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1.

WSTĘP
Polska wstępując do Unii Europejskiej w maju 2004 roku, włączyła się w realizację jednej
z ważniejszych wspólnotowych polityk – politykę spójności, mającej na celu promowanie
harmonijnego rozwoju całego terytorium unii, poprzez działania prowadzące do zmniejszenia
dysproporcji w poziomach rozwoju jej regionów, a tym samym do wzmocnienia spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej Wspólnoty.1 Dzięki temu również Polska uczestniczy
w wspólnej polityce rolnej której jednym z celów jest odnowa obszarów wiejskich. Jednym
z głównych programów odnoszących się do rozwoju tych obszarów jest Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).
W sierpniu 2006 roku Rada Ministrów przyjęła projekt PROW 2007-2013, który przedłożono do
oceny Komisji Europejskiej. Po zakończeniu procesu uzgodnień, dokument został zaakceptowany
na posiedzeniu Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej 24 lipca 2007 roku.
PROW 2007-2013 określa zakres, formę i zasady wsparcia działań prowadzonych na obszarach
wiejskich, które wynikają z priorytetów i kierunków rozwoju opracowanego przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 z lipca 2007 roku. PROW jest finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Środku finansowe pochodzić będą z budżetu
Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na ten cel.
Miejscowości chcące skorzystać z możliwości ubiegania się o środku unijne, muszą posiadać
wypracowany kierunek rozwoju, określone cele i zadania wpisujące się w założenia PROW.
Zaplanowane działania powinny być poprzedzone diagnozą stanu istniejącego z której wynikają
najważniejsze priorytety i cele, a także powinny być powiązane z wieloletnią strategią gminy.
Dokumentem opisującym powyższe jest Plan Odnowy Miejscowości. Odnowa wsi obejmuje
szeroki zakres działań wpływających na podnoszenie jakości życia jej mieszkańców, ich tożsamości
i integracji społecznej.
Niniejszy dokument ma inspirować i motywować, zarówno władze samorządowe jak
i mieszkańców wsi oraz działające organizacje pozarządowe do współpracy na rzecz rozwoju
Chwałowic. Dotyczy to przede wszystkim działań i inwestycji mających wpływ na poprawę jakości
życia na obszarze wiejskim poprzez zaspokojenie społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców
wsi oraz promowanie tego obszaru pod względem atrakcyjności aktywnej turystyki lokalne.
Pierwsza część dokumentu ukazuje podstawowe informacje o gminie Jelcz-Laskowice, analizę
stanu obecnego wsi Chwałowice oraz powiązanie z dokumentami strategicznymi gminy. W dalszej
części opracowania przedstawiono analizę SWOT, wybrano misję oraz cele i kierunki działania dla
rozwoju Chwałowic na najbliższe lata.

1

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 – Narodowa Strategia Spójności – dokument zaakceptowany
przez Radę Ministrów oraz Komisję Europejską – z maja 2007 r.
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2.

ZGODNOŚĆ PLANU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI GMINY
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2007-2015 jest podstawowym
dokumentem planistycznym gminy i będąc dokumentem strategicznym wyższego rzędu, jest
punktem odniesienia dla Planu Odnowy Miejscowości Chwałowice do 2015 roku. Niniejszy Plan
Odnowy Miejscowości, zwany również Planem, określa kierunek rozwoju wsi Chwałowice.
Dokument został opracowany z uwzględnieniem propozycji zaangażowanych miejscowych liderów,
poddany ocenie mieszkańców i zatwierdzony przez Radę Sołecką Chwałowic.
Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego. Obowiązek
opracowania planu wynika z wytycznych programów, które mogą służyć wsparciu obszarów
wiejskich i społeczności wiejskiej, opartych na środkach finansowych funduszy unijnych. Jednym
z takich programów jest Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego.
Cele Plany są spójne z założeniami Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, oraz zgodne z obowiązującymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi
gminy, uwzględniając jednocześnie opracowane projekty i koncepcje, m.innymi:
Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2007-2015 2;
Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 3;
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2008-2015 –
aktualizacja 2009 4;
Koncepcja gospodarki ściekowej Gminy Jelcz-Laskowice 5.
Koncepcja budowy publicznej sieci dostępu do Internetu na terenie Gminy Jelcz-Laskowice 6
Audytem energetycznym Schroniska Młodzieżowego 7.

Studium
Uwarunkowań
i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy

„STRATEGIA
ROZWOJU MIASTA
I GMINY JELCZLASKOWICE NA
LATA 2007-2015”

WIELOLETNI
PLAN
INWESTYCYJNY
MIASTA
I GMINY NA
LATA 2008-2015

Plan Odnowy
Miejscowości
Chwałowice
do 2015 roku

Koncepcja budowy
publicznej sieci dostępu
do internetu

Audyt energetyczny
Schroniska
Młodzieżowego

Rys. 1. Powiązanie Planu Odnowy Miejscowości z dokumentami gminy.

2

Uchwała Nr XIV/91/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28.09.2007 roku.
Uchwała nr XLII/253/2005 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 listopada 2005 roku.
4
Uchwałą Nr XXXIII/214/2009 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.01.2009 roku
5
„Koncepcja gospodarki ściekowej Gminy Jelcz-Laskowice” z lipca 2008 roku.
6
„Koncepcja budowy publicznej sieci dostępu do internetu na terenie Gminy Jelcz-Laskowice” z sierpnia 2008r.
7
Opracowanie ze stycznia 2009 roku.
3
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3.
3.1.

PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE
Położenie, środowisko naturalne
Gmina Jelcz-Laskowice wchodzi w skład powiatu oławskiego. Położona jest we wschodniej
części województwa dolnośląskiego na pograniczu z województwem opolskim. Graniczy
z gminą Oława oraz z gminami Czernica, Oleśnica, Bierutów, Namysłów i Lubsza.
W skład gminy wchodzi 15 wsi oraz miasto Jelcz-Laskowice, które powstało z połączenia wsi
Jelcz i Laskowice, a prawa miejskie otrzymało w 1987 roku. Miasto położone jest
w odległości około 25 km od Wrocławia, 20 km od Oleśnicy i 12 km od Oławy. Posiada dogodne
połączenie drogowe z Wrocławiem, Oławą, Oleśnicą oraz kolejowe z Wrocławiem
i Opolem. W odległości ok. 20 km na południe jadąc przez Oławę, biegnie autostrada A-4,
a ok. 25 km na północ, miasto posiada dogodne połączenie z trasą S-8 Wrocław–Warszawa.
Najbliższe lotnisko znajduje się we Wrocławiu. Trzy kilometry od centrum miasta biegnie szlak
wodny rzeki Odra.
Ponad 32 % powierzchni gminy stanowią lasy i gruntu leśne. Na obszarze gminy
w starorzeczu rzeki Odry, istnieje rezerwat przyrody „ŁACHA JELCZ” utworzony w 1954 roku.
Lasy i ciekawe tereny przyrodnicze, a także możliwość spędzania wolnego czasu na akwenach
wodnych oraz możliwość uprawiania rekreacji konnej przy wielu działających ośrodkach
jeździeckich, dają możliwości rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich. Użytki rolne
stanowią ok. 52 % powierzchni gminy. Środowisko przyrodnicze gminy Jelcz-Laskowice można
uznać za środowisko czyste, o czym świadczy różnorodność fauny i flory, którą można spotkać
na terenach gminy.
Gmina należy do terenów zasobnych w wody podziemne. Na jej obszarze występują dwa
poziomy wodonośne: czwartorzędowy i trzeciorzędowy. Główny Zbiornik Wód Podziemnych
oraz drugi zbiornik trzeciorzędowy o średniej głębokości ujęć sięgającej 100m, ze względu na
znaczne zasobności w wody dobrej jakości, określone są jako Obszary Wysokiej Ochrony Wód
i Obszary Najwyższej Ochrony Wód.
Miasto i wsie są zwodociągowane niespełna w 100% korzystając w pełni z ujęć wód
podziemnych. Tereny wiejskie gminy są skanalizowane w niewielkim stopniu. Ilość osób
mogących korzystać z kanalizacji na terenach wiejskich, wg stanu na koniec 2008 roku, nie
przekracza 31 %. Miasto na obecnym poziomie rozwoju jest skanalizowane prawie w 100 %.
Ścieki z sieci kanalizacyjnej trafiają do oczyszczalni ścieków, która posiada rezerwy przerobowe,
co jest istotne w przypadku rozwoju gminy. Oczyszczalnia umiejscowiona jest na obrzeżach
miasta przy dawnych zakładach samochodowych.
Przez gminę przebiegają dwie drogi wojewódzkie (nr 455 i 396). Stan nawierzchni dróg
powiatowych i gminnych w wielu przypadkach nie spełnia wymagań technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne m.innymi w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz
nośności. W mieście są dwie bocznice kolejowe: jedna na stacji PKP Jelcz-Laskowice, druga przy
zakładach w Jelczu.
Na terenie miasta działa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z siedzibą przy ulicy Techników która
podlega pod Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oławie. Działania Komendy
Powiatowej
wspomaga osiem funkcjonujących Ochotniczych Straży Pożarnych
z których trzy włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
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W gminie funkcjonują trzy przedszkola dofinansowywane przez UMiG, z czego dwa znajdują się
w mieście Jelcz-Laskowice i jedno w Minkowicach Oławskich. Na terenie gminy funkcjonuje
5 szkół podstawowych (w tym 3 na terenach wiejskich) oraz 3 gimnazja (w tym 1 na terenach
wiejskich). Uczniowie po ukończeniu gimnazjum mogą kontynuować naukę w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Jelczu-Laskowicach. Wielu uczniów wybiera również szkoły
ponadgimanzjalne w mieście powiatowym Oława oraz stolicy Dolnego Śląska – Wrocławiu.
Do gminy Jelcz-Laskowice należą wsie: Biskupice Oławskie, Brzezinki, Chwałowice, Dębina,
Dziuplina, Grędzina, Kopalina, Łęg, Miłocice, Miłocice Małe, Miłoszyce, Minkowice Oławskie,
Nowy Dwór, Piekary, Wójcice. W obrębie gminy znajdują się również Mościsko Celina oraz
Stanków.

