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ANALIZA ZASOBÓW
Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które
mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych
przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające
wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje

Duże
Wyróż
niając
e

Rodzaj zasobu

Małe

Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy
walory krajobrazu, rzeźby terenu
stan środowiska

wieś bez drogi przelotowej, położona wśród
lasów
dobry

walory klimatu

typowy dla nizinnego tereny Dolnego Śląska

walory szaty roślinnej

aleja dębowa i stare dęby pomniki przyrody

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

wody podziemne

aleja dębowa ul. Długa, inne stare dęby we
wsi, sąsiedztwo obszarów Natura 2000
zwinka, żyworódka, padalec, daniel, sarna,
dzik, bielik, dzięcioł czarny, dudek, dzięcioł
zielony, bocian czarny
rzeki Graniczna, Chwałówka, system rowów
melioracyjnych we wsi. Łowisko karpiowe
na terenie wsi nie są wykorzystywane

x

gleby

ubogie

x

kopaliny

piasek- nie jest wykorzystywany gospodarczo

x

walory geotechniczne

-

inne?

-

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)

x
x
x
x
x
x
x

Kulturowy
walory architektury (rodzaj zabudowy)

osobliwości kulturowe

planowa, estetyczna i tworząca jednorodny
styl nowa zabudowa, stara część wsi z
wieloma domami wymagającymi remontu,
ocieplenia
duże tereny w centrum wsi do wykorzystania
rekreacyjnego, budynek „Zielonej Szkoły”
aleja dębowa, obsadzona przez mieszkańców
klonami droga wjazdowa od strony JelczaLaskowic
większość domów i obejść zadbana,
estetyczna, jednak część domów w starej
części wsi wymaga nakładów
kilka domów w starej części wsi objętych
ochroną konserwatorską, brak wyróżniających
się elementów
-

miejsca, osoby i przedmioty kultu

krzyż przy wjeździe do wsi

walory przestrzeni wiejskiej publicznej
(zabudowa zwarta lub rozproszona)
elementy krajobrazu (wzniesienia, aleje,
etc.)
walory przestrzeni wiejskiej prywatnej

zabytki i pamiątki historyczne

x

x
x

x

x

x
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święta, odpusty, pielgrzymki

święcenie pokarmów przy krzyżu

tradycje, obrzędy, gwara
legendy, podania i fakty historyczne

jak wyżej, tradycje tworzone są przez
mieszkańców
brak/do odnalezienia

x

przekazy literackie

brak

x

ważne postacie i przekazy historyczne

brak

x

specyficzne nazwy

stara nazwa wsi Źródłowice, nazwa części wsi
Łaziszki
brak

specyficzne potrawy
produkty lokalne i regionalne
dawne zawody

tłoczone oleje roślinne, miód, chleb wypiekany
w piecu chlebowym
brak

inne?

pracownia ceramiczna TUTUBI

x
x

x
x
x
x
x

Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową
działki rekreacyjno – letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
działki gminne na cele społeczne

pustostany mieszkaniowe
pustostany poprzemysłowe
tradycyjne nie użytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie,
młyny, itp.)
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
inne?

liczne
są- plac zabaw przy „Zielonej Szkole”, boisko
piłkarskie, w trakcie budowy boisko
wielofunkcyjne
pojedyncze
-

jest dla części wsi

x
x
x
x
x

x

Infrastruktura społeczna

place publicznych spotkań, festynów
sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu
miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia
inne?

miejsce z masztem flagowym i krzyżem, teren
przy „Zielonej Szkole”
CHKK, świetlica nieadekwatna do potrzeb
mieszkańców
boisko piłkarskie, ścieżka biegowa, ścieżki
konne, inne
3 stadniny konne
nie są wyznaczone
brak
brak
społeczna - Chwałowicki Klub Książki
brak
brak
sklep wiejski, catering

x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x

Infrastruktura techniczna
wodociąg (inne rozwiązania)
kanalizacja (inne rozwiązania)
drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)

w 100%
w 75%
główne w stanie wymagającym ciągłych
napraw, boczne szutrowe, oświetlenie do

x
x
x
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uzupełnienia
chodnik tylko w starej części wsi 1 km,
parkingów brak poza cmentarzem
są, część bez wiat
internet – zły,
zasięg niepełny
-

chodniki, parkingi
przystanki
dostęp do technologii teleinformatycznych
telefonia komórkowa
inne?

