradcę metodycznego wydatkowana została kwota 25.729,08 zł. System 

doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada już kwalifikacje 

do nauczania co najmniej dwóch  przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających 

uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. Efektem podejmowanych działań, oraz właściwej polityki 

kadrowej jest niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia 

nauczycieli.  

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie  szkół gminy Orońsko uczestniczyli w różnych konkursach 

osiągając wiele sukcesów. 

W roku szkolnym 2014/2015 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków  

gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem gminy Orońsko było   

zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolu i szkołom prowadzonym przez gminę Orońsko  

środków finansowych na prowadzenie działalności ,w tym na wynagrodzenia pracowników . Realizując 

obowiązki określone w art. 17 ust. 3a  ustawy o systemie oświaty refundowano rodzicom wydatki 

związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie niepełnosprawni dojeżdżali  

w szczególności do szkół i ośrodków w Warszawie, Radomiu, Szydłowcu i Skarżysku Kamiennej. 

Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie 

stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół 
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podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie gminy 

Orońsko.  

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników 

w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna” Z tej formy pomocy skorzystało 86  uczniów.                   

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników 

zamieszkałych na terenie gminy Orońsko rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70 b ustawy 

o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy 

ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie 

kwalifikacji zawodowych.  

W roku szkolnym 2014/2015 realizowano  program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. 

Programem objęto 216 uczniów naszej Gminy. Środki finansowe pochodziły z dotacji państwa                      

w kwocie 38 095,00 zł i środków własnych Gminy w kwocie 25 956,00 zł., łącznie na dożywianie 

uczniów wydatkowano kwotę 63 551,00 zł. 

Ogólny koszt wydatków na oświatę w roku 2014 to kwota 7.060.292,19   zł co stanowi 41,7   % budżetu 

gminy w przedstawionym okresie ,w tym inwestycje 122.070,29 zł., natomiast subwencja oświatowa na 

w/w okres to kwota 4.719.169,-zł.    

Osiągnięcia uczniów, to sumaryczny efekt stosowania empirycznych metod nauczania i dotarcia do 

świadomości każdego ucznia przez nauczyciela oraz indywidualną  zdolność poszczególnych uczniów. 

Średnie wyniki z egzaminów końcowych w szkołach podstawowych i gimnazjum nie odbiegają od 

średnich powiatowych czy wojewódzkich, a niejednokrotnie je przewyższają. 

Uczniowie odnosili też wiele sukcesów w różnych konkursach międzyszkolnych zarówno sportowych jak 

i tematycznych oraz z przedmiotów nauczania – łącznie około 40 nagród i wyróżnień takich jak np.:    

 Publiczne Gimnazjum w Orońsku 

 dziewczęta - 2 miejsce Mistrzostwa Powiatu Szydłowieckiego w Indywidualnych Biegach 

Przełajowych 

 chłopcy  - 1 miejsce Mistrzostwa Powiatu Szydłowieckiego w Tenisie Stołowym 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Brandta w Orońsku 

 konkurs plastyczny „Wielkanoc w powiecie szydłowieckim 2015” –    III miejsce w kategorii klas 

IV-VI,  

 II Gminny Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii – III miejsce,  

 Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Tadeusza Kościuszki w Ciepłej  

 piłka koszykowa chłopców – III miejsce na szczeblu powiatowym 

 zawody sportowe – tenis stołowy chłopców – I miejsce na szczeblu powiatowym 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie 

 trójbój gminny - I miejsce 

 IV Międzyszkolny Konkurs Kolęd i pastorałek Orońsko 2015 - I miejsce – we wszystkich 

kategoriach 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie 

 I,  II  i III miejsce w kategorii ZUCH SOLISTA w XIV Festiwalu Piosenki Harcerskiej i 

Turystycznej w Modrzejowicach 

 I MIEJSCE w XIII Powiatowych Zawodach Strzeleckich o Puchar Starosty w kategorii zuchowej. 
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3.3. Opieka zdrowotna 

Na terenie gminy znajduje się 1 placówka podstawowej opieki zdrowotnej tj. Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku, który obejmuje opieką medyczną 4 483 pacjentów – 

mieszkańców Gminy Orońsko i okolicznych miejscowości oraz 562 uczniów. Jest to jednostka                       

o charakterze przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (ośrodek wielospecjalistycznej opieki 

ambulatoryjnej). Funkcjonują w nim następujące gabinety i poradnie: 

 gabinet medycyny szkolnej (medycyna rodzinna - medycyna szkolna i szczepienia), 

 gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej (medycyna rodzinna - opieka nad osobami w 

starszym wieku, pozostałe usługi pomocnicze, usługi pielęgnacyjne), 

 gabinet położnej środowiskowej – rodzinnej (medycyna rodzinna - opieka nad rodziną, matką i 

dzieckiem), 

 gabinet zabiegowy pielęgniarski (medycyna rodzinna - pozostała opieka ambulatoryjna), 

 poradnia diabetologiczna (medycyna rodzinna - leczenie ambulatoryjne specjalistyczne), 

 poradnia ginekologiczno-położnicza (położnictwo i ginekologia - leczenie ambulatoryjne 

specjalistyczne), 

 poradnia lekarza POZ (medycyna rodzinna - leczenie w domu pacjenta i leczenie w ramach 

podstawowej opieki zdrowotnej), 

 poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej (medycyna rodzinna - opieka nad osobami                      

w starszym wieku, pozostałe usługi pomocnicze, usługi pielęgnacyjne), 

 poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania zakładu) (zdrowie publiczne - oświata i promocja 

zdrowia), 

 poradnia psychosomatyczna (psychiatria - leczenie ambulatoryjne specjalistyczne), 

 poradnia reumatologiczna (reumatologia - leczenie ambulatoryjne specjalistyczne), 

 punkt pobrań materiału do badań (pediatria - badania laboratoryjne), 

 punkt szczepień (medycyna rodzinna - opieka nad zdrowym dzieckiem, pediatria – szczepienia). 

W Orońsku funkcjonuje również NZOZ „MAX MED” Opieka Długoterminowa”, który na terenie Gminy 

świadczy usługi w zakresie: 

 pielęgniarska opieka długoterminowa domowa: 

 długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - medycyna paliatywna  

 długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - medycyna rodzinna  

 usługi pielęgnacyjne - medycyna rodzinna  

 opieka nad osobami w starszym wieku - medycyna rodzinna  

 oświata i promocja zdrowia - zdrowie publiczne  
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 gabinet diagnostyczno-zabiegowy  

 leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - medycyna rodzinna  

 leczenie w domu pacjenta - medycyna rodzinna  

 pozostała opieka ambulatoryjna - medycyna rodzinna  

 długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - medycyna rodzinna  

 pozostałe usługi pomocnicze - medycyna rodzinna. 

 

Bezpieczeństwo farmaceutyczne na terenie Gminy zapewnia jedna apteka. 

 

 

 

3.4. Kultura i rekreacja. 

Do najważniejszego miejsca kultury na terenie gminy Orońsko jest zaliczane Centrum Rzeźby Polskiej, 

które tworzą: 

 Ośrodek Pracy Twórczej Rzeźbiarzy 

 Muzeum Rzeźby Współczesnej  

 Pałac Józefa Brandta 

 Ośrodek Promocji i Dokumentacji Rzeźby 

 Park Krajobrazowy 

Centrum Rzeźby Polskiej wraz z Radomskim Bractwem Rowerowym organizuje cykliczne wycieczki 

rowerowe. Trasa prowadzi z Radomia do Orońska i wynosi 15 km.  

W świetlicy w Tomaszowie działa amatorski teatrzyk „Czarodzieje”, w świetlicy w Zaborowiu – Zespół 

Ludowy „Zaborowianki”, a także „Grupa Taneczna”. Podobnie w świetlicy w Tomaszowie obywają się 

zajęcia taneczne i teatralne, w których uczestniczy od 5 do 35 osób. W świetlicy                                              

w Zaborowiu organizowany jest Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje                  

i Obrzędy Ludowe.  

W gminie Orońsko znajdują się 3 placówki biblioteczne: 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku wraz z Punktem Bibliotecznym w Guzowie 

 Filia Biblioteczna w Łaziskach wraz z Punktem Bibliotecznym w Zaborowiu oraz Punktem 

Bibliotecznym w Chałupkach Łaziskich 

 Filia Biblioteczna w Tomaszowie. 

W Gminie działa Muzeum Centrum Rzeźby Polskiej, które organizuje m.in. wystawy, a także kieruje 

ofertę do nauczycieli i uczniów w zakresie organizowania zajęć pozaszkolnych dotyczących dziedzictwa 

kulturowego i sztuki. Jak napisano na stronach internetowych Centrum: „Oprócz obsługi ruchu 

turystycznego i uczestników szkolnych wycieczek, Centrum Rzeźby Polskiej czyni starania  
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o zainteresowanie walorami edukacyjnymi placówki lokalnego środowiska pedagogicznego”. 