Rys. 2. Mapka poglądowa gminy Jelcz-Laskowice.

Gminne jednostki organizacyjne:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny (ZEA).
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Pływalnia Miejska.
Miejsko Gminne Centrum Kultury (MGCK).
Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach.
Gospodarstwo Pomocnicze przy UMiG.
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3.2.

Powierzchnia, ludność, bezrobocie
Ponad 70 % mieszkańców gminy mieszka w mieście Jelcz-Laskowice. Kobiety stanowią 50,5%
wszystkich mieszkańców gminy. Mieszkańcy w wieku produkcyjnym stanowią ponad 70%
ludności, co można uznać za zjawisko pozytywne w porównaniu z powiatem czy województwem.
Na terenie gminy w ostatnich latach powstało wiele nowych zakładów dających pracę głównie
w Podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej utworzonej w 2001r. oraz na terenach
dawnych zakładów samochodowych. Większość firm i zakładów przemysłowych skupiona jest
w obrębie miasta.
Tabela 1. Wybrane podstawowe dane statystyczne.
Wyszczególnienie
Powierzchnia (km²)
a)
Ludność

a)

- w tym: mężczyźni
kobiety
- w tym: miasto
wieś

Województwo
dolnośląskie
19947
2878,4 tys.
47,9%
52,1%

Powiat
oławski
523,7
71540
48,8%
51,2 %

Gmina JelczLaskowice
168,1
21675
49,5%
50,5%
70,1%
29,9%

18,1%
65,9%
16,0%

19,5%
66,8%
13,7%

19,2%
70,8%
9,9%

a)

Ludność w wieku:
- przedprodukcyjnym
- produkcyjnym
- poprodukcyjnym
Ruch naturalny ludności
a)
(na 1 tys. mieszkańców):
- urodzenia żywe
- zgony
- przyrost naturalny
Wewnętrzna migracja na pobyt
d)
stały (na 1 tys. mieszkańców):
- napływ ludności
- odpływ ludności
- saldo
b)
Stopa bezrobocia (w %)
Zarejestrowani bezrobotni
- w tym: mężczyźni
kobiety
- w tym: miasto
wieś
Zużycie wody / 1 mieszkańca (m³)
Źródło:

Stan na dzień
31.12.2007r.

31.12.2007r.

w 2007r.

9,6
10,4
- 0,8

10,4
9,1
1,2

10,5
6,7
3,8
w 2006r.

d)

13,4
13,2
0,1
10,2
b)
113,9 tys.
44,4%
55,6%
64,4%
35,6%
32,6

17,4
14,9
2,5
8,2
b)
2359
43,8%
56,2%
65,2%
34,8%
34,5

19,0
18,2
0,8
c)
800
40,1%
59,9%
71,5%
28,5%
41,2

30.11.2008r.
31.12.2008r.

31.12.2006r.

a)

Urząd Statystyczny we Wrocławiu – „Stan i ruch naturalny ludności województwa dolnośląskiego
w 2007r.” – Informacja sygnalna nr 5/2008, Wrocław maj 2007.
b)
Urząd Statystyczny we Wrocławiu – „Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa
dolnośląskiego – grudzień 2008” , z dnia 29.01.2009 (wyniki wstępne). www.stat.gov.pl/wroc
c)
PUP Oława – MIPS-01 – Sprawozdanie o rynku pracy za okres 01.12–31.12.2008 – wydruk z
dnia 13.01.09.
d)
Urząd Statystyczny we Wrocławiu – „Województwo Dolnośląskie Podregiony, Powiaty, Gminy” –
Wrocław 2007.
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3.3.

Misja i wizja gminy oraz strategiczne cele 8
Rozwój gminy jest ściśle związany z rozwojem powiatu oławskiego i województwa
dolnośląskiego.
Misją gminy Jelcz-Laskowice jest:
„ Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy
i systematyczna poprawa warunków życia jej mieszkańców ”
Cel nadrzędny gminy Jelcz-Laskowice brzmi:
„ Utrzymanie dynamicznego rozwoju Gminy, prowadzącego
do ciągłego podnoszenia warunków bytowych jej mieszkańców oraz
systematycznej poprawy jakości i czystości środowiska naturalnego ”
Cel nadrzędny stanowi syntetyczne ujęcie tego co jest najważniejsze dla rozwoju gminy
i podnoszenia warunków życia jej mieszkańców. Dla osiągnięcia celu nadrzędnego,
sformułowano Cele strategiczne w trzech podstawowych obszarach:
sferze gospodarczej, cel: „Stabilny rozwój gospodarczy Gminy przy wykorzystaniu
posiadanych zasobów i możliwości oraz szans tkwiących w otoczeniu”.
sferze przestrzennej, cel: „Rozwój infrastruktury przestrzennej dla inwestowania oraz
służącej poprawie warunków bytowych mieszkańców i jakości środowiska”.
sferze społecznej, cel: „Rozwój integracji społecznej oraz twórczych postaw mieszkańców
uwzględniając wymagania postępu cywilizacyjnego”.
Podział ten jest zgodny zarówno ze sferami określonymi w strategii powiatu i strategii
województwa oraz układem powiązań z priorytetami „Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego”. Ułatwia to określenie szans i możliwości pozyskiwania
środków finansowych z funduszy europejskich. Cele strategiczne zostały uszczegółowione do
poziomu zadań. Takie podejście pomaga płynnie przejść od założeń strategicznych o dużym
stopniu ogólności do zarządzania operacyjnego w którym zidentyfikowane są priorytety
i konkretne zadania do realizacji. Realizacja celów i określonych zadań, pozwoli w perspektywie
lat na spełnienie Wizji gminy, która brzmi:
„ Gmina Jelcz-Laskowice – Chcę tu pracować, odpoczywać, żyć ”
Nie ma możliwości zaspokojenia w krótkim okresie czasu wszystkich potrzeb mieszkańców
gminy, ani działających na tych obszarach przedsiębiorstw i firm oraz innych instytucji czy
organizacji. Głównym powodem są ograniczone zasoby finansowe oraz czas potrzebny do
realizacji inwestycji. W takiej sytuacji określenie zadań musi uwzględniać posiadane zasoby
finansowe oraz szansę ich pozyskania. Konieczny jest wybór najważniejszych zadań które muszą
służyć rozwojowi gospodarczemu, społecznemu i środowiska.

8

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2007-2015 – wrzesień 2007.
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4.
4.1.

ANALIZA STANU WSI CHWAŁOWICE
Położenie Chwałowic
Wieś Chwałowice położona jest na terenie gminy Jelcz-Laskowice. Obręb administracyjny wsi
zajmuje powierzchnię 845 ha, co stanowi 5 % całej powierzchni gminy. Sołectwo z jednej strony
sąsiaduje bezpośrednio z miastem Jelcz-Laskowice, a dokładniej osiedlem miasta będącego
dawniej wsią Laskowice. Z drugiej strony sąsiaduje z terenami leśnymi. Leży w oddali od
głównych dróg transportowych łączących gminę z Oleśnica, Wrocławiem czy Oławą. Prowadzi
do niej praktycznie jedna „dojazdowa” droga powiatowa nr 1541D.

Rys. 3. Mapka poglądowa położenia wsi Chwałowice
[ źródło: Internet – ZDP Oława ]
Tabela 2. Wykaz i stan wybranych dróg – wg stanu na 2008 r.
Numer
drogi

Rodzaj nawierzchni

Szer.
nawierz.
(metry)

1535D

bitumiczna

5,5÷ 8,0

1538D

bitumiczna

5,0÷ 6,0

1541D

bitumiczna do Dębiny,
dalej gruntowa

4,0÷ 7,0

Relacja i przebieg drogi
Od granicy powiatu – Miłoszyce – Jelcz-Laskowice –
Biskupice Oł. – do drogi wojewódzkiej nr 396
Od drogi 1535D w Jelcz-Laskowice – Grędzina –
do granicy powiatu
Od drogi 1535D w Jelcz-Laskowice (ul.Chwałowicka)
– Chwałowice – Dębina – do drogi nr 1538D

Źródło: Zarządu Dróg Powiatowych w Oławie.

Położenie Chwałowic, bliskość terenów leśnych, działające stadniny koni, łowisko wędkarskie,
dają duże możliwości rozwoju wsi w kierunku wypoczynku i rekreacji. Również w granicach
administracyjnych wsi, znaczną część terenów pokrywają niewielkie lasy i grunty leśne.
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4.2.