x
x
x
x

Gospodarka, rolnictwo
miejsca pracy (gdzie, ile? )
znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe.
i ich produkty
gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne (liczba)
uprawy hodowle
możliwe do wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych energii
inne?

mała firma Valko, poza tym Jelcz-Laskowice,
Oława, Wrocław
Valko, Stadniny
catering
brak
nieliczne
brak
brak

x
x
x
x
x
x
x

solarna, pompy ciepła
agroturystyka planowana

x
x

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę (np.
fundusz sołecki)
środki wypracowywane (np. projekty)
środki rzeczowe
inne?

fundusz sołecki, od 2017 r Budżet
Obywatelski, środki z MGCK, inne dotacje
celowe
Program Odnowy Wsi, inne programy
samorządowe oraz granty sponsorowane
sponsoring zakładów pracy z Jelcza-LaskowicFaurecia, Toyota, inni sponsorzy np.
restauracja Arkadia

x
x

x

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
liczba mieszkańców
autorytety i znane postacie we wsi

krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą
osoby o wyjątkowej wiedzy lub
umiejętnościach ważnych dla sołectwa,
m.in. informatycznych
przedsiębiorcy, sponsorzy
pracownicy nauki
organizacje pozarządowe, grupy
nieformalne
zespoły artystyczne, twórcy
kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
współpraca zagraniczna i krajowa

ok.1000
Sołtys, Prezeska Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju i Integracji Chwałowic, utytułowana
zawodniczka para ujeżdżania, Prezes Klubu
biegacza Harcownik, radna gminy JelczLaskowice, prezes Klubu Dolomit, prowadząca
pracownię ceramiczną Tutubi
zawodniczka para ujeżdżania Magda Cycak
dostępni

x

x

x
x

właściciel firmy Valko, właściciele stadnin
kilku
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji
Chwałowic i Chwałowicki Klub Książki, Klub
Sportowy Dolomit
pracownia TUTUBI
Gazeta Powiatowa (Oława)
do rozwoju

x
x
X
x
x
x
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aktywność sołectwa (imprezy i wydarzenia
cykliczne, działalność edukacyjna, działania
na rzecz wsi)
sukcesy sołectwa (nagrody, dyplomy itp.)

duża- festyn rodzinny, Mikołaj, święto Flagi,
sadzenie drzew, inne we współpracy ze
Stowarzyszeniem
nagroda w turnieju Sołectw 2017, wyróżnienie
za wieniec dożynkowy 2017, miejsce w
pierwszej 10-tce w konkursie „Dolnośląski
Sołtys Roku 2017”

x

x

inne?
Publikatory, lokalna prasa
książki, przewodniki
strony www
inne?

brak
Chwałowice.org
tablica świetlna na budynku świetlicy
wiejskiej, tablice ogłoszeń, Gazeta Powiatowa

Mieszkańcy podczas prac nad aktualizacją strategii.