W Centrum opracowano programy dla uczniów dotyczące podstaw rzeźby i technik rzeźbiarskich. 

W Orońsku funkcjonuje klub sportowy – GKS „Oronka” Orońsko, założony w 1966 roku, który istnieje 

już 50 lat i ma na swoim koncie liczne sukcesy sportowe w lidze okręgowej i na poziomie regionalnym. 

Klub dysponuje stadionem, boiskiem treningowym, a także budynkiem klubowym. Wybudowano tu 

kompleks boisk w ramach rządowego programu Orlik 2012 i od tego czasu klub jest jednym                      

z najczęściej odwiedzanych miejsc w gminie. Przy klubie działa sekcja sportowa piłki nożnej, w ramach 

której działają drużyny seniorów, juniorów, trampkarzy starszych, trampkarzy młodszych i żaków. Klub 

wspomagają lokalni przedsiębiorcy.  

Na terenie Gminy zarejestrowany jest też Ludowy Klub Sportowy „Postęp” w miejscowości Łaziska. LKS 

„POSTĘP” jest stowarzyszeniem, które powstało w 1986 r. a zostało reaktywowane w 2013 r. Klub jest 

autonomicznym i jednosekcyjnym – piłkarskim stowarzyszeniem kultury fizycznej, nieprowadzącym 

działalności gospodarczej, liczącym 20 członków. Dysponuje boiskiem, a ostatnie mecze rozegrał                  

w 2015 roku. 

W Orońsku funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna, w ramach której działa młodzieżowa drużyna 

pożarnicza, do której należy młodzież poniżej 18 roku życia. Odziały OSP w powiecie orońskim                       

w miejscowościach Orońsko, Dobrut, Chronów Kolonia i Tomaszów cieszą się bardzo dobrą opinią 

mieszkańców i władz samorządowych dzięki aktywnemu udzielaniu pomocy i wsparcia w ratowaniu 

dobytku w razie pożaru i innych klęsk żywiołowych oraz aktywnemu uczestnictwu w życiu Gminy. OSP 

Orońsko i Dobrut są wpisane do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Wszystkie oddziały              

w gminie Orońsko w ciągu ostatniego roku podjęły około 1000 interwencji gaśniczych z czego                        

z miejscowości Dobrut aż 500. 

W gminie od 2007 roku działa również Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Gminy Orońsko, powstałe 

 z inicjatywy mieszkańców. Celem Stowarzyszenia jest rozwój Gminy Orońsko poprzez działania 

samodzielne oraz udzielanie pomocy władzom samorządowym. Stowarzyszenie działa na rzecz 

konsolidacji lokalnych środowisk wiejskich i mobilizowania mieszkańców do czynnego udziału w rozwoju 

gminy. Organizacja formułuje także cele edukacyjne.  

Przy PSP w Guzowie, od 2014 roku, działa Młodzieżowy Zespół Ludowy GUZOWIANKI. Zespół stara 

się szerzyć lokalną muzykę ludową i folklor poprzez prezentowanie jej od strony tradycyjnej                           

i nowoczesnej zarazem. Zespół jest początkujący, ale ma na swoim koncie już dwa sukcesy - 

wyróżnienie w XXI Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej "Powiśle 2015" w Lipsku (kategoria 

dziecięco-młodzieżowa, zespoły śpiewacze) oraz nagranie w wersji folk i profesjonalnej własnej wersji 

Hymnu Światowych Dni Młodzieży pt. „Błogosławieni Miłosierni”. 

 

3.5. Zabytki  

Wśród obiektów wpisanych do Centralnego Rejestru Zabytków w gminie należą: 

 Kapliczka w Orońsku nr rej.: 47 

 Zespół pałacowy Józefa Brandta w Orońsku nr rej.: 810/A, 398/A, 111/A 

 Dróżniczówka w Orońsku nr rej.: 399/A 
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 Zespół pałacowy i folwarczny w Łaziskach nr rej.: 109/A 

 Stanowisko archeologiczne w Łaziskach nr rej.: 199/A. 

Do pomników i miejsc pamięci narodowej na terenie gminy należy zaliczyć: 

 Miejsce Pamięci Narodowej w miejscowości Chałupki Łaziskie – obelisk wzniesiony                              

w hołdzie poległym w walce Żołnierzom Armii Krajowej Pod obwodu „Wanda” – Wolanów i 

Partyzantom I Patrolu Dywersyjnego AK ppor. „Roberta”, 

 Miejsce Pamięci Narodowej w miejscowości Ciepła – obelisk wzniesiony w hołdzie poległym  

w walce o niepodległość w latach 1939-1945 i 1945-1956 Mieszkańcom i Żołnierzom AK 

Podobwodu „Wanda” oraz Partyzantom IPatrolu Dywersyjnego por. „Roberta”, 

 Pomnik upamiętniający strajki chłopskie w 1934 roku w Guzowie, 

 Zbiorowa mogiła Powstańców Styczniowych w 1863 roku w Krogulczy Mokrej, 

 Pamiątkowa płyta poświęcona poległym w walkach narodowo- wyzwoleńczych w Orońsku [GPOS 

2009]. 

 

Zidentyfikowane problemy w zakresie ludności i spraw społecznych. 

 utrudniony dostęp do placówek użyteczności publicznej i społecznej - niewystarczająca liczba 

miejsc w przedszkolu, ochrona zdrowia w zakresie tylko podstawowym, spadek standardu 

funkcjonowania rodziny [bezpieczeństwo materialne, dostęp do edukacji]  

 wzrost natężenia problemów społecznych [brak pracy, alkoholizm, ubożenie społeczeństwa] 

 niedostateczny poziom rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej, niedostateczny stopień 

skanalizowania, 

 słabo rozwinięta infrastruktura kultury oraz baza rekreacyjno-sportowa, 

 wysoki poziom bezrobocia, w szczególności długotrwałego oraz występowanie w znacznym 

zakresie szarej strefy, 

 odpływ młodych, wykształconych ludzi i starzenie się społeczeństwa, 

 stosunkowo wysoki udział osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

 

4.1. Rolnictwo 

Orońsko to gmina rolnicza. W produkcji roślinnej dominują zboża podstawowe z mieszankami 

zbożowymi, a w produkcji zwierzęcej przeważa hodowla trzody chlewnej i bydła - krowy. Produkcja 

rolna prowadzona jest głównie przez gospodarstwa indywidualne. Użytki rolne zajmują powierzchnię 

5 819 ha, czyli 71 % całkowitej powierzchni gminy. Wg rejestru REGON w rolnictwie funkcjonowało 

9podmiotów gospodarczych w 2014 roku.  

Średnio gospodarstwo w gminie ma powierzchnię 5,31 ha przy średniej na Mazowszu 8,38 ha. Liczba 

ogólna gospodarstw wynosi 890 o łącznej powierzchni 4 188,77 ha. 
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W strukturze agrarnej dominują gospodarstwa, których powierzchnia wynosi powyżej 1 ha – jest ich  

w sumie 801, co stanowi 90 % ogólnej liczby gospodarstw indywidualnych. Najmniej liczną grupę 

stanowią gospodarstwa, których powierzchnia przekracza 15 ha. Jest ich w sumie 39 (4,4 %) [według 

ostatniego PSR 2010 GUS 2011]. 

 

 

 

Tabela 15. Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych na terenie gminy Orońsko według 

powierzchni. 

Grupy obszarowe  
[ha] 

Liczba gospodarstw 

Ogółem 890 

do 1 ha 89 

1 - 5 464 

5 – 10 236 

10 - 15  62 

powyżej 15 ha 39 

Źródło: GUS PSR [2011] 

 

4.2. Klimat 

Gmina Orońsko należy do łódzkiej dzielnicy klimatycznej. Gmina jest położona w strefie umiarkowanej, 

kontynentalnej. Średnia temperatura powietrza w styczniu waha się od -4 do -3 °C, zaś w lipcu 

najczęściej odnotowywane jest 18°C. Średnia temperatura roczna wynosi około 7°C. Można tu dostrzec 

przejściowość klimatu Polski pomiędzy wpływem oceanu i kontynentu. Gmina leży w strefie 

klimatycznej, gdzie dominują czynniki kontynentalne. Toteż roczna średnia opadów atmosferycznych              

w powiecie waha się między 550, a 600 mm wody. Dość zapuszczona w głąb Polski strefa wpływu 

klimatu morskiego wpływa na dłuższy okres wegetacji roślin, od około 200 do 210 dni. Czas trwania 

pokrywy śnieżnej to 60 – 75 dni, a liczba dni z przymrozkiem wynosi od 30 do 50, natomiast bardzo 

mroźnych 2 – 3 dni. Ostatnie przymrozki występują ok. 1 maja. Średnia wilgotność względna powietrza 

wynosi 80 %. Na terenie gminy przeważają wiatry wiejące z kierunku zachodniego i południowo – 

zachodniego. 