Rys historyczny
Pierwsze wzmianki na piśmie dotyczące miejscowości Jelcz i Laskowice, wchodzących w skład
miasta i gminy, sięgają początków XIII wieku. W czerwcu 1203 roku Henryk Brodaty nadał
prawa do wsi Laskowice Leonardowi Włostowicowi (wnukowi Piotra Włostowica). Natomiast
nazwa Jelcz pojawia się w bulli papieża Innocentego IV z sierpnia 1245 roku, kiedy to Jelcz
przypisany został do posiadłości kościelnych biskupa wrocławskiego Tomasza I. Fakty te
świadczą o tym, że już wcześniej musiały istnieć na terenach gminy osady, a później wsie
o pokaźnych rozmiarach i dużej wartości, skoro interesowali się nimi biskupi i książęta.
O wis Chwałowice, leżącej w pobliżu dawnej wsi Laskowice, nie znaleziono pisanych informacji
z okresu pierwszych wzmianek o Laskowicach. Wzmianka o wsi pochodzi z 1734 roku określając
ją jako własność Jana Ferdynanda von Sauermy osiadłego na Laskowicach. Jednak znaleziska
z licznych stanowisk archeologicznych umiejscowionych na terenie całej gminy, w tym w pobliżu
Chwałowice, świadczą o wcześniejszym osadnictwie tych terenów. Najwięcej stanowisk
związanych jest z okresem późnego średniowiecza (ok. 1250-1500 roku n.e.). W 1734 roku
miejscowość liczyła 34 domy. W drugiej połowie XIX wieku wieś liczyła już 68 domy i 451
mieszkańców (więcej niż obecnie). 9 Patronimiczna nazwa wsi pochodzi od imienia „Chwał”.

4.3.

Zasoby przyrodnicze
Przez południowo-wschodnią część wsi przepływa rzeczka Graniczna, będąca dopływem Rzeki
Widawy. Teren ten (wraz z częścią Chwałowic), jest określony w Studium gminy, jako
projektowany obszar chronionego krajobrazu „Dolina Widawy”. Park krajobrazowy jest
obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne lub kulturowe, a celem
jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach
zrównoważonego rozwoju.

Rys. 4. Mapa Chwałowic wg studium uwarunkowań i kierunków
10
zagospodarowania przestrzennego .
9

Na podstawie opracowania: Wytyczne konserwatorskie dla studium uwarunkowań i kierunków rozwoju
zagospodarowania przestrzennego gminy Jelcz-Laskowice z 1995 roku.
10
Uchwały nr XLII/253/2005 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 listopada 2005 roku
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Na terenie Gminy występują liczne glinianki, które powstały w wyniku eksploatacji surowców
budowlanych: piasku, żwiru i iłu. Oprócz tych najbardziej znanych, jak kąpielisko w Jelczu
i „drugi staw” jelczański, spotkać je możemy również w Chwałowicach, gdzie obecnie
funkcjonuje łowisko wędkarskie.
4.4.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Wieś Chwałowice jest w pełni zwodociągowana. W miarę potrzeb rozwoju budownictwa
jednorodzinnego sieć wodociągowa jest rozbudowywana przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
Woda dostarczana jest z głównego ujęcia wód podziemnych znajdującego się pomiędzy wsią
Piekary, a wsią Nowy Dwór. Główne ujęcie wody zaopatruje w wodę również inne miejscowości
gminy: Dziuplina, Miłoszyce, Łęg, Jelcz-Laskowice, Piekary, Kopalinę, Miłocice Małe, Dębinę
oraz Nowy Dwór.
Jednym z zadań gminy określonym w strategii jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarach
wiejskich. Budowę kanalizacji w Chwałowicach rozpoczęto pod koniec 2008 roku. Zakończenie
inwestycji wg zatwierdzonego projektu planowane jest do 2010 roku. Na ten cel gmina wzięła
niskooprocentowaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Tabela 3. Struktura skanalizowania gminy na styczeń 2009r.
Gmina
Ilość
Miejscowości
Jelcz-Laskowice w gminie
skanalizowane
Miasto
1
Jelcz-Laskowice
Wsie

15

Piekary, Nowy Dwór,
Łęg, Miłoszyce

W trakcie realizacji

Pozostało do
realizacji

-

-

Dębina, Chwałowice,
Dziuplina – do końca 2011r.

8 miejscowości

Źródło: UMiG

4.5.

Struktura ludności
Od wielu lat można zaobserwować stabilna sytuację populacji gminy Jelcz-Laskowice
z niewielkim trendem wzrostowym. Utrzymuje się również „poprawny” stosunek liczby
mężczyzn i kobiet. Dotyczy to zarówno całej gminy jak i Chwałowic. Rozwój budownictwa
jednorodzinnego ma istotny wpływ na wzrost populacji mieszkańców, szczególnie na terenach
wiejskich. W ostatnich latach zauważalna jest coraz większa liczba nowo budowanych domków
jednorodzinnych. Obok wsi Miłoszyce, również Chwałowice wykazują tendencję wzrostową
rozwoju osadnictwa. Jest to zgodne z założeniami określonymi w opracowanym i przyjętym przez
Radę Miejską Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy JelczLaskowice i celami strategii gminy.
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Liczbę ludności Chwałowic na tle gminy oraz strukturę wiekową pokazują poniższe tabele.
Tabela 4. Liczba mieszkańców wsi Chwałowice na tle gminy.
Stan na koniec
roku

Gmina
Jelcz-Laskowice

Obszary wiejskie
gminy

Wieś
Chwałowice

2009 (styczeń)

21817

6564

365

Udział
w obszarach
wiejskich gminy
(w %)
5,56

2008

21741

6551

362

5,53

2007

21675

6478

332

5,12

2006

21516

6323

293

4,63

2005

21497

6244

253

4,05

2004

21471

6200

- bd -

--

2003

21437

6117

- bd -

--

1995

21127

6024

235

3,90

Źródło: Urząd statystyczny we Wrocławiu i UMiG Jelcz-Laskowice.

Wykres 1. Liczba mieszkańców Chwałowic
na tle obszarów wiejskich ogółem.
6600

400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200

6500
6400
6300
6200
6100
6000
2005

2006

2007

Wsie ogółem

2008

2009 (stycz.)

Chwałowice

Tabela 5. Struktura mieszkańców wsi Chwałowice na tle gminy.
Stan na koniec
roku
2009 (styczeń)
2008
2007
2006

Gmina
Jelcz-Laskowice
-w tym
Ogółem
kobiet
21817
11008
21741
10974
21675
10947
21516
10864

%

Ogółem

50,5
50,5
50,5
50,5

365
362
332
293

Wieś
Chwałowice
-w tym
kobiet
179
177
163
141

%
49,0
48,9
49,1
48,1

Źródło: Urząd statystyczny we Wrocławiu i UMiG Jelcz-Laskowice.
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Tabela 6. Mieszkańcy wsi Chwałowice na tle gminy – wiek produkcyjny i nieprodukcyjny.
Stan na
koniec roku
2009
(styczeń)

Gmina
Jelcz-Laskowice
Ogółem

Przedproduk.

Produktcyjny

Poproduk.

Ogółem

21817

19 %

71 %

10 %

365

Wieś
Chwałowice
PrzedProduktproduk.
cyjny

Poprodukt.

16,2 %

15,1 %

68,8 %

Źródło: Urząd statystyczny we Wrocławiu i UMiG Jelcz-Laskowice.

Tabela 7. Struktura wieku mieszkańców Chwałowic.
Stan na
koniec roku
2009 Ogółem
(stycz)
M
K

0-2

3-6

7-12

13-15

16-18

19-65

> 65

12
8
4

19
12
7

9
4
5

11
8
3

8
5
3

132

17

19-60

> 60

119

38

Wykres 2. Mieszkańcy wsi Chwałowice – wiek produkcyjny i nieprodukcyjny
– wg stanu na dzień 31.01.2009r
15,1%

wiek
przedprodukcyjny

16,2%

wiek produkcyjny

68,8%

wiek poprodukcyjny

Mieszkańcy w wieku produkcyjnym stanowią niespełna 68,8 % ludności Chwałowic. Jest to
mniej od średniej dla całej gminy która na wynosi niespełna 71 %, jednak lepiej od średniej
powiatu czy województwa. Znacznie odbiegający od średniej dla gminy jest odsetek osób
w wieku poprodukcyjnym wynoszący ponad 15 %. Odsetek ten jest jednak nadal lepszy (niższy)
od średniej województwa dolnośląskiego.
4.6.

Bezrobocie i pomoc społeczna
Bezrobocie

Tabela 8. Stopa bezrobocia w województwie i powiecie – stan na koniec roku.
Wyszczególnienie

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Dolny Śląsk

21,5 %

23,7%

23,8 %

22,4 %

20,6 %

16,8 %

11,8 %

10,2 %

Powiat
Oławski

24,6 %

25,6 %

25,5 %

24,8 %

20,4 %

13,3 %

8,7 %

8,2 %

Źródło: Urząd statystyczny we Wrocławiu i UMiG Jelcz-Laskowice.
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Tabela 9. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie – stan na koniec roku.
Gmina

Lata

Ogółem
1038
800
699
1161
1684
2018
2593
2650
2588

2009-styczeń
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

- w tym wsie
283
228
218
357
525
616
756
755
680

Chwałowice

%
27,3 %
28,5 %
31,2 %
30,7 %
31,2 %
30,5 %
29,1 %
28,5 %
26,3 %

16
13
11
13
Bd
Bd
Bd
Bd
Bd

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Oławie
Wykres 3. Liczba zarejestrowanych w gminie bezrobotnych – stan na koniec roku.
3000
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w tym wieś
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Z powodu światowego kryzysu gospodarczego w ostatnich miesiącach zauważalny jest wzrost
liczby bezrobotnych. Sytuacja na rynku pracy zmienia się gwałtownie z miesiąca na miesiąc
i może stanowić istotny problem społeczno-gospodarczy gminy, a tym samym jej obszarów
wiejskich. Poniżej przedstawiana najnowsze dane o liczbie zarejestrowanych bezrobotnych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie za 2008 rok.
Tabela 10. Liczba bezrobotnych w gminie – stan na koniec miesiąca.

