
Plan działania  

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic  

na rok 2016  

 

Dokument ten stanowić będzie załącznik do uchwały nr WZ/xxxxx/2016 Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 17.02.2016. 

 

1. Kontynuacja programu „CHWAŁOWICE CZYTAJĄ DZIECIOM”. Nowa nazwa 

„CHWAŁOWICE DLA DZIECI”  

 

a. Spotkania dla najmłodszych Chwałowiczan – gry i zabawy z elementami 

edukacyjnymi. 

b. Nowa formuła spotkań: 3-4 spotkania rocznie, dłuższe niż dotychczas, 

tematyczne. 

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

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

Fulara. 

 

2. Kontynuacja programu „BIEGAJ W CHWAŁOWICACH”  

 

a. Dla chętnych, cykliczne, wspólne bieganie na wybranych trasach w 

Chwałowicach i okolicach. 

b. Styczeń / luty: współorganizacja na trasie w Chwałowicach dwóch etapów 

zawodów ZIMNAR organizowanych przez KB Harcownik. 

c. Wrzesień: jesienne biegi Harcownika w Chwałowicach – współorganizacja 

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

i w mediach lokalnych. 

e. Koordynator: Adam Kowal. 

 

3. Wiosna 2016 – „SPRZĄTANIE CHWAŁOWIC” 

 

a. Wzorem akcji przeprowadzonych w poprzednich latach przygotowanie 

sprzątania na terenie całej wioski oraz okolic we współpracy z 

Nadleśnictwem Oława i ZGK J-L. 

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

mediach lokalnych. 

c. Po zakończeniu akcji: wiosną wspólne ognisko, grill 

d. Koordynator: Bugusława Ozymko-Stępniewska / Michał Wolski / Jolanta 

Cybulska. 



 

4. Wiosna 2016 – „CHWAŁOWICKI RAJD ROWEROWY” 

 

a. Podobnie jak w zeszłym roku – rajd rowerowy okolicznymi terenami, 

integracja z elementami poznawczymi dla dorosłych i dzieci.  

b. Impreza zakończona wspólnym ogniskiem / grillem.  

c. Koordynator: Zbigniew Moska / Tomasz Andreasik / Jakub Gajda. 

 

 

5. Lato 2016 - „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: Jolanta Cybulska, Aleksander Dubielewicz. 

 

6. Jesień 2016 – „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. Zima 2016 – „JASEŁKA CHWAŁOWICKIE” 

 

a. Przygotowanie przedstawienia dla mieszkańców Chwałowic. 

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

c. Koordynator: Anna Kowal. 

 

8.   Sadzenie drzewek wzdłuż drogi do Jelcza-Laskowic. Termin w zależności od 

ustaleń z Powiatowym Zarządem Drogowym. 

  a.    Koordynator: Michał Wolski / Rafał Troska. 