 

Hydrografia i hydrogeologia 

Wody powierzchniowe 

Obszar gminy położony jest w dorzeczu rzeki Radomki oraz jej dopływów (Szabasówka, Garlica). Przez 

zachodnią część gminy przepływa rzeka Szabasówka (lewy dopływ rzeki Radomki), która, stanowi 

odbiornik wód zbieranych na terenie gminy tj. Oronki i Młynówki. Rzeki mają charakter nizinny, o spadku 

nie przekraczającym 1,500, co powoduje występowanie sezonowych podmokłości w szerszych 

odcinkach dolin. Występowanie w dolinach słabo przepuszczalnych mułków i iłów prowadzi do 
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powstawania bagien, systemów szuwarowo - torfowych i gruntów organicznych miejscami torfowych. 

Długość rzek na terenie gminy wynosi 19,47 km, w tym;  

 Szabasówki - 8,97 km z tego nieuregulowany odcinek 3,40 km, 

 Młynówki – 1,97 km – uregulowana 

 Oronki – 8,53 km – uregulowana 

Na terenie gminy znajduje się 15 zbiorników wodnych małej retencji o łącznej powierzchni 180,63 ha 

 i objętości 23 27,12 tys. m3. 

Poza podstawową funkcją retencyjną, część zbiorników pełni funkcję gospodarczą - hodowli ryb. 

Retencyjna funkcja zbiornika w Łaziskach podkreślona została w 2013 roku Decyzją Wójta Gminy 

Orońsko ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji o znaczeniu gminnym pod 

nazwą: budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Łaziska w ramach projektu zwiększenie możliwości 

retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych. 

Decyzja została wydana na podstawie wniosku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe. 

Sieć hydrograficzną uzupełniają stawy pełniące różne funkcje, najczęściej hodowlane. Największe 

stawy rybne znajdują się w Orońsku (o powierzchni 122,2 ha) i Wałsnowie (o powierzchni 41,91 ha).  

Ocenę, jakości wód powierzchniowych Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie 

prowadzi w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych(Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1545).  

Tabela 16. Wykaz zbiorników wodnych na terenie gminy Orońsko 

L.p. Miejscowość 
Pow. 

zbiornika 
[ha] 

Zlewnia 

1 Bąków 0,58 Szabasówka 

2 Chałupki Łaziskie 6,00 Oronka 

3 Chronów Kolonia 0,80 Oronka 

4 Guzów 0,15 Oronka 

5 Krogulcza Mokra 0,25 Oronka 

6 Krogulcza Mokra 0,22 Oronka 

7 Krogulcza Mokra 0,10 Oronka 

8 Krogulcza Mokra 0,16 Oronka 

9 Łaziska 0,09 Oronka 

10 Łaziska Kolonie 0,09 Oronka 

11 Orońsko Kaskada 0,40 Oronka 

12 Orońsko Rolina 0,15 Oronka 

13 Orońsko 130,00 Oronka 

14 Wałsnów 0,64 Szabasówka 

15 Wałsnów 41,00 Szabasówka 

16 Zaborowie 0,3 Szabasówka 

Razem 180,63 

  Źródło: UG Orońsko 
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Na terenie gminy nie jest usytuowany punkt badania stanu jakości wód powierzchniowych. Badaniami 

monitoringu były objęte wody powierzchniowe przepływające przez teren gminy poza jej granicami  

tj. Szabasówka od Kobyłki do ujścia . 

Wody podziemne 

Przez wody podziemne rozumie się wody występujące pod powierzchnią ziemi w wolnych 

przestrzeniach skał skorupy ziemskiej. W zależności od głębokości występowania użytkowych 

poziomów wodonośnych są mniej narażone na zanieczyszczenia niż wody powierzchniowe. 

Na terenie gminy występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP nr. 412, 413 Szydłowiec – 

Goszczewice. Występują tu następujące poziomy wodonośne: górnojurajski, kredowy, czwartorzędowy. 

Poziom górnej kredy występujący w utworach górnej kredy wykształcony jest jako wapienie i margle. Od 

powierzchni terenu jest izolowany utworami słabo przepuszczalnymi. Poziom wodonośny w utworach 

kredy dolnej charakteryzują niskie parametry hydrogeologiczne. Poziom ten od powierzchni terenu jest 

izolowany utworami gliniastymi. Poziom wodonośny w utworach czwartorzędowych wykazuje brak 

ciągłości poziomu wodonośnego. Wody występują w piaskach zalegających lokalnie na glinach lub 

przewarstwieniach piaszczystych występujących w glonach zwałowych. 

Poziom wód podziemnych na terenie gminy wahał się poziomie od 1,38 m ppt. do 4,27 m ppt. 

Ocenę jakości tych wód Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzi w oparciu  

o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2008 r. w sprawie kryteriów i oceny stanu wód 

podziemnych (Dz. U. 2008. Nr. 143 poz. 896). 

Na terenie gminy w miejscowości Guzów znajduje się punkt nr 289 (20o 58` 13” , 51o 19` 55”) badania 

wód podziemnych. Wody podziemne na terenie gminy w latach 2010 – 2012 charakteryzowała III klasa 

czystości. Wynika to ze stężenia anionu wodorowęglanowego (HCO3) w wodach podziemnych. 

 

Tabela 17. Eksploatacja ujęć wody na terenie gminy Orońsko w 2015 roku 

L.p
. 

Ujęcie wód 
podziemnych 

Głębokość [m] 
Ilość pobranej 
wody [dam3] 

1. Orońsko 60 141,164 

2. Chronów 60 63,034 

3. Dobrut 45 29,755 

Razem 233,953 

Źródło: UG Orońsko 

W 2015 roku z ujęć wody na terenie gminy łącznie pobrano 233,953dam3 wody dla potrzeb 

zaopatrzenia mieszkańców, w tym najwięcej z ujęcia w Orońsku (141,164 dam3). Wg UG Orońsko 

pobór wody z ujęć odbywa się na podstawie aktualnych pozwoleń wodno -prawnych. 
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4.3. Odpady 

Odpady komunalne 

Aktualnie gospodarka odpadami zbieranymi selektywnie jest realizowana w oparciu  o obowiązujące od 

1 lipca 2013 roku zmiany wynikające z uregulowań prawnych. 

Największą ilość odpadów zebrano selektywnie na terenie gminy w 2014 roku, natomiast najmniejszą w 

2012 roku. Ogólnie w latach 2012 – 2015 odnotowano na terenie gminy wzrost ilości odpadów 

zebranych selektywnie. Na terenie gminy prowadzona jest także zbiórka selektywnych odpadów 

wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.   

Zbierane na terenie gminy w sposób nieselektywny odpady do końca 2012 r. były przekazywane na 

składowisko odpadów komunalnych w Guzowie (gm. Orońsko). W kolejnych latach trafiały do instalacji 

odzysku i unieszkodliwiania P.P.H.U. Radkom Sp. z o.o. w Radomiu.  

 

Tabela 18. Ilość odbieranych odpadów komunalnych i ścieków bytowych na terenie gminy 

Orońsko w latach 2012 - 2015 

Wyróżnienie 2012 2013 2014 2015 

Odpady niesegregowane(Mg) 455,9 281,9 375,7 343,6 

Odpady segregowane (Mg) 127,6 140,4 231,2 215,2 

Ścieki bytowe [dowożone wozami 

asenizacyjnymi](m
3) 

12 635,8 12106,2 8 908,9 12 506,5 

Źródło: UG Orońsko 

Na terenie gminy w miejscowości Orońsko utworzono punkt selektywnego gromadzenia odpadów 

komunalnych. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku odpady 

komunalne gromadzone w sposób nieselektywny i selektywny na terenie gminy Orońsko są odbierane 

raz w miesiącu. Dzięki temu ilość odpadów segregowanych ogólnie wzrosła od 2012 roku, a ilość 

odpadów niesegregowanych zmalała, co jest pozytywnym zjawiskiem. 

Nieczynne składowisko odpadów komunalnych 

Na terenie gminy Orońsko w miejscowości Guzów znajduje się nieczynne składowisko odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne, które było eksploatowane w latach 1994 - 2012. Składowisko od 2013 

rokunie było poddane rekultywacji. Obiekt zajmuje teren o powierzchni 2,10 ha, w tym na część 

eksploatowaną przypada 1,30 ha i ma charakter podpoziomowo – nadpoziomowy. Pojemność 

składowiska wynosi 51 350 m3. Składowisko posiada naturalne uszczelnienie dna. 