Gmina

2007
XII

I

II

III

IV

V

2008
VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2009
I

690

744

704

659

603

572

584

611

600

653

653

744

800

1038

168

163

159

160

155

172

188

211

228

283

W tym
obszary
216
219
195
180
wiejskie
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Oławie
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Wykres 4. Liczba bezrobotnych w gminie w 2008r. – stan na koniec m-ca.
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Na koniec stycznia 2009 roku nastąpił znaczny wzrost liczby bezrobotnych w gminie i na
obszarach wiejskich o ponad 55 %, porównując z najniższym występującym bezrobociem
zarejestrowanym w połowie 2008 rok. Istnieją uzasadnione obawy, że problem ten w rok
bieżącym będzie się pogłębiał. Taka sytuacja może mieć istotny wpływ na realizację
planowanych inwestycje.
Pomoc społeczna
Według informacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2008 z pomocy
korzystało w gminie 1152 rodziny (2124 mieszkańców) z czego na wsiach 204 rodziny (ok.500
mieszkańców). We wsi Chwałowice było to 7 rodzin.
4.7.

Rozwój budownictwa
Na terenie gminy przewiduje się dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego, którego celem jest
napływ nowych mieszkańców. Jest to jedno z istotnych zadań gminy gdyż przekłada się
bezpośrednio na jej dochody. Największy rozwój funkcji mieszkaniowej przewiduje się w części
zachodniej (wsie Miłoszyce, Dziuplina) oraz w obrębie Chwałowic i Dębiny.
Zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, orientacyjnie wyznaczono tereny przeznaczone pod rozwój mieszkalnictwa. Planowane
obszary dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego okolic Chwałowic przedstawia załącznik
nr 1. Całkowita potencjalna liczba mieszkańców wsi, przy rzeczywistej rozbudowie zgodnie
z obowiązującym studium, może wielokrotnie przewyższyć liczbę aktualnych mieszkańców.
Wg ewidencji adresowej na luty 2009 roku w Chwałowicach jest 112 budynków mieszkalnych.
Rozwój budownictwa i napływ nowych osadników, może nieść za sobą zarówno pozytywne
jak i negatywne skutki, np. problem integracji „starych” i nowych mieszkańców.

4.8.

Opieka zdrowotna
Świadczenia medyczne na rzecz mieszkańców gminy skupione są głównie w mieście JelczLaskowice. W drodze restrukturyzacji likwidowanego SPZOZ, w 2002 roku powstała
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Sp. z o.o. w której gmina jest głównym udziałowcem
posiadając 100 % udziałów. Przychodnia posiada filie w Miłocicach, Wójcicach i Minkowicach
Oławskich. Na terenie miasta działają również NZOZ-y: „MEDICOR”, „PROMED” oraz
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„JELMED” w Laskowicach. Mieszkańcy Chwałowic korzystają głównie z przychodni
„JELMED”, która jest najbliżej położona.
W Oławie ok. 15 kilometrów od centrum miasta Jelcz-Laskowice znajduje się szpital, który
zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną obejmując swoim zasięgiem działania całą gminę
Jelcz-Laskowice. Przy szpitalu znajduje się oddział Pogotowia Ratunkowego Wrocławia,
dysponujący pojazdami ratunkowymi.
4.9.

Stan bezpieczeństwa publicznego
Jednym z zadań własnych gminy jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli. W gminie powołano „Gminny Zespół Reagowania” którego zadaniem jest
przeciwdziałanie zagrożeniom w przypadku ich wystąpienia. Na terenie miasta działa Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza podległa pod Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oławie.
Jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Działania
Komendy Powiatowej wspomagają funkcjonujące na terenie gminy Ochotnicze Straże Pożarne
w Minkowicach Oł., Wójcicach, Biskupicach Oł., Grędzinie, Kopalinie, Miłocicach, Dębinie
(OSP najbliższa Chwałowic). Wszystkie jednostki OSP posiadają uporządkowane sprawy
formalno-prawne, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadają nadane nr
REGON i NIP.

4.10. Oświata i edukacja
Na terenie gminy działa pięć szkół podstawowych (z tego trzy na wsiach: Miłoszyce, Minkowice
Oławskie, Wójcice) i trzy gimnazja (w tym jedno w Minkowicach Oławskich). Dzieci
z Chwałowic uczęszczają do filii szkoły podstawowej Miłoszyc, która mieści się przy
ul. Świętochowskiego w Laskowicach. Młodzież gimnazjalna uczęszcza do Publicznego
Gimnazjum nr 1 przy ul. Szkolnej w Laskowicach. W roku szkolnym 2008/2009 do szkół
podstawowych na terenie gminy uczęszczało 1364 dzieci, a do gimnazjów 724. Z tego
z Chwałowic niewiele bo 6-cioro dzieci do szkół podstawowych i 8 gimnazjum (wg stanu na
10 luty 2009). Wg ewidencji mieszkańców Chwałowic na koniec stycznia 2009 wszystkich dzieci
w wieku 7 – 15 lat jest zameldowanych 20. Wynika z tego, że część uczęszcza do szkół poza
terenem gminy.
Na terenie miasta Jelcz-Laskowice działają również szkoły ponadgimnazjalne, gdzie część
uczniów po ukończeniu gimnazjum kontynuuje naukę. Wielu uczniów wybiera również szkoły
ponadgimanzjalne w mieście powiatowym Oława oraz stolicy Dolnego Śląska – Wrocławiu.
W gminie funkcjonują trzy przedszkola dofinansowane przez UMiG, z czego dwa znajdują się
w mieście Jelcz-Laskowice i jedno w wsi Minkowice Oławskie. Zarówno w rozbudowujących się
Chwałowicach, jak i w całej gminie zauważalny jest problem dostępności do przedszkoli
w przypadkach gdy rodzice pracują. Problemem jest zarówno brak kadr jak i odpowiednich
miejsc prowadzenia takiej działalności.
4.11. Kultura oraz zasoby historyczne
Imprezy kulturalne
W Chwałowicach jeszcze kilka lat temu odbywały się Spotkania Poetyckie Chwałowice które
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ostatnio impreza została zaniechana, choć wielu ludzi,
w tym młodzież, wyraża swoją aprobatę do powrotu tej imprezy. Warto rozważyć możliwość
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powrotu do tej imprezy, która ma szansę stać się „produktem lokalnych” Chwałowic, co będzie
miało wpływ na rozwój wsi i integrację społeczności lokalnej. Aby zorganizować taką imprezę
niezbędne jest zaplecze techniczne, w tym mała scena. Dla tego celu istnieje możliwości
wykorzystania działającego Schroniska Młodzieżowego po planowanej przebudowie oraz jego
otoczenia.
Inną nową propozycją mieszkańców jest organizacja mini festiwalu filmowego młodych twórców
– amatorów. Plany te wspierał w ostatnich latach swojego życia Tadeusz Szymków, znany aktor
zamieszkały w Chwałowicach.
W aktywizację lokalnej działalności kulturalnej, włączy się intensywnie założone przez
mieszkańców Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji Chwałowic (strona internetowa:
www.chwalowice.org), oraz utworzone w 2007 roku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
(MGCK) w Jelczu-Laskowicach. Głównym zadanie MGCK jest upowszechnianie kultury
m.innymi przez organizowanie spotkań z artystami, koncertów i przeglądów teatralnych,
tworzenie kół zainteresowań (m.innymi: film, fotografia, muzyka, taniec), upowszechnianie
dziedzictwa lokalnego i narodowego. Wiele działań jest kierowanych do mieszkańców wsi,
wykorzystując do tego celu świetlice i obiekty wiejskie. Istotną rolę w działalności na rzecz
rozwoju i integracji Chwałowic będzie odgrywała również Lokalna Grupa Działania (LGD)
„Starorzecze Odry”, mająca na celu wspieranie budowy kapitału społecznego w ramach Osi IV
Leader PROW 2007-2013, działająca na terenach wiejskich Gmin Oława, jelcz – Laskowice i
Domaniów.
Zasoby historyczne
Do nielicznych zabytków we wsi Chwałowice należy zaliczyć cmentarz komunalny z ok. 1830
roku i kaplicę cmentarna z okresu 1880-1890, a także pięć domów mieszkalnych z końca XIX
i początku XX wieku. Obiekty te są wpisane do ewidencji zabytków Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków we Wrocławiu 11. Obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków.
Tabela 11. Obiekty wpisane do ewidencji zabytków.
LP

Obiekt

Adres

Rok / Wiek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cmentarz komunalny
Kaplica cmentarna
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny
Dom mieszk.-gospod.
Dom mieszk.-gospod.
Dom mieszk.-gospod.

Na zachodnim krańcu wsi

Ok. 1830 r.
1880-1890 r.
1928 r.
Ok. 1915 r.
k.XIX w.
XIX / XX w.
p. XIX w.

Ul. Główna 1
Ul. Główna 8
Ul. Główna 37
Ul. Główna 42
Ul. Główna 65

Rejestr
zabytków

Źródło: na podstawie informacji UMiG.