x
x
x
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ANALIZA SWOT
MOCNE
1. atrakcyjne położenie (J)
2. walory przyrodnicze (lasy, starodrzewy i aleja
dębowa) (T)
3. baza rekreacyjna (3 stadniny, ścieżka biegowa i
konne, boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne
planowane do oddana w II kw. 2018 r., łowisko) (J)
4. aktywni mieszkańcy (J)
5. prężnie działające Stowarzyszenie (J)
6. baza kulturalna (świetlica wiejska, Chwałowicki Klub
Książki „CHKK”) (J)
7. Pracownia ceramiczna Tutubi (B)
8. sklep wiejski (B)
9. działalność cateringowa na miejscu (B)
10. imprezy cykliczne i spotkania, m.in.: Jasełka, biesiada
„Chwałowice od kuchni”, sprzątanie Chwałowic, rajdy
rowerowe, aktywną pętelka, sadzenie drzew (T)
11. infrastruktura wod.-kan. (S)
12. bliskość miasta Jelcz-Laskowice (w odległości ok. 5
km. infrastruktura edukacyjna, sportowa – basen,
centrum sporty, korty tenisowe, kąpielisko, stacja PKP,
komunikacja autobusowa, przychodnie, apteki, sklepy,
miejsca pracy, strefa ekonomiczna, urząd miasta i
gminy) (J)
13. dobrze zorganizowania gospodarka odpadami (S)
14. wysoka świadomość ekologiczna większości
mieszkańców wsi (J)
15. dbałość o najbliższe otoczenie i estetykę wsi przez
większość z mieszkańców (J)
16. funkcjonująca drużyna piłkarska „DOLOMIT” (J)
17. fundusz sołecki (B)
18. posiadana identyfikacja graficzna wsi i strona
internetowa (logo, strona WWW) (T)
19. bliskość Wrocławia (dostępność do bazy
edukacyjnej, kulturalnej i sportowej) (J)
20. wspólne kultywowanie tradycji patriotycznych (np.
obchody Święta Flagi) (T)
SZANSE
1. możliwość przejęcia budynku Schroniska jako bazy
kulturalnej dla mieszkańców (J)
2. możliwość pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowania (ze środków krajowych i zagranicznych) (B)
3. rozwój Jelcza-Laskowic (J)
4. rozwój transportu aglomeracyjnego (S)
5. szansa współpracy z sąsiednimi wioskami w celu
wspólnego wykorzystania potencjału, np. z Dębiną (J)
6. pogłębianie współpracy z innymi jednostkami, m.in. z
Gminą, LGD, miejscowościami i organizacjami w regionie
i za granicą kraju (B)
7. budowanie potencjału kulturalnego w oparciu o bazę
w CHKK (J)

SŁABE
1. brak planu zagospodarowania przestrzennego dla
całej wsi (B)
2. mała ilość połączeń komunikacyjnych z JelczemLaskowicami (J)
3. brak oświetlenia niektórych odcinków ulic (S)
4. brak zadaszonego miejsca do organizacji spotkań
integracyjnych (wiata) (S)
5. wymagająca kapitalnego remontu, energochłonna i
zbyt mała świetlica wiejska (S)
6. brak gazyfikacji (S)
7. słabe drogi (S)
8. brak chodników w przeważającej części wsi oraz
ścieżek rowerowych (S)
9. słaba melioracja wsi skutkująca m.in. wysokim
poziomem wód gruntowych (S)
10. brak oznakowanych ścieżek rowerowych i konnych
w okolicy (J)
11. słabe połączenie internetowe (S)
12. słaby zasięg sieci telefonii komórkowej (S)

ZAGROŻENIA
1. zbyt szybki napływ nowych mieszkańców (T)
2. nieuregulowana sytuacja lokalowa CHKK (S)
3. możliwe wejście przemysłu na teren wsi (J)
4. możliwość budowy obwodnicy Jelcza-Laskowic w
niekorzystnej (zbyt bliskiej) odległości od wsi (S)
5. intensywna gospodarka leśna (T)
6. zaśmiecanie wsi i lasu (J)
7. zmniejszona pula funduszy UE w nowym okresie
programowania 2021 – 2027 (B)
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ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJU WSI

SILNE
STRONY
SŁABE
STRONY

SZANSE
ZAGROŻENIA

Tożsamość wsi i wartość życia wiejskiego (+) =
2,10,18,20
0

0
0

Wnioski: Obszar MOCNY a OTOCZENIE obojętne
Zalecenia:. Wzmacniać silne strony i unikać zagrożeń

Standard życia (warunki materialne) (-) 3,6,11,13
3,4,5,6,7,8,9,11,12

4
2,4

Wnioski: Obszar SŁABY a OTOCZENIE negatywne
Zalecenia:. Wzmacniać silne strony i unikać zagrożeń
Jakość życia (warunki niematerialne i duchowe) (+) +
1,4,5,12,14, 1,3,5,7
15,16,19
2,10
3,6
Wnioski: Obszar MOCNY a OTOCZENIE KORZYSTNE
Zalecenia: Wykorzystywać silne strony i szanse w procesie odnowy.