 

4.4. Gleby 

Największy udział wśród użytków rolnych na terenie gminy przypada na grunty orne (80 %), natomiast 

najmniejszy na sady (2 %). W użytkowaniu ogólnym gruntów na tereny leśne przypada udział 20 %,  

a najmniejszy w tej klasyfikacji na tereny pozostałe - 9 %. 
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Tabela 19. Użytkowanie gruntów na terenie gminy Orońsko 

Rodzaj użytków 
Powierzchnia  Udział[%] 

[ha] 
W pow. 
gminy 

W użytkach 
rolnych 

Użytki rolne w tym: 5 819 71 100 

 Grunty orne 4 672 
 

80 

 Łąki trwałe i pastwiska 1 038 
 

18 

 Sady 109 
 

2 

Lasy i grunty zadrzewione 1618 20  

Pozostałe 761 9  

   Źródło: UG Orońsko 

Typy gleb 

Na terenie gminy Orońsko przeważają gleby niskich klas cechujących się niską przydatnością do 

produkcji rolniczej. Konieczne będą działania w kierunku wapniowania gleb w celu zmniejszenia 

nadmiernego zakwaszenia gleby i stosowania odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, ze względu 

na ich kwaśny odczyn.  

Na obszarze gminy przeważają gleby psudobielicowe nad glebami brunatnymi wyługowanymi i 

czarnymi ziemiami. W dolinach rzecznych występują gleby bagienne i pobagienne, zajęte przez użytki 

zielone. Na obszarze gminy największą powierzchnię zajmują gleby słabe i najsłabsze.  

Udział gleb w poszczególnych klasach bonitacyjnych wynosi odpowiednio: klasy I-III- 2%; klasy IVa i IVb 

- 38% oraz klasy V i VIz - 60%. Pod względem przydatności rolniczej w większości występują 

kompleksy glebowe: zbożowo– pastewny mocny (26%), zbożowo– pastewny (23 ), żytni bardzo dobry 

(4%), żytni dobry (20%), żytni bardzo słaby (25%), pszenny dobry (1%) i pszenny wadliwy (1%).  

Najcenniejsze gleby dla produkcji rolniczej występują w rejonie wsi Chronów, Guzów i Łaziska. 

Dominujące wśród użytków zielonych użytki słabe znajdują się w dolinach rzecznych i na tzw. smugach 

wśród piaszczystych pól, lasów i bagien. Użytki zielone średnie ze średnio żyznymi glebami występują 

we wsiach: Chronów, Orońsko, Łaziska, Ciepła i Bąków stanowią potencjalne rezerwy produkcji pasz  

w gminie. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne można dokonać 

jedynie w planie zagospodarowania przestrzennego.  

Szczegółowej ochronie podlegają użytki rolne o wysokiej bonitacji, tzn. klas I - III, wytworzone z gleb 

pochodzenia mineralnego oraz użytki rolne klas IV - VI - jeśli zostały wytworzone z gleb pochodzenia 

organicznego oraz lasy. W tych przypadkach zagospodarowanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne 

łączy się z uzyskaniem zgody na wyłączenie ich z produkcji rolniczej i leśnej. Znaczna część terenu 

gminy Orońsko zaliczana jest do obszarów o użytkach rolnych słabych i najsłabszych, także 

podlegających ochronie [GPOS 2009].  

Monitoring gleb 

Badania właściwości agrochemicznych gleb w Polsce prowadzi Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza  

w Wesołej. Wraz z 17 Okręgowymi Stacjami obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju. Obszarem 
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powiatu szydłowieckiego zajmuje się Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Kielcach. Do zadań 

Stacji należy między innymi: 

 wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych; 

 doradztwo w sprawach nawożenia; 

 wykonywanie badań jakości nawozów; 

 wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii dotyczących zasobności gleb, składu 

chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego stosowania nawozów; 

 prowadzenie działalności szkoleniowej w powyższym zakresie. 

Ponadto badania określające zanieczyszczenia gleb użytkowanych rolniczo prowadzone są przez 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, które obejmują m.in. : 

- nawożenie, żyzność gleb  

- rozpoznanie i ochronę przestrzeni rolniczej.  

 

4.5. Surowce mineralne 

Kopalinami występującymi na terenie województwa mazowieckiego są głównie czwartorzędowe utwory 

okruchowe oraz trzeciorzędowe i czwartorzędowe surowce ilaste. Związane jest to czwartorzędowymi 

formami działalności lodowców bądź akumulacyjnej działalności rzecznej i procesów eolicznych.  

Na terenie gminy Orońsko występuje zróżnicowana grupa surowców mineralnych:  

 Helenów - kruszywa naturalne (piasek) o powierzchni 2,08 ha, miąższość 2,00 – 7,50 m - brak 

danych o eksploatacji  

 Marylin I – miejscowość Śniadków - wapienie i margle przemysłu wapienniczego, eksploatacja 

odkrywkowa  

 Orońsko- kruszywa naturalne (piasek) o powierzchni 2,96 ha, miąższość 4,70 – 11,50 m - brak 

danych o eksploatacji 

 Śniadków - kruszywa naturalne (piasek), o powierzchni 2,30 ha, średnia miąższość 2, 0 m – złoże 

eksploatowane odkrywkowo  

 Śniadków I - kruszywa naturalne (piasek), o powierzchni 1,90 ha, średnia miąższość 3, 74 m – 

złoże eksploatowane odkrywkowo. 

Na terenie Gminy występują również złoża krzemienia czekoladowego, a zidentyfikowane stanowisko 

górnicze Orońsko II zostało wpisane do międzynarodowego katalogu pozostałości pradziejowego 

górnictwa (symbol PL1) i jest jednym z najstarszych w Polsce. Rozpoznane liczne pozostałości 

górnictwa z najstarszych okresów epoki kamienia świadczą o istniejącym wówczas zaawansowanym 

systemie górniczej, podziemnej eksploatacji surowca. Dotychczasowe badania w tym zakresie 

prowadzony były na jednym, z co najmniej kilku zidentyfikowanych stanowisk górniczych, stąd 

zainteresowanie Polskiej Akademii Nauk kontynuowaniem prac badawczych. PAN wspólnie z Gminą 

Orońsko inicjuje realizacje projektu pn. „Wydobycie i przetwórstwo krzemienia czekoladowego                      

w paleolicie i mezolicie w północno-zachodniej strefie jego złóż w oparciu o wyniki nieinwazyjnych                    

i sondażowych badań archeologicznych i geofizycznych”.   
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Źródło: www.krzemienie.pl 
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Fot. 1. Krzemień czekoladowy z Orońska 

 

Źródło: www.krzemienie.pl 

 

Występowanie krzemienia czekoladowego na tle podczwartorzędowych osadów północno-wschodniego 

obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, wg Budziszewski (2008).31. Tomaszów (pow. szydłowiecki),  

32. Orońsko(pow. szydłowiecki), 33. Orońsko i Guzów (pow. szydłowiecki), 34-35. Guzów (pow. szydłowiecki), 

36-37. Chronów Kolonia (pow. szydłowiecki). 

 

 

4.6. Przyroda 

Podstawowym aktem prawnym regulującym tą dziedzinę jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust.1 ww. ustawy ochrona 

przyrody polega na: „zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów  

i składników przyrody: 

 dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów 

 roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową 

 zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia 

 siedlisk przyrodniczych 

 siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów 

 tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt 

 krajobrazu 

 zieleni w miastach i wsiach 

 zadrzewienia. 

 

 

Lasy 

Podstawowym przepisem prawnym regulującym zagadnienia gospodarki leśnej jest ustawa z dnia 

 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2011 Nr 12, poz.59 z póżn. zm.). Powierzchnia gruntów leśnych  
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w gminie zajmuje powierzchnię 1 572,1 ha przy lesistości 18,6 %. Na lasy publiczne przypada 1 058,2 

ha. W mniejszości pozostają lasy prywatne 469,0 ha [GUS 2013]. 