4.12. Turystyka, sport i baza noclegowa
Na terenie gminy działa wiele ośrodków jeździeckich. Ośrodki te zajmujące się hodowlą
i szkoleniem koni sportowych, umożliwiają naukę jazdy konnej, skoki przez przeszkody, jazdę
rekreacyjną w terenie i wiele innych atrakcji. Niektóre ośrodki zapewniają zakwaterowanie
11

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu z dnia 09.06.2005 r. – nr WRiDMD-6119-46/05
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i pełne wyżywienie. Najwięcej skupionych jest na terenie wsi Chwałowice. Ośrodki te są znane
również poza granicami gminy. W 2006 roku Klub Jeździecki „PEGAZ” był jednym
z organizatorów Mistrzostw Dolnego Śląska w skokach przez przeszkody które odbyły się
właśnie w Chwałowicach.
Tabela 12. Ośrodki jeździeckie na terenie gminy .
Ośrodki
Hodowla koni
Klub Jeździecki „AMAZONKA”
Hodowla koni
Klub Sportowy „PEGAZ”

Miejscowość

Klub Jeździecki „PIKADOR”

Chwałowice
ul. Szkolna 61
Chwałowice
ul. Główna 87
Chwałowice,
ul. Główna 31
Dziuplina

Klub Jeździecki „VOLTA”

Miłocice Małe

Klub Jeździecki EKO-AGRO "HANNA"

Jelcz

Hodowla koni „MAGDA”

www.amazonka.wroc.pl

www.kjpicador.pl

Źródło: na podstawie informacji UMiG oraz Internetu.

Tabela 13. Kluby i organizacje sportowe.
Ośrodki
LZS „Dolomit’ Chwałowice,

Miejscowość
Chwałowice,
ul. Główna 53

Źródło:

Rys. 5. Ośrodki jeździeckie na terenie gminy.

Atrakcją dla miłego i ciekawego spędzania wolnego czasu jest również działające łowisko
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karpiowe. Łowisko Chwałowice powstały na wskutek eksploatacji surowców naturalnych,
głównie piasku. Na obiekcie istnieje możliwość rozgrywania sportowych zawodów wędkarskich.

Rys. 6. Łowisko wędkarskie w Chwałowicach.
[ źródło: www.chwalowice.pl ]

Rys. 7. Klub Jeździecki „AMAZONKA” w Chwałowicach.
[ źródło: www.amazonka.wroc.pl ]

Chwałowice oferując atrakcje turystyczne, posiadają niewielka bazę noclegową. Noclegi mogą
zapewnić:
Gospodarstwo Agroturystyczne JUSTYNKA przy Ośrodku Jeździeckim „AMAZONKA”;
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Chwałowice ul. Szkolna 4.
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4.13. Struktura użytkowa gruntów, rolnictwo
Udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej gminy wynosi ok. 57 %, lasy i grunty leśne
stanowią ok. 32% powierzchni gminy. Tereny użytków rolnych w Chwałowicach wynoszą 344
ha, co stanowi 40 % powierzchni ewidencyjnej wsi o klasie gruntów IV, V i VI. Przeważają klasy
V i VI które stanowią 85 % użytków rolnych. Pozostały obszar to łąki i pastwiska (28%) oraz
obszary leśne. Gospodarstwa są bardzo rozdrobnione. Na ponad 365 mieszkańców wsi tylko 78 to
rolnicy, których gospodarstwa mają powierzchnię ponad 1 ha. Rolnictwo nie jest podstawowym
zajęciem mieszkańców Chwałowic.
Tabela 14. Liczba gospodarstw o powierzchni pow. 1 ha we wsi Chwałowice.

Liczba
gospodarstw

Pow.
1-2 ha

Pow.
2-5 ha

Pow.
5-7 ha

Pow.
7-10 ha

Pow.
10-15 ha

Pow.
> 15 ha

33

31

4

2

3

5

Źródło: UMiG.

Tabela 15. Struktura gruntów Chwałowic.
POWIERZCHNIA
( w ha )

WYSZCZEGÓLNIENIE
Powierzchnia miejscowości ogółem,
w tym:
Użytki rolne ogółem:
w tym klasy:
Grunty orne
Łąki
Pastwiska
Lasy i grunty leśne
Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty pod wodami
Tereny komunikacyjne - drogi
Tereny mieszkaniowe i inne
zabudowane
Tereny niezabudowane
Tereny różne
Nieużytki

845, 4628
I
-

II
-

III
54,7800

597,6087
IV

V

VI

191,1296

238,6170

113,0821

344,7481
207,3262
28,0344
120,2000
2,2911
1,1942
12,2347

2,3542

Źródło: UMiG

4.14. Gospodarka
Na terenie gminy funkcjonuje wiele zakładów i firm skupionych głównie w Podstrefie
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (PWSSE) oraz na terenie byłych zakładów
samochodowych w Jelczu. Wiele firm usługowych działa w mieście Jelcz-Laskowice. Na
obszarach wiejskich funkcjonuje niewiele przedsiębiorstw. Najczęściej są to małe firmy lub
osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. W Chwałowicach
zarejestrowanych jest 18 niewielkich firm (osoby fizyczne, spółki cywilne), głównie z branży
budowlanej.
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Teren gminy charakteryzuje się głównie występowaniem kruszyw naturalnych (piasek
i pospółki). Na obszarze Chwałowic występuję surowce naturalne w postaci piasku
budowlanego. W miejscu wyeksploatowanego złoża w Chwałowicach obecnie funkcjonuje tam
profesjonalne wędkarskie łowisko karpiowe z możliwością rozgrywania zawodów sportowych
(www.chwalowice.pl). Gospodarstwo agroturystyczne oferuje aktywny wypoczynek na
zagospodarowanym terenie.

Rys. 8. Złoża surowców naturalnych w obrębie Chwałowic.

We wsi Chwałowic nie przewidziano przemysłowych terenów aktywności gospodarczej. Z uwagi
na niska klasę gruntów (głównie IV, V i VI klasa) rolnictwo w kierunku prowadzenia upraw nie
jest głównym przedmiotem zainteresowania. Dlatego sugeruje się, iż głównym kierunkiem
rozwoju wsi będzie ukazanie atrakcyjności miejsca do osiedlania się, jako spokojnej okolicy
w sąsiedztwie lasów i łąk.
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5.

ANALIZA SWOT
Przeprowadzenie analiza SWOT jest ważnym procesem umożliwiającym określenie problemów
i kierunków rozwoju na podstawie zebranych informacji w analizie stanu. Pokazuje mocne i słabe
strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju Chwałowic, stanowiąc jednocześnie punkt wyjścia dla
określenia celów i zadań do realizacji. W perspektywie czasu czynniki wpływające na analizę
mogą ulegać zmianą, dlatego zaleca się okresową ocenę stanu i przeprowadzania nowej analizy
SWOT.
Nie wszystkie słabe strony są możliwe do ich wyeliminowania w zakładanym okresie planowania
inwestycji do 2015 roku. Główną przeszkodą może okazać się brak wystarczających środków
finansowych w budżecie gminy oraz brak dofinansowania zewnętrznego inwestycji. Należy mieś
również świadomość że mocne strony wsi jak i szanse rozwoju, nie są wieczne i określone raz na
zawsze. W miarę upływu czasu mogą nabierać siły lub tracić przy nieefektywnym ich
wykorzystaniu.

5.1.

Słabe strony
1). Zły stan dróg oraz brak chodników i dróg dla rowerów.
2). Brak miejscowych
Chwałowic.

planów zagospodarowania przestrzennego znacznych obszarów

3). Brak centralnego miejsca na terenie wsi gdzie można organizować cykliczne imprezy
kulturalne, sportowe oraz spotkania lokalnej społeczności.
4). Brak placu zabaw dla dzieci.
5). Zbyt mała ilość gospodarstw agroturystycznych, brak skoordynowanych
promocyjnych na rzecz rozwoju agroturystyki, rekreacji konnej.

działań

6). Brak zasięgu sieci komórkowych i słaba infrastruktura sieci stacjonarnej (TP.SA) oraz
ograniczony dostęp do Internetu zarówno bezprzewodowego jak i przewodowego.
7). Niska aktywność gospodarcza w zakresie tworzenia alternatywnych miejsc pracy na
obszarach wiejskich.
8). Brak tras dla uprawiania rekreacji konnej.
5.2.

Mocne strony
1). Dobre położenie wsi w sąsiedztwie lasów, w oddali od dróg komunikacyjnych (tzw. wieś
nieprzelotowa), blisko aglomeracji Wrocławskiej oraz Oleśnicy i Oławy.
2). Na terenie wsi zaplanowano w studium obszary przeznaczonych pod dalszy rozwój
budownictwa indywidualnego.
3). Dostępność do instytucji na terenie miasta Jelcz-Laskowice: rozwinięta sieć placówek
banków, bogata oferta usług niepublicznych placówek zdrowotnych, sieć szkół
podstawowych i gimnazjalnych, szkoła ponadgimnazjalna.
4). Dostępność do infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Jelcz-Laskowice: kryta
pływalnia, ośrodek nad stawem do uprawiania sportów wodnych, trasy rowerowe 12.

12

Przewodnik rowerowy Nieznane okolice powiatu oławskiego – autor Jacek Bereżnicki, wydawca Starostwo
Powiatowe w Oławie
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5). Możliwość uprawiania sportów i rekreacji konnej na terenie Chwałowic i całej gminy.
6). Możliwość korzystania z atrakcji wędkowania na terenie łowiska Chwałowice.
7). Zasoby wód podziemnych na terenie gminy oraz sieć wodociągowa zapewniają dostęp do
czystej wody dla mieszkańców.
8). Rozpoczęta inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze Chwałowic.
9). Aktywni zawodowo i zaangażowani mieszkańcy w rozwój miejscowości.
10). Systematyczny wzrost liczby mieszkańców wsi.
11). Działające Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji Chwałowic.
5.3.