Byt (warunki ekonomiczne) (+)+
7,8,9,17
1

2,6
7

Wnioski: Obszar SILNY i otoczenie KORZYSTNE
Zalecenia: Wykorzystywać silne strony i szanse w procesie odnowy.
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WIZJA NA LATA 2018 - 2027
Wizja hasłowa
PO PIERWSZE: CHWAŁOWICE!
Wizja opisowa
Chwałowice to zielona, cicha i bezpieczna wieś położona wśród lasów, na uboczu głównych
szlaków komunikacyjnych. Miejscowość posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę społeczną
i techniczną, w tym ogólnie dostępną, różnorodną bazę rekreacyjno-kulturalną.
Mieszkańcy wsi to otwarta i aktywna społeczność, która dba o zrównoważony rozwój, ze
szczególnym uwzględnieniem zachowania walorów środowiska naturalnego. Społeczność
ta tworzy nową jakość życia oraz nowe lokalne tradycje poprzez aktywizację wszystkich
mieszkańców do współdziałania dla wspólnego dobra, a także wspierania osób
potrzebujących.
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI
na okres XII 2017 – XII 2018 r.

Kluczowy
problem

Odpowiedź

Co nas
najbardziej
zintegruje?

Kontynuacja
cyklicznych imprez
w oparciu o
Stowarzyszenie i
Sołectwo.

Na czy nam
najbardziej
zależy?

Co nam
najbardziej
przeszkadza?

Co najbardziej
zmieni nasze
życie?

Co nam
przyjdzie
najłatwiej?

Odnowieniu
świetlicy –
osuszenie i
malowanie ścian
Zaśmiecanie wsi i
lasów

Powstanie wiaty
integracyjnej

Powstanie boiska
wielofunkcyjnego
oraz nowa murawa
na boisku
piłkarskim

Propozycja projektu
(nazwa)
1.Sprzątanie Chwałowic
1x + ognisko dla
uczestników
2.Sadzenie drzew 1x 3.
Jasełka
4. Rajd rowerowy 1-2x 5.
Chwałowice od Kuchni
(biesiada)
6. Aktywna Pętelka III
edycja
7. Festyn wiejski
8.Mikołajki dla dzieci
9. Spotkania w CHKK
1. Odnowienie świetlicy
przy udziale środków
Gminy i Funduszu
Sołeckiego
1.Ustawienie koszy na
śmieci ul. Główna,
przystanki, Sklep,
2. Tablica przy wjeździe z
prośbą o zachowanie
czystości we wsi i lasach
Wiata- budowa ze
środków Gminy J-L i/lub
przy wsparciu
zewnętrznym
Projekty w trakcie
realizacji ze środków LGD
Dobra-Widawa oraz
Gminy

Czy nas stać na
realizację?
Punktacja Hierarchia
(tak/nie)
Organizac Finansow
yjnie
o
TAK
TAK
19
I

TAK

TAK

16

II

TAK

TAK

8

V

TAK

TAK

16

III

TAK

TAK

16

IV
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI NA LATA 2018 - 2027
Wizja: Po pierwsze: Chwałowice!
I. Plan rozwoju
1. Cele jakie musimy osiągnąć
by urzeczywistnić wizję naszej
wsi

1.

Kultywowanie wartości
patriotycznych
chrześcijańskich i
europejskich.

2.

Kultywowanie
współdziałania dla dobra
wspólnego.

3.

Ochrona zasobów przyrody i
kultury.

II. Program rozwoju

Co nam pomoże w realizacji projektów?
Zasoby których użyjemy

Walory przyrodnicze,
aleja dębowa, krzyż przy
wjeździe do wsi,
święcenie pokarmów,
tradycje tworzone przez
mieszkańców, działające
organizacje, znani
mieszkańcy, fundusz
sołecki.

Silne strony/szanse
A. TOŻSAMOŚĆ WSI I
Walory przyrodnicze,
tradycja organizowania
świąt, wspólne
kultywowanie tradycji
historycznych, aktywni
mieszkańcy, działające
organizacje, baza
kulturalna, dbałość
mieszkańców o estetykę
i najbliższe otoczenie,
fundusze zewnętrzne,
współpraca z
partnerami z zewnątrz
wsi.