Rozmieszczenie lasów obszaru gminy jest nierównomierne. Największe kompleksy leśne występują  

w sołectwach: Chronówek, Krogulcza Mokra i Krogulcza Sucha, Helenów i Śniadków oraz przy stawach 

w Wałsnowie i Orońsku. W lasach obszaru gminy przeważają siedliska borowe - bór mieszany świeży, 

bor mieszany wilgotny, bór świeży z dominacją drzewostanu sosny. Poza nimi występują również 

gatunki drzew: olsza, brzoza, dąb, jodła, świerk, modrzew, jesion, osika, wiąz i buk. Znaczny jest także 

udział lasu mieszanego, w którym oprócz sosny występują w szerszym zakresie: dąb, brzoza, jodła                

i olsza oraz olsu z dominującą olszą. W mniejszym zakresie występują lasy: jesionowy, świeży i 

wilgotny. W obrębie gminy Orońsko zadrzewienia występujące w postaci pojedynczych drzew i krzewów 

lub ich małych skupisk zajmują powierzchnię ogólną 54 ha. Zadrzewienia te przybierają formy: 

przywodne (rejon rzeki Szabasówki z dopływami i stawy w Orońsku), przydrożne - towarzyszą drogom               

i innym ciągom komunikacyjnym, śródpolne - rozproszone w okolicach terenów rolnych (zwłaszcza 

wschodnia część gminy) i przyzagrodowe. Z powodu niskiego stopnia lesistości gminy zadrzewienia 

pełnią bardzo ważne funkcje: zwiększają wodną retencję i chronią zlewnie źródłowe, przeciwdziałają 

wodnej i wietrznej erozji gleby, chronią przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi pochodzącymi                  

z komunikacji drogowej i innych źródeł emisji, zwiększają atrakcyjność turystyczno -rekreacyjną terenu.  

Bardzo istotne znaczenie ekologiczne, wodochronne, hydrologiczne, glebochronne, klimatyczno - 

higieniczne oraz krajobrazowe pełnią występujące głównie w dolinach rzek i cieków wodnych 

(szczególnie skupione przy stawach w Orońsku) częściowo naturalne zbiorowiska roślinności łąkowo - 

pastwiskowej. W dolinach rzecznych, głównie rzeki Szabasówki i jej dopływów jak również w miejscach 

wilgotnych  

i zatorfowionych w rejonach sołectw: Bąków, Wałsnów, i w okolicach Krogulczy Suchej, Dąbrówki 

Zabłotniej oraz przy stawach w Orońsku występują zespoły szuwarowo - torfowiskowe. Zbiorowiska te 

pełnią obszar naturalnej retencji l poziomu wód podziemnych oraz charakteryzują się specyficznymi 

walorami przyrodniczymi - szata roślinna zawiera gatunki chronione, rzadkie i ginące, warunkując 

zarazem byt grupie zwierząt, szczególnie ptaków wodno – błotnych [GPOS 2009]. 

Lasy prywatne spełniają głównie funkcje gospodarcze, w mniejszym stopniu ekologiczne, wpływając 

korzystnie na klimat lokalny, warunki glebowe, stosunki wodne i równowagę biologiczną w środowisku 

przyrodniczym.  

Wg. regionalizacji przyrodniczo - leśnej lasy gminy Orońsko są położone w VI Krainie Małopolskiej 

dzielnicy radomsko – Iłżeckiej, Mezoregion Równina Radomsko – Kozienicka. Na terenie gminy 

występują lasy ochronne, których powierzchnia wynosi 553,95 ha, w tym1 : 

 lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody, wodochronne o łącznej powierzchni 15,38 ha 

(Łaziska) 

 lasy wodochronne o łącznej powierzchni 194,86 ha (Chronów Łaziska, Wałsnów); 

 lasy wodochronne, położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od 

granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców, o powierzchni łącznej 30,13 

ha (Orońsko Górki, Chronów); 

                                                 
1 Nadleśnictwo Radom  -2014 
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 lasy położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic 

administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców, o powierzchni łącznej 169,67 ha 

(Krogulcza, Orońsko - Kaczenice, Helenów, Chronów, Łaziska, Orońsko Szkółka , Guzów, 

Orońsko). 

Dla lasów ogólnymi zagrożeniami są pożary, kradzieże drewna, zaśmiecanie ich w pobliżu terenów 

mieszkaniowych i dróg. Niewystarczająca jest także ilość i jakość infrastruktury turystycznej                             

i komunalnej w sąsiedztwie lasów.  

W lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zagrożenie stwarza dodatkowo rozdrobnienie 

kompleksów leśnych, które miejscami powoduje przerwanie ciągłości naturalnych ekosystemów  

i ograniczenie liczby nisz ekologicznych, stanowiących ostoje dziko żyjącej fauny.  

Lasy państwowe są podporządkowane Nadleśnictwu Radom, a lasy prywatne Starostwu Powiatowemu 

w Szydłowcu. 

Pomniki przyrody 

Pomniki przyrody są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej 

wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się 

indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów, a w szczególności sędziwe                          

i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wywierzyska, skałki, 

jary, głazy narzutowe, jaskinie. 

W stosunku do pomników przyrody mogą być wprowadzone następujące zakazy np.: 

- niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  

- wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, 

- zaśmiecania terenu wokół obiektu. 

Na terenie gminy występuje 7 pomników przyrody ożywionej. Zgodnie z rozporządzeniem nr 67 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2008 roku w sprawie pomników przyrody położonych 

na terenie powiatu szydłowieckiego (DUWM 2008.194.7028) znajdują się następujące pomniki przyrody 

ożywionej:  

 Dąb szypułkowy (Quercus robur) Orońsko / Krogulcza Mokra, zwany powszechnie „Czwartakiem” 

ze względu na cztery konary wychodzące z jednego pnia– Nadleśnictwo Radomobr. Radom oddz. 

124 a - obw. 251 cm, wys. 22 m.  

 Olsza czarna (Alnusglutinosa) Łaziska – Park zabytkowy, działka nr ewid 82/4 - obw. 290 cm 

wys.22 m. 

 Lipa drobnolistna (Tiliacordata) 9 szt.Orońsko –Szkółka Leśna Nadleśnictwo Radom, Obręb 

Radom działka nrewid. 232 – obw. 215 cm – 385, wys. 19 – 24 m. 

 Lipa szerokolistna (Tiliaplatyphyllos) 7 szt. Orońsko - Szkółka Leśna Nadleśnictwo Radom, Obręb 

Radom działka nrewid. 232 – obw. 225 – 375 cm, wys. 20 – 23 m. 

 Klon zwyczajny (Acerplatanoides) 11 szt.Orońsko - Szkółka Leśna Nadleśnictwo Radom, Obręb 

Radom działka nrewid. 232 – obw. 200 - 310 cm, wys. 16 – 23 m. 
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 Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 12 szt. Orońsko - Szkółka Leśna Nadleśnictwo Radom, Obręb 

Radom działka nrewid. 232 – obw. 180 - 280 cm, wys. 15 – 23 m. 

 Wiąż szypułkowy (Ulmusleavis) Orońsko - Szkółka Leśna Nadleśnictwo Radom, Obręb Radom 

działka nr ewid. 232 – obw. 365 cm, wys. 25 m. 

Użytki ekologiczne  

Użytki ekologiczne są pozostałościami ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych 

zasobów genowych i typów środowisk jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka 

wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, 

starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp. Na terenie gminy ustanowiono 5 użytków 

ekologicznych.  

Zgodnie z rozporządzeniem Nr 72 Wojewody Mazowieckiego z dnia 08 lipca 2005 r. w sprawie użytków 

ekologicznych (DUWM.2005.175.5572), Rozporządzeniem Nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 

lipca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użytków ekologicznych (DUWM.2007.138.3651) na 

terenie gminy Orońsko usytuowane są użytki ekologiczne w miejscowościach: 

 Krogulcza Sucha – pow. 79 ha – dół po eksploatacji torfu 

 Chronów - Kolonia – pow. 56 ar – teren zabagniony 

 Łaziska – pow. 4,26 ha – teren silnie wilgotny 

 Łaziska – pow. 2,56 ha - bagno  

 Łaziska – 1,82 ha – dolina rzeki Szabasówki. 

 

4.9. Zidentyfikowane problemy w zakresie rolnictwa i środowiska naturalnego 

 rolniczy charakter gminy (spadek liczby funkcjonujących gospodarstw rolnych, niska opłacalność 

rolnictwa, rozdrobnienie gospodarstw), 

 degradacja środowiska m.in. poprzez szamba przydomowe, 

 niedostateczna liczba urządzonych terenów rekreacyjnych i urządzonej zieleni. 
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3.  Analiza SWOT Gminy 

 

 Etap 2 

 

PROCES UZYSKIWANIA  

WYNIKÓW Z DIAGNOZY  

 

 

Analiza SWOT  

Gminy Orońsko 

 

W trakcie dwukrotnie zrealizowanych warsztatów strategicznych dokonano wnikliwej analizy zasobów 

gminy – jego mocnych i słabych stron, jak również zewnętrznych szans i zagrożeń mogących w istotny 

sposób wpływać na ograniczenia rozwojowe.  

 

Analizę przeprowadzono techniką SWOT. Narzędzie to pozwoliło na analizowanie wskazywanych 

czynników w kontekście miejsca występowania (wpływ zewnętrzny lub wewnętrzny) oraz charakteru 

oddziaływania (pozytywne lub negatywne). 