Szanse
1). Położenie geograficzne Gminy – bliskość aglomeracji Wrocławskiej, Oleśnicy, Oławy.
2). Dobre walory i zasoby przyrodnicze oraz dobry stan środowiska naturalnego.
3). Dobra współpraca z władzami gminy przy realizacji strategii i rozwoju wsi.
4). Realizacja planowanej budowy bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu.
5). Dywersyfikacja rynku pracy dzięki zagospodarowaniu PWSSE oraz rozwojowi firm
prywatnych funkcjonujących już na terenie gminy.
6). Możliwość rozbudowy sieci gazowej dzięki istnieniu na terenie miasta rozdzielni gazu.
7). Gmina posiada ekologiczną oczyszczalnię ścieków o wydajności dostosowanej do przyszłych
potrzeb związanych z rozbudową kanalizacji.
8). Sprzyjająca polityka adresowana do obszarów wiejskich ze strony władz krajowych
i wojewódzkich.
9). Możliwość wsparcia ciekawych projektów ze środków zewnętrznych, w tym funduszy
europejskich.
10). Możliwość wykorzystania odnawialnych zasobów i źródeł energii.

5.4.

Zagrożenia
1). Niewystarczające środki budżetu gminy na rozwój infrastruktury technicznej wsi, remonty
i naprawy stanu nawierzchni dróg, budowę chodników, oświetlenia ulic.
2). Odpływ inwestorów ze stref ekonomicznych, po upływie okresu preferencyjnych warunków,
ulg podatkowych.
3). Globalny kryzys gospodarczy który wpływa na ograniczenia w produkcji działających na
terenie gminy firm lub ich zamykanie oraz wzrost bezrobocia.
4). Niekorzystna sytuacja w zakresie finansów publicznych – wzrost zakresu zadań samorządu,
przekazywanie przez państwo zadań bez pełnego zabezpieczenia środków finansowych, co
może wpływać na ograniczanie inwestycji przez gminę.
5). Obserwowane zmiany warunków klimatycznych wpływają na występujący przy tym
katastrofy powódź, lokalne podtopienia, wichury itp.
6). Brak przedstawiciela wsi w radzie gminy.
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6.

KIERUNKI ROZWOJU CHWAŁOWIC
Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Chwałowice do 2015 roku są zgodne z kierunkami
rozwoju gminy określonymi w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 20072015. Określone priorytety i zadania maja odzwierciedlenie w strategii oraz wieloletnim planie
inwestycyjnym gminy. Dla ich określenie wykorzystano analizę SWOT oraz sugestie mieszkańców
i innych instytucji zainteresowanych rozwojem wsi.

6.1.

Priorytety rozwoju Chwałowic
Życie kulturowe i sportowe mieszkańców, możliwość spędzania wolnego czasu w sposób
zorganizowany, będzie atrakcją zarówno dla mieszkańców wsi, miasta oraz gości. Są to
ważne elementy funkcjonowania i rozwoju Chwałowic. Podnoszą standard życia
i stwarzają warunki do aktywnego uczestnictwa w życiu wsi jak i gminy.
6.1.1. Sfera gospodarcza
Priorytetem w sferze gospodarczej będzie wykorzystanie walorów geograficznego
położenia Chwałowic blisko Wrocławia, Oleśnicy, Oławy; walorów przyrodniczych
(lasy, łąki); oraz szerszej promocji i wykorzystania działających ośrodków konnych dla
rozwoju turystyki aktywnej i agroturystyki celem tworzenia alternatywnych form
prowadzenia działalności poza rolnictwem.
6.1.2. Sfera przestrzenna
Priorytetem w sferze przestrzennej będzie podejmowanie działań w kierunku
opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wsi, rozbudowa
infrastruktury technicznej w tym sieci kanalizacyjnej, sieci dostępu do Internetu,
realizacja procesu gazyfikacji. Ważnym zadaniem będzie również rozbudowa
infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i kulturowej.
6.1.3. Sfera społeczna
Priorytetem w obszarze społecznym będzie kierunkowanie działań zmierzających do
systematycznej integracji mieszkańców wsi w miarę rozwoju osadnictwa, a także
promowanie wypracowanych lokalnych produktów kulturowych i rekreacyjnych
z wykorzystaniem istniejących możliwości i szans.

6.2.

Misja Chwałowic
Misja Chwałowic wpisuje się w misje gminy określona w Strategii, i została określona jako:
„ Podnoszenie warunków życia mieszkańców oraz stworzenie warunków
sprzyjających osiedlaniu się nowych mieszkańców we wsi Chwałowice,
szukających spokoju i czystego środowiska, a także rozwój aktywnych
form spędzania wolnego czasu „
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6.3.

Strategiczne cele i działania
Cele określone w niniejszym dokumencie wpisują się w strategiczną wizję gminy JelczLaskowice. Podjecie określonych działań oraz realizacja podanych poniżej zadań i projektów,
pozwoli między innymi na:
Integrację społeczności lokalnej i wzrost poziomu identyfikowania mieszkańców z wsią.
Poprawę warunków życia mieszkańców oraz podniesie atrakcyjność dla napływu nowych
osadników.
Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, rozwój agroturystyki i przeciwdziałanie
bezrobociu.
Zwiększenie absorpcji ścieków dające obniżkę kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków.
Zmniejszenie zanieczyszczenia gleb, powietrza oraz wód gruntowych.
Poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Poprawę dostępności do Internetu poprzez realizacja planowanej budowy sieci
bezprzewodowej, co upowszechni dostęp do informacji, wpłynie na podniesienie
świadomość społecznej i ekonomicznej mieszkańców.
Poprawę poziomu usportowienia dzieci i młodzieży oraz umożliwienie ciekawego
spędzania wolnego czasu.
6.3.1. Sfera gospodarcza
Cel strategiczny: „Stworzenie warunków dla rozwoju wsi przy wykorzystaniu
posiadanych zasobów oraz szans tkwiących w otoczeniu”
Działania:
1). Wzbudzenie aktywności w tworzeniu alternatywnych form działalności
gospodarczej na obszarach wiejskich.
2). Wykorzystanie istniejących zasobów majątkowych gminy na cele komercyjne
i na potrzeby działalności publicznej.
3). Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej z wykorzystaniem posiadanych
możliwości i walorów przyrodniczych.
6.3.2. Sfera przestrzenna
Cel strategiczny: „Modernizacja i budowa infrastruktury przestrzennej dla
poprawie warunków bytowych mieszkańców oraz napływu nowych osadników”
Działania:
1). Kształtowanie integracyjnego i kulturalnego centralnego miejsca wsi.
2). Poprawa stanu budynków gminnych oraz zwiększenie efektywności cieplnej
budynków.
3). Budowa infrastruktury technicznej (sieci kanalizacyjnej, dróg i ulic,
chodników, oświetlenia).
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6.3.3. Sfera społeczna
Cel strategiczny: „Stworzenie warunków dla rozwój integracji społeczności
lokalnej oraz zwiększenie dostępności do kultury i sportu”
Działania:
1). Integracja społeczności lokalnej oraz podniesienie jakości funkcjonowania
wychowania, kultury i sportu.
2). Zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii
informatycznych.
3). Wspieranie inicjatyw stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na rzecz
rozwoju wsi.

6.4.

Wykaz projektów i zadań do realizacji
Realizacja planowanych zadań możliwa będzie przy aktywności mieszkańców Chwałowic,
wszystkich zainteresowanych stron oraz współpracy ze strony władz samorządowych.
Warunkiem koniecznym będzie zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania zadań ze
strony gminy i pozyskanie dofinansowania ze środków unii europejskiej. W okresie realizacji
Planu mogą pojawiać się propozycje zmian lub uwzględnienie nowych zadań, wynikające
z zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych, pojawiających się szans i zagrożeń.
Rozwój infrastruktury technicznej, zaplecza kulturowego i sportowego, ma istotny wpływ na
powodzenie rozwoju obszarów wiejskich. Od tego zależy zaspokojenie potrzeb mieszkańców,
rozwój lokalnej gospodarki, podnoszenie atrakcyjności miejsca, wzrost liczby mieszkańców.
Projekty i związane z nimi zadania zostały podzielone na dwie grupy. Pierwszą stanowią zadania
przewidziane do realizacji w latach 2009-2010 które będą realizowane przy dofinansowaniu ze
środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Drugą grupę
stanowią zadania wieloletnie których realizacja wykracza poza rok 2010 oraz zadania, których
termin realizacji uzależniony jest od zdolności finansowych gminy i możliwości pozyskania
dofinansowania zewnętrznego. Zadania inwestycyjne są ujęte w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2008-2015.
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Tabela 16. Projekty i zadania do realizacji we wsi Chwałowice na lata 2009-2010 w ramach RPOW.
CEL

PROJEKT

ZADANIA

Dokumentacja / Uwarunkowania

Jednostka
realizująca

Planowane
dofinansowanie

ZADANIe PRIORYTETOWE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICJH

„Stworzenie warunków dla
rozwój integracji
społeczności lokalnej oraz
zwiększenie dostępności do
kultury i sportu”

„Stworzenie warunków dla
rozwoju wsi przy
wykorzystaniu posiadanych
zasobów oraz szans
tkwiących w otoczeniu”

Remont świetlicy wiejskiej, budowa Budowa placu zabaw dla dzieci
placu zabaw oraz zadaszenie sceny
w Chwałowicach

wg kosztorysu – brutto do 60 000 PLN

Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup
niezbędnego wyposażenia

wg kosztorysu – brutto do 300 000 PLN

Budowa zadaszenia plenerowego
miejsca integracji mieszkańców

wg kosztorys - brutto do 35 000 PLN

Docieplenie budynku i odnowienie
Odnowienie elewacji zewnętrznej
schroniska i przebudowa pomieszczeń elewacji zewnętrznej Schroniska
Młodzieżowego
oraz zakup wyposażenia.