Co nam przeszkodzi?
Słabe strony/zagrożenia

Projekty (przedsięwzięcia) jakie planujemy realizować

WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
Brak zadaszonego
1.
miejsca do organizacji
1.1. Święto flagi
spotkań, wymagająca
1.2. Święcenie Wielkanocne pod krzyżem
remontu świetlica, zbyt 1.3. Tworzenie wieńca dożynkowego
szybki napływ nowych
2.
mieszkańców,
2.1. Udział w Dożynkach
intensywna gospodarka 2.2. Kultywowanie tradycji kulinarnych poprzez organizację biesiad
leśna, zaśmiecenie,
2.3. Inne cykliczne imprezy dla mieszkańców
zmniejszająca się pula
2.4. Nawiązanie i rozwój współpracy z miejscowościami i
funduszy.
organizacjami w ramach regionu i z sąsiednich krajów
2.5. Utworzenie wystawy upamiętniającej dawnych mieszkańców i
historii Chwałowic
3.
3.1. Sprzątanie kapliczki i terenu przyległego
3.2. Ochrona i wyeksponowanie alei dębowej- ul. Długa
3.3. Poprawa estetyki okolic cmentarza – stały punkt sprzedaży,
zadaszenie zbiorników na śmieci, regularne sprzątanie okolicy
cmentarza
3.4. Utworzenie tablic informacyjnych i historycznych o wsi i jej
walorach
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1.

Poprawa stanu
infrastruktury technicznej
wsi.

2.

Poprawa stanu
infrastruktury społecznej.

Istniejąca
infrastruktura,
działające organizacje,
znani mieszkańcy,
fundusz sołecki i inne
fundusze, sponsorzy.
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B. STANDARD ŻYCIA
Istniejąca infrastruktura Zły stan dróg, brak
społeczna i techniczna, chodników, brak
aktywnie działający
oświetlenia, brak
mieszkańcy i
zadaszenia wiaty,
organizacje, bliskość
świetlica w złym stanie,
Jelcza – Laskowice,
brak gazyfikacji, słaba
świadomość
melioracja, słaby zasięg
ekologiczna
internetu i telefonii
mieszkańców,
komórkowej,
możliwość przejęcie
zaśmiecenie,
budynku Schroniska,
zmniejszająca się pula
rozwój gminy, dbałość
funduszy, brak planu
mieszkańców o estetykę zagospodarowania
i najbliższe otoczenie,
przestrzennego dla całej
fundusze zewnętrzne,
wsi.
współpraca z
partnerami z zewnątrz
wsi.

1.
1.1 rozbudowa dróg i chodników - remonty dróg- ul. Chwałowickadojazd do wsi, ul. Główna w całości, ul. Szkolna, drogi osiedlowe
wybrane, oraz ścieżki rowerowo - piesze ul. Główna, ul. Szkolna do
Dębiny, ul. Długa
1.2 uzupełnienie i budowa oświetlenia – ul. Szkolna, ul.Główna, ul.
Bławatkowa oraz inne wybrane punkty
1.3 poprawa dostępu do Internetu oraz telefonii
1.4 zakup serwera na potrzeby wsi
1.5. poprawa melioracji na terenie wsi i odbudowa sieci burzowej
1.6. gazyfikacja lub przejście na bardziej ekologiczne systemy
grzewcze
1.7. dokończenie sieci kanalizacyjnej
1.8. uzupełnienie wiat autobusowych
1.9. budowa parkingów przy boisku i przy lesie
2.
2.1. nowa świetlica lub przejęcie w całości „Zielonej Szkoły” na
potrzeby mieszkańców (świetlica, CHKK, zajęcia dla dzieci i
dorosłych)
2.2. doposażenie CHKK- nagłośnienie, oświetlenie itp.
2.3. zadaszenie wiaty oraz utrzymanie jej w dobrym stanie
2.4. zagospodarowanie przestrzeni publicznej – kwietniki, klomby,
śmietniki na ulicy Głównej i przy ulicy Szkolnej oraz stworzenie
skweru przy zbiorniku wodnym
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1.

2.

3.
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C. JAKOŚĆ ŻYCIA
Podniesienie poziomu
Istniejąca
Istniejąca infrastruktura, w Nieuregulowana
integracji i zaangażowania infrastruktura, w tym tym społeczna, kulturalna i sytuacja lokalowa CHKK,
mieszkańców.
społeczna, kulturalna i rekreacyjna, aktywnie
brak zadaszenia wiaty,
rekreacyjna, działające działający mieszkańcy i
świetlica w złym stanie,
Rozwój oferty turystyczno- organizacje,
organizacje, doświadczenie brak ścieżek
rekreacyjnej.
doświadczenie w
w organizacji wspólnych
rowerowych, słaby
organizacji imprez,
działań, bliskość Jelcza –
zasięg internetu i
Poprawa stanu środowiska znani mieszkańcy,
Laskowice, świadomość
telefonii komórkowej,
i dostępności
fundusz sołecki i inne ekologiczna mieszkańców, zaśmiecenie,
komunikacyjnej.
fundusze, sponsorzy. możliwość przejęcie
zmniejszająca się pula
budynku Schroniska,
funduszy, brak planu
rozwój gminy, dbałość
zagospodarowania
mieszkańców o estetykę i
przestrzennego dla całej
najbliższe otoczenie,
wsi, planowana
fundusze zewnętrzne,
obwodnica, możliwość
współpraca z partnerami z rozwoju przemysłu we
zewnątrz wsi.
wsi.