 

  

Charakter oddziaływania czynnika 

  

pozytywny negatywny 
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W efekcie warsztatów strategicznych, osiągnięto następujące rezultaty: 

 

1. Zdefiniowano kluczowe problemy rozwoju gminy w oparciu o diagnozę i ustalenia 

 uczestników warsztatów;  

 

2. Opracowano w grupach kluczowe elementy macierzy SWOT, zaprezentowano wyniki 

 pracy w grupach, w konsekwencji dokonano wyboru czynników najistotniejszych dla 

 gminy; 
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Rozdział V.  

 

 Wyniki analizy SWOT, charakteryzujące siły Gminy, jej szanse, a także słabe strony  

 i zagrożenia  

 

1. Silne i słabe strony 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Dobrze rozwinięta baza sportowa 

umożliwiająca uprawianie 

różnorodnych dyscyplin 

sportowych (infrastruktura, oferta, 

sukcesy sportowe dzieci i 

młodzieży) 

2. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

Gminy (dobrze rozwinięta baza 

ochotniczej straży pożarnej, 2 

jednostki w KRS) 

3. Położenie Gminy [przy trasie Nr 7 i 

drodze ekspresowej 7, bliskość 

dużych miast, dobra dostępność 

komunikacyjna, zasób terenów z 

potencjałem inwestycyjnym] 

4. Dobrze działające Centrum Rzeźby 

(plenery, wystawy, różnorodna 

oferta kulturalna, ruch turystyczny) 

5. Czyste środowisko (brak przemysłu 

uciążliwego, gospodarstwa 

ekologiczne i agroturystyczne) 

6. Prężnie działający Zespół Ludowy 

(Zaborowianki, Guzowianki) 

7. Rozwinięta sieć wodociągowa 

8. Aktywność mieszkańców [reakcja 

na inicjatywy i publiczną ofertę 

współpracy] 

9. Dobra współpraca z partnerami 

Gminy [powiat, gminy ościenne, 

partnerzy społeczni] 

1. Rolniczy charakter Gminy 

[spadek ilości funkcjonujących 

gospodarstw rolnych, niska 

opłacalność rolnictwa, 

rozdrobnienie gospodarstw] 

2. Brak komunikacji lokalnej 

3. Niski standard infrastruktury 

technicznej - brak sieci 

kanalizacyjnej i gazowej 

4. Zły stan techniczny 

infrastruktury drogowej – 

powiatowej i gminnej 

5. Niewystarczająca ilość miejsc w 

przedszkolu 

6. Niedostateczna ilość małych i 

średnich przedsiębiorstw 

7. Wysokie bezrobocie 

8. Szara strefa – niechęć ludzi do 

pracy spowodowana niskimi 

wynagrodzeniami 

9. Zadłużenie Gminy [niskie 

dochody, inwestycje realizowane 

głównie w oparciu o kredyty] 
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10. Dbałość o historię, tradycje i 

miejsca pamięci 

11. Ponadlokalny charakter instytucji 

zlokalizowanych na terenie Gminy 

[CRzP, Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii, Poczta, banki, 

instytucje społeczne] 

12. Funkcjonująca oczyszczalnia 

ścieków 

13. Dobra sytuacja działających 

przedsiębiorców 
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2. Szanse i zagrożenia  

 

SZANSE [O] ZAGROŻENIA [T] 

1. Rozwój potencjałów przemysłu 

czasu wolnego: turystyka, kultura i 

sztuka, sport i rekreacja, tradycje 

ludowe i rzemieślnicze, potencjału 

„wodnego” Gminy (Oronka, 

Szabasówka, stawy rybne) 

2. Zwiększenie standardów 

bezpieczeństwa technicznego i 

społecznego Gminy [środowisko, 

infrastruktura drogowa i 

edukacyjna] 

3. Zwiększenie zdolności i 

skuteczności inwestycyjnej Gminy 

4. Wykorzystanie atrakcyjnego 

położenia Gminy: na szlaku tras S7 

oraz Nr 7, w sąsiedztwie dużych 

miast województwa mazowieckiego 

i świętokrzyskiego 

5. Zwiększenie możliwości / 

utworzenie warunków do 

inwestowania na terenie Gminy lub 

jej otoczenia / przyciągnięcie 

inwestorów 

6. Zwiększenie skali współpracy w 

ramach uczestnictwa w krajowych  i 

regionalnych organizacjach, takich 

jak Lokalna Grupa Działania, 

organizacje turystyczne, Centrum 

Rzeźby Polskiej 

7. Wypromowanie atrakcyjności 

Gminy i zwiększenie korzystających 

z jej oferty 

 

1. Migracja zarobkowa młodzieży 

2. Starzenie się społeczeństwa 

3. Utrudniony dostęp do placówek 

użyteczności publicznej i społecznej 

4. Degradacja środowiska [szamba 

przydomowe] 

5. Spadek standardu funkcjonowania 

rodziny [bezpieczeństwo 

materialne, dostęp do edukacji]  

6. Wzrost liczby i natężenia 

problemów społecznych [brak 

pracy, alkoholizm, przestępczość, 

narkomania] 

7. Niska atrakcyjność inwestycyjna 

Gminy 

8. Plany inwestycyjne dotyczące trasy 

S7 – obniżenie dochodów lokalnych 

placówek usługowych położonych 

przy trasie Nr 7 

9. Częste zmiany przepisów prawa 

wpływających na funkcjonowanie 

Gminy 

10. Niski wskaźnik przedsiębiorczości 
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Rozdział VI.  

 

Wyniki analizy TOWS wskazującej na konieczność obrania konkretnej  strategii działania Gminy 

 

1. Wprowadzenie  

 

Po zakończeniu fazy diagnostycznej uporządkowano dotychczas zebrane informacje – czego się 

dowiedzieliśmy? Następnie wyselekcjonowano i ustalono obszary najistotniejsze dla rozwoju 

Gminy. Do uporządkowania wiedzy wynikającej z diagnozy oraz utworzenia logicznej podstawy do 

sformułowania celów strategicznych zastosowano narzędzie analizy TOWS/SWOT. 

 

Na czym polegała analiza? Analizując wyniki SWOT  na warsztatach Zespołu ds. Strategii Gminy 

postawiliśmy osiem kluczowych pytań, które wskazały możliwą strategię działania: 

 

 czy silne strony pozwolą wykorzystać szanse? Macierz 1. 

 czy słabe strony ograniczą lub zablokują wykorzystanie szans? Macierz 2. 

 czy silne strony pozwolą na przezwyciężenie zagrożeń zewnętrznych? Macierz 3. 

 i czy słabe strony wzmocnią negatywny skutek zagrożeń? Macierz 4. 

oraz: 

 czy zagrożenia osłabiają silne strony? Macierz 5. 

 czy szanse potęgują silne strony? Macierz 6. 

 czy zagrożenia spotęgują słabości? Macierz 7. 

 i czy szanse pozwolą przezwyciężyć słabości? Macierz 8. 

 

Przykładowe macierze w analizie SWOT/TOWS stosowane podczas pracy warsztatowej: 

 

Macierz TOWS/SWOT – Gmina Orońsko 

(dla przykładu oddziaływanie słabych stron i szans) 

 SZ1 SZ2 SZ3 SZ4 SZ5 Suma 

S1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2  

S2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2  

S3 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2  

S4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2  

S5 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2  

Suma       

 

Opis i mechanizm punktowania: 

S – kolejne słabe strony 

SZ – kolejne szanse 

0-2 – skala ocen oddziaływania (0 – zależność nie występuje; 1 – zależność słaba; 2 – zależność 

silna) 
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Macierz TOWS/SWOT – Gmina Orońsko 

(dla przykładu oddziaływanie mocnych stron i zagrożeń) 

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Suma 

M1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2  

M2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2  

M3 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2  

M4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2  

M5 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2  

Suma       

 

Opis i mechanizm punktowania: 

M – kolejne mocne strony 

Z – kolejne zagrożenia 

0-2 – skala ocen oddziaływania (0 – zależność nie występuje; 1 – zależność słaba; 2 – zależność 

silna) 

 

Dla każdego z ośmiu pytań przedstawionych powyżej zbadaliśmy relacje i powiązania zachodzące 

pomiędzy poszczególnymi zagrożeniami i siłami, szansami i siłami, zagrożeniami i słabościami 

oraz szansami i słabościami wraz z systemem punktowania wybranych relacji. Dzięki zastosowaniu 

takiego narzędzia, Gmina Orońsko mogła obrać odpowiednią do wyników badania strategię 

działania:  

 

konkurencyjną (eliminowanie słabych stron i wykorzystywanie szans rozwojowych);  

agresywną (maksymalne wykorzystanie silnych stron i szans wynikających z otoczenia);  

konserwatywną (minimalizowanie negatywnego wpływu otoczenia przez wykorzystanie 

mocnych stron i potencjału organizacji)  

lub defensywną (minimalizowanie słabych stron i próba eliminowania zagrożeń 

otoczenia).  