Projekt budowlany ze stycznia 2009r.
Audyt energetyczny ze stycznia 2009r.

Przebudowa części pomieszczeń
Schroniska Młodzieżowego

Gmina

Budżet gminy +
PROW – Odnowa
i rozwój wsi

Gmina / ZEA

Budżet gminy +
środki zewnętrzne
(np. PROW Leader,
PO KL,)

Projekt budowlany ze stycznia 2009r.

Zakup wyposażenia funkcjonalnego do
Schroniska Młodzieżowego.

Stworzenie warunków do rekreacyjnej Wyznaczenie i opisanie tras do jazdy
konnej oraz promocja wsi i jej walorów
jazdy konno oraz promowanie
rekreacyjnych i przyrodniczych
aktywnego wypoczynku

Stowarzyszenie /
Gmina

Budżet gminy +
środki zewnętrzne
(np. PROW Leader,
PO KL,)

Uwaga: * WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2008-2015.
Zadania inwestycyjne planowane do realizacji i ujęte w WPI będą realizowane wg możliwości finansowych gminy, określanych w
corocznych uchwałach budżetowych.
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Tabela 17. Wieloletnie projekty i zadania do realizacji we wsi Chwałowice do 2015 roku.
CEL

„Modernizacja i budowa
infrastruktury
przestrzennej dla poprawie
warunków bytowych
mieszkańców oraz
napływu nowych
osadników”

„Stworzenie warunków dla
rozwój integracji
społeczności lokalnej oraz
zwiększenie dostępności
do kultury i sportu”

PROJEKT

ZADANIA

Budowa sieci
kanalizacyjnej

Budowa sieci kanalizacyjnej

Budowa i remonty dróg i
ulic oraz chodników

Budowa i remonty dróg i ulic oraz chodników

Modernizacja oświetlenia
ulic

Modernizacja oświetlenia ulic

Budowa sieci
szerokopasmowej dostępu
do Internetu

Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu

Stworzenie warunków do
uprawiania sportu poprzez
budowę boiska sportowego.
Zorganizowanie dla dzieci i
młodzież warunków dla
ciekawego spędzania wolnego
czasu.
Zorganizowanie działań dla
rozwoju integracji społecznej
mieszkańców wsi.

Budowa boiska sportowego

Zorganizowanie działań dla
rozwoju integracji społecznej
oraz promocja wsi.

Dokumentacja / Uwarunkowania
Projekt budowlany z 20.06.2006r.
Pozwolenie na budowę z 28.11.2006r.
Rozpoczęto realizację inwestycji.
Zadanie wpisane do WPI gminy.
Realizacja uwarunkowana posiadaniem
środków finansowych i pozyskaniem
dofinansowania zewnętrznego
Zadanie wpisane do WPI gminy.
Realizacja uwarunkowana posiadaniem
środków finansowych i pozyskaniem
dofinansowania zewnętrznego
Gmina opracowała koncepcję budowy
publicznej sieci dostępu do Internetu dla
całej gminy.
Zadanie wpisane do WPI gminy.
Realizacja uwarunkowana posiadaniem
środków finansowych i pozyskaniem
dofinansowania zewnętrznego
Realizacja uwarunkowana posiadaniem
środków finansowych i pozyskaniem
dofinansowania zewnętrznego

Jednostka
realizująca
Gmina

Planowane
dofinansowanie
Budżet gminy +
NFOŚiGW

Gmina

Budżet gminy

Gmina

Budżet gminy

Gmina

Budżet gminy +
środki zewnętrzne
(np. RPO WD)

Gmina

Budżet gminy +
środki zewnętrzne

Organizowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży z
wykorzystaniem terenów i pomieszczeń Schroniska
Młodzieżowego i świetlicy wiejskiej

MGCK / ZEA /
Gmina /
Stowarzyszenie

Budżet gminy +
środki zewnętrzne

Organizowanie działań na rzecz integracji mieszkańców
wsi z wykorzystaniem terenów i pomieszczeń Schroniska
Młodzieżowego i świetlicy wiejskiej

MGCK / ZEA /
Gmina /
Stowarzyszenie

Budżet gminy +
środki zewnętrzne

Organizowanie działań kulturalnych dla mieszkańców
wsi, gminy oraz gości mających na celu wykreowanie
produktu lokalnego (Poetyckie Chwałowice).

MGCK / ZEA /
Gmina /
Stowarzyszenie

Budżet gminy +
środki zewnętrzne

(np. PROW Leader,
PO KL,)

(np. PROW Leader,
PO KL,)

(np. PROW Leader,
PO KL,)

Uwaga: * WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2008-2015.
Zadania inwestycyjne planowane do realizacji i ujęte w WPI będą realizowane wg możliwości finansowych gminy, określanych w
corocznych uchwałach budżetowych.

Strona 29 z 35

6.5.

Możliwości finansowania
Realizacja Planu opiera się na założeniu, że określone inwestycje będą finansowane w ramach
możliwych środków finansowych budżetu gminy oraz zewnętrznych środków na dofinansowanie.
Źródłem finansowania zadań będą:
Środki budżetowe gminy (zgodnie z projekcją uchwały budżetową na kolejne lata oraz
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym – uchwalanymi przez Radę Miejską).
Środki finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (w ramach realizacji projektów PROW).
Inne środki funduszy unijnych.
Środki krajowe pochodzące z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych.
Kredyty i pożyczki.
Głównymi programami w ramach których opracowane są lub będą wnioski projektów na
dofinansowanie działań będą:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
oraz programy krajowe w zakresie kultury i sportu.

6.6.

Harmonogram realizacji i plan rzeczowo – finansowy
W tabeli 18 przedstawiono planowany harmonogram realizacji zadań, wg aktualnych na dzień
sporządzania dokumentu, możliwości finansowych gminy i szans pozyskania dofinansowania
zewnętrznego i dokumentów planistycznych uchwalonych przez Radę Miejską w JelczuLaskowicach.

Tabela 18. Planowany harmonogram realizacji zadań.
PLAN INWESTYCYJNY (lata)
NAZWA PROJEKTU / ZADANIA DO REALIZACJI

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ZADANIA INWESTYCYJNE UJETE W WPI PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH:
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Remont świetlicy wiejskiej, budowa placu zabaw oraz zadaszenie
sceny w Chwałowicach
Odnowienie elewacji zewnętrznej schroniska i przebudowa pomieszczeń
oraz zakup wyposażenia.
Stworzenie warunków do rekreacyjnej jazdy konno oraz promowanie
aktywnego wypoczynku.
POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI I UJĘTE W WPI
(TERMIN REALIZACJI UZALEŻNIONY OD MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH BUDŻETU GMINY)

Budowa sieci kanalizacyjnej.
Budowa i remonty dróg i ulic oraz chodników.
Modernizacja oświetlenia ulic.
Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu.
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PLAN INWESTYCYJNY (lata)
NAZWA PROJEKTU / ZADANIA DO REALIZACJI

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

POZOSTAŁE ZADANIA KTÓRYCH REALIZACJA UZALEŻNIONA JEST OD MOZLIWOŚCI FINANSOWYCH BUDŻETU
GMINY I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO
Stworzenie warunków do uprawiania sportu poprzez budowę boiska sportowego.
Zorganizowanie dla dzieci i młodzież warunków dla ciekawego spędzania wolnego
czasu.
Zorganizowanie działań dla rozwoju integracji społecznej mieszkańców wsi.
Zorganizowanie działań dla rozwoju integracji społecznej oraz promocja wsi.

W tabeli 19 przedstawiony został plan rzeczowo-finansowy realizacji zadania priorytetowego na
którego realizację będzie można wnioskować o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW.
Tabela 19. Plan rzeczowo-finansowy projektu priorytetowego na 2009 rok w ramach PROW.
Źródła finansowania

LP

1.

NAZWA PROJEKTU

Remont świetlicy wiejskiej,
budowa placu zabaw oraz
zadaszenie sceny w
Chwałowicach

Szacunkowy
koszt (PLN)

400 000

Realizacja
(lata)

2009

dochody
własne
beneficjenta

min.
100 000
PLN
(min.
30%
kosztów
kwalifiko
wanych)

kredyty,
pożyczki,
obligacje

środki z
innych
źródeł

-

max
300 000
PLN
(max
70%
kosztów
kwalifiko
wanych)

Uwagi

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości będzie służyć kształtowaniu integracji społeczności
lokalnej, większemu zaangażowaniu mieszkańców w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego
czasu dzieci, młodzieży i starszych oraz rozwojowi i promocji Chwałowic.
6.7.

Opis zadania priorytetowego
Zadaniem priorytetowym realizowane w ramach PROW wpisujące się w założenia i cele
działania 3.4. Odnowa i rozwój wsi, będzie: Remont świetlicy wiejskiej, budowa placu zabaw
oraz zadaszenie sceny w Chwałowicach.
Stan obecny
We wsi Chwałowice przy ulicy Głównej znajduje się budynek własności gminy pełniący funkcje
świetlicy wiejskiej (1). Elewacja zewnętrzna budynku została wyremontowana w miarę
posiadanych środków finansowych gminy i pomocy mieszkańców wsi. Wiele do życzenia ma
część wewnętrzna świetlicy która wymaga remontu w zakresie: wymiany instalacji elektrycznej
i oświetleniowej, remontu podłogi, wyrównanie ścian i pomalowanie, wymiana drzwi
wejściowych oraz drzwi wewnętrznych do innych pomieszczeń, remont wewnętrznej instalacji
wodno-ściekowej. W ramach projektu planuje się wykonanie remonty świetlicy w podanym
zakresie. Planuje się również zakup wyposażenia do świetlicy: stołów, krzeseł, duży telewizor,
zestaw komputerowy z rzutnikiem i ekranem. Sprzęt będzie wykorzystywany do celów różnych
prezentacji multimedialnych dla mieszkańców wsi, organizowanych przez nich samych, gminę,
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zaproszone firmy zewnętrzne. Świetlica w ten sposób zostanie jeszcze bardziej dostosowana do
pełnienia funkcji obiektu użyteczności publicznej, a zwłaszcza na spotkania Rady Sołeckiej,
działającego stowarzyszenia, przedsiębiorców ora mieszkańców.

