
Plan działania  

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic  

na rok 2015 - PROPOZYCJA 

 

Dokument ten stanowić będzie załącznik do uchwały nr WZ/xxxxx/2015 Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 03.02.2015. 

 

1. Kontynuacja programu „CHWAŁOWICE CZYTAJĄ DZIECIOM”  

 

a. Comiesięczne spotkania dla najmłodszych Chwałowiczan – gry i zabawy z 

elementami edukacyjnymi. 

b. Możliwy podział dotychczasowej licznej grupy na dzieci młodsze i dzieci 

starsze – by optymalnie dopasować tematykę zajęć do potrzeb dzieci. 

c. Informacja i promocja inicjatywy na stronie www.chwalowice.org 

d. Koordynator Danuta Troska / Ewelina Wolska / Dagmara Perlak. 

 

2. Kontynuacja programu „BIEGAJ W CHWAŁOWICACH”  

 

a. Dla chętnych, co tydzień, np. w sobotę rano – wspólne bieganie na 

wybranych trasach w Chwałowicach i okolicach. 

b. W miesiącach letnich wytyczenie i oznakowanie profesjonalnej ścieżki 

biegowej w Chwałowicach – we współpracy z „KB Harcownik Jelcz-

Laskowice” (stowarzyszenie posiadające w budżecie na ten rok środki 

przeznaczone na ten cel). 

c. Wrzesień: oficjalne otwarcie Chwałowickiej Ścieżki Biegowej (organizacja 

wraz z „KB Harcownik Jelcz-Laskowice” imprezy „BIEGI HAR-

COWNIKA”) 

d. Informacja i promocja inicjatywy na stronie www.chwalowice.org                

i w mediach lokalnych. 

e. Koordynator: Adam Kowal. 

 

3. Kwiecień i październik 2015 – dwie akcje pt. „SPRZĄTANIE CHWAŁOWIC” 

 

a. Wzorem dwóch akcji przeprowadzonych w 2014 roku przygotowanie 

sprzątania na terenie całej wioski oraz okolic we współpracy z UMiG J-L    

i ZGK J-L. 



b. Włączenie w nasze działania Nadleśnictwa Oława. 

c.  Informacja i promocja inicjatywy na stronie www.chwalowice.org, także 

w mediach lokalnych. 

d. Po zakończeniu akcji: wiosną wspólne ognisko, jesienią biesiada 

„Chwałowice od kuchni”. 

e. Koordynator: Bugusława Ozymko-Stępniewska / Michał Wolski. 

 

4.  „PIERWSZA POMOC W CHWAŁOWICACH” 

 

a. Zorganizowanie dla członków Stowarzyszenia profesjonalnych szkoleń / 

kursów / warsztatów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. 

b. Zaproszenie do przeprowadzenia takich zajęć zespołu / drużyny 

ratownictwa medycznego jednego z dużych, okolicznych zakładów 

produkcyjnych (Toyota / Volvo / Electrolux / SCA ). 

c. Informacja i promocja inicjatywy na stronie www.chwalowice.org 

d. Koordynator: ? 

 

5. Wiosna 2015 – „HERB/LOGO CHWAŁOWIC” 

 

a. Cel niezrealizowany w 2014 r.  

b. Spotkanie w świetlicy, dyskusja nt. wyboru znaku graficznego, herbu 

naszej wioski. 

c. Zaproszenie na spotkanie autorytetu w dziedzinie heraldyki, może wykład / 

informacja nt. herbów miejscowości takich jak Chwałowice, naszych 

możliwości w tym zakresie. 

d. W oparciu o zgromadzone informacje konkurs plastyczny dla dzieci w 

świetlicy – „Mój herb Chwałowic”. 

e. Koordynator: Michał Wolski. 

 

6. Październik 2015 – akcja „CHWAŁOWICE OD KUCHNI” 

 

a. Spotkanie w świetlicy z własnymi wyrobami kulinarnymi i nie tylko: 

- konkurs na najlepszy chleb pieczony w Chwałowicach, 

- konkurs na najsmaczniejszą nalewkę chwałowicką, 

- itp. 

b. Konsumpcja i zabawa mieszkańców oraz członków Stowarzyszenia. 

c. Informacja i promocja inicjatywy na stronie www.chwalowice.org 

d. Koordynator: Anna Kowal / Magdalena Kowal. 

 



 

7. Listopad, grudzień 2015 – „JASEŁKA CHWAŁOWICKIE” 

 

a. Przygotowanie przedstawienia dla mieszkańców Chwałowic. 

b. Informacja i promocja inicjatywy na stronie www.chwalowice.org 

c. Koordynator: Aneta Kowal. 

 

8. „INTERNET W CHWAŁOWICACH” 

 

a. Podjęcie zorganizowanych działań mających na celu poszerzenie 

możliwości korzystania na terenie Chwałowic z internetu o zadowalających 

parametrach technicznych. 

b. Koordynator: ? 

 

 

9. Wsparcie przygotowania następujących wydarzeń (we współpracy z p. Sołtys i Radą 

Sołecką): 

 

a. Festyn w Chwałowicach (wiosna 2015) 

b. Delegacja Chwałowic na Dożynki Gminne (sierpień 2015) 

 

 

 

 