 

Dla uzyskania maksymalnie obiektywnych wyników analizy SWOT/TOWS ustalono, że każdy  

uczestnicy Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy wykonają proces analityczny samodzielnie, a w dalszej 

kolejności nastąpi proces oceny uzyskanych wyników i ustalenia ostatecznego wyniku wskazującego na 

możliwość obrania konkretnej strategii działania Gminy w perspektywie roku 2022. 
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2. Analiza wyników i wybór strategii działania 

 

Indywidualne wyniki analizy charakteryzowały się niewielką rozbieżnością w ocenie relacji zachodzących 

pomiędzy poszczególnymi czynnikami wskazanymi w analizie SWOT. Podsumowanie wszystkich 

wyników pozwoliło na wskazanie dominującej strategii działania dla Gminy Orońsko w perspektywie 

2022 roku [strategii agresywnej], ze względu jednak dużą skalę powiązań pomiędzy czynnikami 

uzasadniającymi skoncentrowanie się również na kolejnej strategii postępowania [defensywnej] uznano, 

iż w trakcie określania obszarów działania należy bezwzględnie w ostatecznym kształcie planu 

strategicznego uwzględnić także kierunki wynikające z pozostałych strategii działania. 

 

Tabela. Zestawienie zbiorcze wyników analizy TOWS/SWOT 

 

Szanse (Sz) Zagrożenia (Z) 

Silne strony (S) 105 + 93 = 188 42 + 51 = 93 

Słabe strony (W) 59 + 43 = 102 68 + 80 = 148 

 

 

Ta cecha wyników analizy (powiązanie silnych stron z szansami uzyskało najwyższą punktową wagę) 

wskazuje, choć niejednoznacznie na określoną ocenę Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy  

w zakresie wyboru agresywnej strategii działania samorządu. 

 

 

Tabela. Strategia działania na podstawie analizy TOWS/SWOT 

 Szanse Zagrożenia 

Siły Strategia agresywna Strategia konserwatywna 

Słabości Strategia konkurencyjna Strategia defensywna 

 

 

Strategia agresywna to takie działanie, które dąży do wykorzystania szans pojawiających się  

w otoczeniu, bazując na mocnych stronach samorządu – jest to strategia odważnego rozwoju, 

uruchamiania nowych, innowacyjnych aktywności i inwestowania w celu budowania przewagi 

konkurencyjnej. Wyniki analizy SWOT/TOWS były brane pod uwagę w sposób bezpośredni w tworzeniu 

planu strategicznego dla Gminy Orońsko. Defensywna z kolei to taka, w której samorząd powinien 

zmierzać do eliminowania słabych stron wskazanych w analizie SWOT oraz podejmować próby 

eliminowania zagrożeń lub wpływania na możliwie niskie ich oddziaływanie na rozwój Gminy. 
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Rozdział VII.  

 

Zespół ds. Strategii Rozwoju Gminy podczas kolejnych warsztatów strategicznych wyznaczył 

priorytetowe obszary rozwoju, w ramach których należy podejmować inicjatywy projektowe do roku 

2022: 

 

 Zidentyfikowane obszary strategicznego działania, w których planowany jest rozwój 

 Gminy Orońsko 

 

 

 

Obszary strategicznego Działania 

 

 

1. REWITALIZACJA 

 

 

2. SPOŁECZEŃSTWO 

 

 

3. PRZESTRZEŃ CZASU WOLNEGO 

 

 

4. ATRAKCYJNOŚĆ GOSPODARCZA 
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Obszar 1. REWITALIZACJA 

 

Cel strategiczny: 

Poprawa przestrzennych, gospodarczych, społecznych i kulturowych warunków dla rozwoju 

Gminy Orońsko 

Cel operacyjny 1: 

Poprawa estetyki i funkcjonalności Gminy 

Cel 1. realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie: 

1.1 adaptacji przestrzeni, modernizacji budynków komunalnych i przystosowanie ich na potrzeby 

lokali usługowo – handlowych oraz lokali mieszkalnych 

1.2 inwestycji w infrastrukturę i instytucje kultury Gminy 

1.3 tworzenia nowej i rozwijania istniejącej przestrzeni rekreacyjnej 

1.4 inwestycji profesjonalizujących ofertę z zakresu sportu i kultury fizycznej Gminy 

1.5  zwiększania dostępności terenów rewitalizowanych do korzystania z usług komunalnych 

Cel operacyjny 2: 

Odnowa obszarów wiejskich 

Cel 2. realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie: 

2.1 adaptacji obiektów infrastruktury na cele społeczne 
2.2 porządkowania przestrzeni obszarów wiejskich dla ich publicznego i gospodarczego 
wykorzystania 
2.3 poprawa estetyki i funkcjonalności budynków użyteczności publicznej oraz budynków 

mieszkalnych 

2.4 zwiększanie dostępności mieszkańców obszarów wiejskich do usług komunalnych 

2.5 likwidacji barier architektonicznych 

Cel operacyjny 3: 

Zwiększenie kapitału społecznego Gminy  

Cel 3. realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie: 

3.1 angażowania mieszkańców do współpracy lokalnej  

3.2 kształtowania postaw uczenia się przez całe życie 

3.3 organizacji przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną – wydarzenia artystyczne, 

kulturalne, sportowe, z zakresu kultury fizycznej 

3.4 promowania aktywności obywatelskiej – wolontariatu, ekonomii społecznej oraz partycypacji w 

partnerskim rozwijaniu kompetencji gminy 
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Obszar 2. SPOŁECZEŃSTWO 

 

Cel strategiczny: 

Zwiększenia konkurencyjności Gminy poprzez rozwijanie kompetencji społeczeństwa 

Cel operacyjny 1: 

Podniesienie standardu edukacji przedszkolnej i ogólnej dzieci i młodzieży 

Cel 1. Realizowany będzie głownie poprzez działania i inicjatywy w zakresie: 

1.1. inwestycji w infrastrukturę edukacji przedszkolnej i ogólnej 

1.2. uruchamiania dodatkowych zajęć i programów nauczania wspierających rozwój kompetencji 

1.3. rozwijania kwalifikacji zawodowych i społecznych kadr wspieranych placówek 

1.4. organizacji zajęć wyrównujących szanse dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami 

1.5. nabywania przez uczniów nowych kwalifikacji w systemie formalnym i nieformalnym 

1.6. rozwijania wśród dzieci i młodzieży kompetencji w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy 

zespołowej, ekologii oraz przeciwdziałania nierównościom społecznym 

Cel operacyjny 2: 

Inicjowanie i organizowanie usług rozwojowych dla mieszkańców 

Cel 2. Realizowany będzie głownie poprzez działania i inicjatywy w zakresie: 

2.1. nabywania przez mieszkańców wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości 

2.2. kształtowania postaw przedsiębiorczych w obszarze ekonomii społecznej 

2.3. wdrażania standardów profesjonalnej obsługi inwestorów i klientów oferty turystycznej 

2.4. organizowania współpracy instytucji i mieszkańców 

2.5. większego wykorzystania możliwości lokalnych grup działania 

2.6. innowacyjnego organizowania się, świadczenia i promowania usług rzemieślników Orońska 

Cel operacyjny 3: 

Zwiększenie dostępności i różnorodności usług publicznych  

Cel 3. Realizowany będzie głownie poprzez działania i inicjatywy w zakresie: 

2.1. tworzenia dziennych domów pobytu dla osób starszych 

2.2. rozwijania oferty usług i opieki nad osobami starszymi 

2.3. wykorzystania kompetencji osób starszych [wiedza, umiejętności, doświadczenie, mądrość 

wieku] 

2.4. zwiększenia dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych 
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Obszar 3. PRZESTRZEŃ CZASU WOLNEGO 

 

Cel strategiczny: 

Wysoka atrakcyjność turystyczna Gminy Orońsko 

Cel operacyjny 1: 

Rozwój infrastruktury turystycznej i możliwości spędzania czas wolnego 

Cel 1. realizowany będzie głownie poprzez działania i inicjatywy w zakresie: 

1.1. Utworzenia nowego, mazowieckiego produktu turystycznego  

1.2. Wykorzystanie „potencjału wodnego” Gminy Orońsko poprzez udostępnienie turystyczne 

1.3. Stworzenie systemu ścieżek rekreacyjnych 

1.4. Zagospodarowania przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne, z zakresu kultury fizycznej i 

sportu 

Cel operacyjny 2: 

Utworzenie oferty turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej Gminy Orońsko 

Cel 2. realizowany będzie głownie poprzez działania i inicjatywy w zakresie: 

1.1. Opracowanie spójnego systemu informacji turystycznej (atrakcje turystyczne, obiekty 

rekreacyjne, produkty lokalne, obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego) 