Rys. 9. Świetlica wiejska w Chwałowicach.

Zadaniem projektu jest również budowa bezpiecznego placu zabaw dla dzieci, szczególnie
w wieku do 12 – lat. Obecnie w całej wsi nie ma takiego miejsca. Uznano, że najlepszym
miejscem do tego celu będzie ogrodzony teren przy Schronisku Młodzieżowym przy ulicy
Szkolnej 4 (2). Plac zabaw umożliwi nie tylko zapewnienie przyjemnego i bezpiecznego
spędzania czasu przez dzieci, ale przyczyni się również do spotkań i bliższej integracji rodziców
oraz opiekunów dzieci.

Rys. 10. Miejsce planowanej budowy placu zabaw dla dzieci.

Istotnym zadaniem projektu jest również budowa plenerowego zadaszonego miejsca integracji
mieszkańców, organizacji festynów, dożynek oraz imprez kulturalnych na wolnym powietrzu.
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Najlepszym miejscem do tego celu jest wybetonowane podwyższenie na gruncie będącym
własnością gminy przy Schronisku Młodzieżowym (3). W ramach planuje się zakup
odpowiedniego demontowanego zadaszenia o konstrukcji aluminiowej które będzie
przechowywane w okresach zimowych na terenie Schroniska. Miejsce plenerowe będzie służyć
mieszkańcom do organizowania lokalnych imprez. Planowany jest również powrót do
organizowanych kilka lat temu w okresie letnim (od dwóch lat zaniechanych), cyklicznych
spotkań pod znaną nazwą Poetyckie Chwałowice. Miejsko Gminne Centrum Kultury przy UMiG
Jelcz-Laskowice, wspólnie z Radą Sołecką i działającym Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
i integracji Chwałowic, będą prowadzić działania mające na celu wypromowanie spotkań
Poetyckie Chwałowice jako kulturalnego produktu lokalnego.

Rys. 11. Teren budowy miejsce plenerowego.

Rys. 12. Mapka poglądowa miejsc realizacji zadań projektu.
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7.

WDRAŻANIE PLANU I MINITORING
Wdrożenie Plano do realizacje jest dwuetapowe. W pierwszym etapie opracowany Plan Odnowy
Miejscowości winien być zaakceptowany przez mieszkańców wsi Chwałowice na zebraniu
wiejskim, a następnie Uchwalony przez Radę Miejską w Jelczu-Laskowcach. Nadzór nad realizacją
Planu zaleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz Radzie Sołeckiej Chwałowic.
Odpowiedzialnymi za monitorowanie realizacji poszczególnych zadań będą wszystkie
zainteresowane podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy, każda w swoim
zakresie.
Burmistrz poprzez podległe komórki jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji
technicznych realizacji zadań, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mogących uzyskać
wsparcie finansowe z funduszy unijnych lub innych funduszy celowych. Uchwalony Plan będzie
dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia na rzecz
rozwoju i integracji Chwałowic.
Niniejszy dokument jako dokument planistyczny ma elastyczny charakter w stosunku do
permanentnie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego zarówno gminy jak i powiatu,
województwa czy kraju. Istotne jest zatem umożliwienie dokonywania modyfikacji, wobec
potencjalnych zmian w otoczeniu prawnym, gospodarczym i społecznym, zarówno na szczeblu
ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Przesłanki zmian dotyczących celów i zadań, mogą być
wynikiem wniosków i sugestii mieszkańców Chwałowic, działających organizacji społecznych oraz
podmiotów gospodarczych. Proponowane zmiany tak jak wdrożenie Planu muszą być
zaakceptowane przez mieszkańców wsi oraz Uchwalone przez Radą Miejską.

Strona 34 z 35

Plan Odnowy Miejscowości Chwałowice
do 2015 roku.

8.

WYKAZ TABEL, RYSUNKÓW, WYKRESÓW, ZAŁĄCZNIKÓW
Wykaz Tabel:

TABELA 1. W YBRANE PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE.........................................................................................8
TABELA 2. W YKAZ I STAN WYBRANYCH DRÓG – WG STANU NA 2008 R. .................................................................... 10
TABELA 3. STRUKTURA SKANALIZOWANIA GMINY NA STYCZEŃ 2009R. ..................................................................... 12
TABELA 4. LICZBA MIESZKAŃCÓW WSI CHWAŁOWICE NA TLE GMINY. ....................................................................... 13
TABELA 5. STRUKTURA MIESZKAŃCÓW WSI CHWAŁOWICE NA TLE GMINY. ................................................................ 13
TABELA 6. MIESZKAŃCY WSI CHWAŁOWICE NA TLE GMINY – WIEK PRODUKCYJNY I NIEPRODUKCYJNY.................... 14
TABELA 7. STRUKTURA WIEKU MIESZKAŃCÓW CHWAŁOWIC. ..................................................................................... 14
TABELA 8. STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE I POWIECIE – STAN NA KONIEC ROKU........................................ 14
TABELA 9. LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH W GMINIE – STAN NA KONIEC ROKU. ............................... 15
TABELA 10. LICZBA BEZROBOTNYCH W GMINIE – STAN NA KONIEC MIESIĄCA............................................................ 15
TABELA 11. OBIEKTY WPISANE DO EWIDENCJI ZABYTKÓW. ........................................................................................ 18
TABELA 12. OŚRODKI JEŹDZIECKIE NA TERENIE GMINY . ............................................................................................ 19
TABELA 13. KLUBY I ORGANIZACJE SPORTOWE. ......................................................................................................... 19
TABELA 14. LICZBA GOSPODARSTW O POWIERZCHNI POW. 1 HA WE WSI CHWAŁOWICE. ......................................... 21
TABELA 15. STRUKTURA GRUNTÓW CHWAŁOWIC. ..................................................................................................... 21
TABELA 16. PROJEKTY I ZADANIA DO REALIZACJI WE WSI CHWAŁOWICE NA LATA 2009-2010 W RAMACH RPOW. 28
TABELA 17. W IELOLETNIE PROJEKTY I ZADANIA DO REALIZACJI WE WSI CHWAŁOWICE DO 2015 ROKU. .................. 29
TABELA 18. PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ. .................................................................................. 30
TABELA 19. PLAN RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU PORYTETOWEGO LATA 2009-2010 W RAMACH PROW. ..... 31

Wykaz Rysunków:
RYS. 1. POWIĄZANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Z DOKUMENTAMI GMINY. .......................................................5
RYS. 2. MAPKA POGLĄDOWA GMINY JELCZ-LASKOWICE.............................................................................................. 7
RYS. 3. MAPKA POGLĄDOWA POŁOŻENIA WSI CHWAŁOWICE [ ŹRÓDŁO: INTERNET – ZDP OŁAWA ] ....................... 10
RYS. 4. MAPA CHWAŁOWIC WG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .
............................................................................................................................................................................ 11
RYS. 5. OŚRODKI JEŹDZIECKIE NA TERENIE GMINY. ................................................................................................... 19
RYS. 6. ŁOWISKO WĘDKARSKIE W CHWAŁOWICACH. [ ŹRÓDŁO: WWW.CHWALOWICE.PL ] ........................................ 20
RYS. 7. KLUB JEŹDZIECKI „AMAZONKA” W CHWAŁOWICACH. [ ŹRÓDŁO: WWW.AMAZONKA.WROC.PL ] ................. 20
RYS. 8. ZŁOŻA SUROWCÓW NATURALNYCH W OBRĘBIE CHWAŁOWIC. ...................................................................... 22
RYS. 9. ŚWIETLICA WIEJSKA W CHWAŁOWICACH. ...................................................................................................... 32
RYS. 10. MIEJSCE PLANOWANEJ BUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI. ...................................................................... 32
RYS. 11. TEREN BUDOWY MIEJSCE PLENEROWEGO................................................................................................... 33
RYS. 12. MAPKA POGLĄDOWA MIEJSC REALIZACJI ZADAŃ PROJEKTU. ...................................................................... 33

Wykaz wykresów:
W YKRES 1. LICZBA MIESZKAŃCÓW CHWAŁOWIC NA TLE OBSZARÓW WIEJSKICH OGÓŁEM. ..................................... 13
W YKRES 2. MIESZKAŃCY WSI CHWAŁOWICE – WIEK PRODUKCYJNY I NIEPRODUKCYJNY – WG STANU NA DZIEŃ
31.01.2009R ...................................................................................................................................................... 14
W YKRES 3. LICZBA ZAREJESTROWANYCH W GMINIE BEZROBOTNYCH – STAN NA KONIEC ROKU. ............................. 15
W YKRES 4. LICZBA BEZROBOTNYCH W GMINIE W 2008R. – STAN NA KONIEC M-CA. ................................................. 16

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Rozwój budownictwa mieszkaniowego okolic Chwałowic.
Załącznik nr 2 – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Strona 35 z 35