1. Planowy rozwój oferty
turystycznej i promocja wsi.

Walory przyrodnicze i
środowiskowe, aleja
dębowa, krzyż przy
wjeździe do wsi,
święcenie pokarmów,
tradycje tworzone
przez mieszkańców,
stadniny, działające
organizacje, znani
mieszkańcy, fundusz
sołecki.

Położenie wsi i jej walory
przyrodnicze, istniejąca
strona i logo wsi, pracownia
ceramiczna, sklep, firma
cateringowa, aktywnie
działający mieszkańcy i
organizacje, doświadczenie
w organizacji wspólnych
działań, bliskość Wrocławia,
fundusze zewnętrzne,
współpraca z partnerami z
zewnątrz wsi.

D. BYT
Brak planu
zagospodarowania
przestrzennego dla całej
wsi, planowana
obwodnica, możliwość
rozwoju przemysłu we
wsi, braki w
infrastrukturze,
zmniejszająca się pula
funduszy.

1.
1.1. kontynuacja imprez cyklicznych i spotkań (w tym wdrożenie co
najmniej jednej imprezy cyklicznej organizowanej samodzielnie
przez młodzież)
1.2. spotkania i szkolenia we współpracy z ekspertami (Straż
Pożarna, Policja, eksperci ochrony środowiska itp.)
1.3. oferta stałych zajęć dla dzieci i dorosłych przy udziale MGCK i
CSiR J-L na bazie CHKK i boisk
1.4. rozwój klubu piłkarskiego Dolomit
1.5. aktywne informowanie nowych mieszkańców o lokalnych
inicjatywach
2.
2.1. doposażenie boiska piłkarskiego w zaplecze i trybuny
2.2. postawienie koszy do koszykówki
2.3. ukończenie sceny przy boisku
2.4. oznakowanie ścieżek konnych i wytyczenie i oznakowanie
rowerowych
2.5. doposażenie placu zabaw przy CHKK
2.6. doposażenie ścieżki biegowej o urządzenia do
ćwiczeń/rozciągania
3.
3.1 realizacja akcji i projektów ekologicznych - Stowarzyszenie i
Sołectwo przy wsparciu z różnych źródeł
3.2. zwiększenie ilości połączeń do Jelcza - Laskowic (busy)
1.
1.1. stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla całej
wsi, uwzględnienie planowanych funkcji turystycznych
1.2. stworzenie materiałów promocyjnych w oparciu o ofertę wsi –
map, ulotek, etc.
1.3. promocja lokalnej bazy rekreacyjnej, twórców, hodowców,
Stowarzyszenia i innych organizacji oraz oferentów usług (pracownia
ceramiczna, stadniny, łowisko, agroturystyka, pasieka, żywność
ekologiczna, sklep) poprzez opracowanie i wydanie broszury o wsi
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Chwałowicki Klub Książki w budynku Schroniska.

Świetlica wiejska.

Wykład w ChKK: dr Andrzej Kruszewicz

Obchody Dnia Flagi – 02.05.2017 r.

Pracownia ceramiczna TUTUBI
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Jasełka 2016 r.

Plener plastyczny w ramach działalności ChKK, 2017 r.

Zajęcia terenowe w Ośrodku Jeździeckim „AMAZONKA”

Magdalena Cycak z Ośrodka jeździeckiego „MAGDA” na zawodach.

Spotkanie z pisarzem: Pan Marek Krajewski w ChKK, 2017 r.

Bal karnawałowy dla dzieci, 2017 r.

''Pętla zabieganych'' – wytyczona ścieżka biegowa w Chwałowicach
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Sadzenie drzewek, 2015 r.

II Chwałowicki Rajd Rowerowy, 2016 r.

Kapliczka w Chwałowicach.

Tablica informacyjna z planem Chwałowic.
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UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO
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