1.2. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego Lokalnej Grupy Działania na rzecz 

tworzenia wspólnej oferty turystycznej 

1.3. Tworzenie i udostępnianie nowych atrakcji turystycznych i rekreacyjnych 

1.4. Lokowanie w sieciach organizujących oferty turystyczne w regionie produktów i wydarzeń 

Gminy Orońsko 

1.5. Prowadzenia zintensyfikowanych zadań promujących ofertę Gminy 

1.6. Opracowanie programu współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej 
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Obszar 4. AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

Cel strategiczny: 

Kompetencje gospodarcze Gminy Orońsko 

Cel operacyjny 1: 

Rozwój infrastruktury gospodarczej na terenie Gminy 

Cel 1. realizowany będzie głownie poprzez działania i inicjatywy w zakresie: 

1.1. Inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną i gazowniczą 

1.2. Podniesienie standardu gminnej i powiatowej infrastruktury komunikacyjnej 

1.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie Gminy (analiza stanu, możliwości i 

kierunków wykorzystania potencjału wodnego Gminy,  

1.4. Wspieranie działań dotyczących małej retencji 

1.5. Prowadzenie racjonalnej, efektywnej i przyjaznej dla środowiska gospodarki odpadami 

1.6. Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości wspierającego działalność przedsiębiorczą mieszkańców 

1.7. Organizowanie współpracy przedsiębiorstw działających na terenie Gminy – badania, nowoczesne 

technologie, sieci kooperacyjne 

Cel operacyjny 2: 

Rozwój kwalifikacji i postaw przedsiębiorczych mieszkańców Gminy 

Cel 2. realizowany będzie głownie poprzez działania i inicjatywy w zakresie: 

1.1. Uruchomienie „szkoły przedsiębiorczości” we współpracy z systemem edukacji, organizacjami 

gospodarczymi, przedsiębiorcami, praktykami biznesu 

1.2. Marketing możliwości rozwoju przedsiębiorczości – turystyka, agroturystyka, tradycje rzemieślnicze 

Cel operacyjny 3: 

Tworzenie warunków dla rozwijania działalności rolniczej 

Cel 2. realizowany będzie głownie poprzez działania i inicjatywy w zakresie: 

2.1. wspierania rozwoju przedsiębiorstw branży rolniczej i okołorolniczej (przetwórstwo rolno-

spożywcze, produkcja ekologiczna, turystyka wiejska) 

2.2. inicjowania współpracy przedsiębiorstw branży rolniczej i turystycznej (wspólna oferta, działania i 

inicjatywy marketingowe) 

2.3 tworzenia możliwości do zagospodarowania nowych terenów atrakcyjnych pod względem 

turystycznym i rolniczym (m.in. zalesianie, tworzenie i udostępnianie terenów zielonych) 

2.4. organizowania miejsc handlu produktami z działalności rolniczej i około rolniczej 

Cel operacyjny 4: 

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii 

Cel 4. realizowany będzie głownie poprzez działania i inicjatywy w zakresie: 

4.1 promowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

4.2 audytów i raportów energetycznych wskazujących skalę wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii na terenie Gminy 

4.3 wspierania przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii podejmowanych przez 

konsumentów energii na terenie gminy 

4.4 inwestowania w instalacje wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 
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Rozdział VIII.  

 

 System wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Orońsko 

 2016 – 2022 

 

Przyjęty proces wdrażania Strategii zawiera się w dwóch warstwach realizacyjnych: 

 

1 . warstwa organizacyjna 1.1 formalne umocowanie zadania w strukturze   

     organizacyjnej Urzędu Gminy, 

1.2 uruchomienie rocznych przeglądów  wdrożeniowych wraz 

z oceną rezultatów podejmowanych działań, 

 

2.  warstwa merytoryczna  2.1 opracowywanie rocznych planów działania w  

     relacji do celów operacyjnych Strategii, 

 2.2 doprowadzenie do zgodności wykorzystywanych 

 narzędzi rozwoju z kierunkami działania Strategii 

2.3 pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działania 

i inicjatywy zidentyfikowane w dokumencie Strategii 

 2.4 kontynuowanie procesu uspołeczniania zapisów 

 Strategii  

 

1.1 formalne umocowanie zadania w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy: 

 

Na początkowym etapie prac strategicznych przesądzono, że w aspekcie instytucjonalnym proces 

wdrażania Strategii będzie wewnętrzną kompetencją Gminy, – jako wyraz poważnego 

zobowiązania władz samorządowych do uzyskania zakładanych w dokumencie rezultatów. Obecna 

struktura organizacyjna Urzędu stwarza możliwości realizacji zadań, które zgodnie z założeniami 

systemu wdrażania pozwolą na jej efektywne wdrożenie. Referat (Koordynator Strategii), któremu 

ostatecznie zostaną przypisane kompetencje realizacyjne, pełnić będzie funkcje koordynacyjne 

wobec pozostałych struktur Urzędu Gminy, merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie, 

zgodnie ze swoimi kompetencjami rocznych planów działania. 

 

 

 

1.2 uruchomienie roboczych, rocznych przeglądów wdrożeniowych wraz z oceną rezultatów 

podejmowanych działań: 

 

Koordynator Strategii, – jako odpowiedzialny za osiągnięcie planowanych rezultatów Strategii – 

organizuje i prowadzi roczne przeglądy strategiczne monitorując proces jej realizacji. 

Sprawozdania dokumentujące przebieg spotkań przekazywane są bezpośrednio do Wójta Gminy 

Orońsko – podlegając ocenie, modyfikacji i ostatecznie akceptacji.  
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2.1 opracowywanie rocznych planów działania w relacji do celów operacyjnych Strategii: 

 

Koordynator Strategii zobowiązany jest do koordynacji i nadzorowania opracowania 

szczegółowych planów działania – adekwatnych do celów operacyjnych ustalonych dla Strategii 

Rozwoju.  

 

Przez plany działania rozumie się przygotowanie koncepcji konkretnych projektów w strukturze 

N.O.W.E.: 

 

 

Nazwa zadania – tytuł przedsięwzięcia inwestycyjnego 

Obiektywna potrzeba – uzasadnienie realizacyjne 

Wymierne korzyści – posługiwanie się wskaźnikami produktu i rezultatu 

Ekonomiczne uzasadnienie – racjonalne finansowo 

 

 

Szczegółowe plany działania zostaną opracowane w terminie wyznaczonym przez Koordynatora 

Strategii. Od tego momentu będą obowiązywały pozostałe terminy procesu wdrażania Strategii. 

 

Cechy charakterystyczne planów działania: 

 

1. w pełni koincydentne swym zakresem z zapisami Strategii Rozwoju Gminy Orońsko 2016 – 

2022, Strategią Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego, Strategią Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego oraz europejskimi źródłami finansowania rozwoju na lata 2014 – 2020 

 

2. aprobowane przez otoczenie samorządu Orońska, wypracowane z udziałem Rady Gminy 

 

3. uzgodnione jako indywidualne lub partnerskie (zapewnienie konsultacji międzygminnych 

w kontekście poszukiwania szans rozwojowych w oparciu o współpracę partnerską) 

 

4. zaakceptowane przez Skarbnika Gminy z punktu widzenia zarządzania finansowego 

samorządu w perspektywie długoterminowej 
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2.2 Doprowadzenie do zgodności wykorzystywanych narzędzi rozwoju z kierunkami 

działania Strategii: 

 

Narzędzia planistyczne: 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Wieloletnie prognozy finansowe 

Roczny budżet Gminy Orońsko 

 

zostaną wykorzystane, jako fundament realizacyjny Strategii. Opracowanie  

i akceptacja w/w dokumentów w sposób bezwzględny zostanie poprzedzona badaniem stopnia 

wpływania na realizację zapisów Strategii. 

 

2.3 Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działania i inicjatywy zidentyfikowane  

w dokumencie Strategii: 

 

Odpowiedzialny za analizowanie źródeł, oceny ich adekwatności i pozyskiwanie funduszy 

zewnętrznych Koordynator Strategii, odpowiadać będzie za szczegółowe zadania w zakresie: 

 

1. tworzenia bazy wiedzy na temat zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju samorządu, 

MSP oraz organizacji III sektora, 

 

2. inicjowania i koordynowania prac przygotowawczych dla realizacji projektów, 

 

3. świadczenia usług doradczych i eksperckich partnerom samorządu (organizacje 

społeczne, przedsiębiorcy i inni zainteresowani) w zakresie możliwości zewnętrznego 

wsparcia ich rozwoju, 

 

4. kierowania budowaniem partnerstw instytucjonalnych i zadaniowych 

 

 

 

 

 

Zapraszam do współpracy w zakresie podejmowania inicjatyw i działania na rzecz 

realizacji Strategii Rozwoju Gminy Orońsko 

 

 

 

Wójt Gminy Orońsko 

 


