
 

STYCZEŃ 2016 

Załącznik do Uchwały Nr XXI.217.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 września 2016 r. 

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU 

wsi Krzywa Wieś(Grodno) 

w gminie ZŁOTÓW 

 

 

Dokument sporządzony przez przedstawicieli  

Grupy Odnowy Wsi : 

1. Szymańska Maria 

2. Syguła Karolina 

3. Skrentna Kamila 

4. Sierosławska Edyta 

5. Nykiel Mariola 

z udziałem moderatora: 

1. Jarosław Maciejewski 

 



3 

 

 

 

 



3 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI ............................................ 4 

SPRAWOZDANIE Z WIZJI W TERENIE ......................................................................... 7 

ANALIZA ZOSOBÓW ......................................................................................................... 9 

ANALIZA SWOT ............................................................................................................... 16 

ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO WSI ........................................................ 18 

WIZJA WSI ......................................................................................................................... 20 

PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI ...................................................... 21 

PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI NA OKRES DWÓCH LAT ..... 24 

 

 



   

 

KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: ZŁOTÓW Sołectwo: KRZYWA WIEŚ Liczba mieszkańców: 166 osób (na 31-12-2015) 

Faza 

odnowy Zakres działań 
* 

Rozwój organizacyjny 
* 

Sterowanie rozwojem 
* 

 
brak działań 

 
istnieje tylko rada sołecka 

 
brak planowania działań 

w wymiarze całej wsi 
 

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy 
 

rozproszone działanie organizacji 
 

A
 

In
ic

ja
ln

a
 

działania spontaniczne  

zawiązana grupa odnowy wsi X 

opracowanie planu i 

programu odnowy dla 

całej wsi 

 

porządkowanie wsi  

projekty startowe 

(z programu krótkoterminowego) 
 

podejmuje się kroki na rzecz 

skoordynowania działań organizacji 

we wsi 

 
planowanie w krótkim 

horyzoncie czasowym 
 

przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi i 

integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć 
 



   

 

B
 

P
o

c
z
ą
tk

o
w

a
 

różnorodne projekty 
(z programu długoterminowego) nastawione na 
usunięcie podstawowych barier i zaspokojenie 

głównych potrzeb 

X 

liczna grupa odnowy wsi 

(skupia przedstawicieli organizacji i 

instytucji) 

 

systematyczne planowanie 

działań, (np. roczne plany 

rzeczowo-finansowe, 

kalendarze imprez) 

 

zawiązane stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju (odnowy) wsi 
X 

wykorzystywanie 

gminnych instrumentów 

wsparcia 

X 

pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych 
posesji 

 
skoordynowane działanie  

organizacji obecnych we wsi 
 

proste instrumenty 

komunikacji wewnętrznej 
 

C
 

Z
a
a
w

a
n

so
w

a
n

a
 

projekty jakościowo zmieniające kluczowe obszary 
życia oraz kształtujące strukturę wsi 

 
„koalicja” organizacji 

i instytucji na rzecz odnowy wsi 
 

projektowanie działań 

(projekty) 

X 

pozyskiwanie środków 

zewnętrznych 

X 

projekty wyróżniające wieś, 
kształtuje się centrum wiejskie 

X liczne stowarzyszenie odnowy wsi 
 

systematyczne planowanie 

rozwoju 

(aktualizowanie planu i 

programu odnowy wsi) 

 

powszechne zaangażowanie mieszkańców w 

projekty publiczne 
 

animacja aktywności poszczególnych 

grup mieszkańców 
 

rozwinięta komunikacja 

wewnętrzna 

 

promocja wsi X 
powszechna odnowa prywatnych posesji  

D
 

C
a
ło

śc
io

w
a
 

lokalnie oraz regionalnie powiązane ze sobą 

projekty wywołujące efekt synergiczny 

(nacisk na tworzenie miejsc pracy) 

 

stowarzyszenie odnowy wsi 

instytucją rozwoju lokalnego 

(Centrum Aktywności Lokalnej) 

 kompleksowe i 

szczegółowe planowanie 

przestrzenne 

 

 

rozwój wsi oparty na aktywności   



   

 

kluczowych grup mieszkańców 

(rolników, przedsiębiorców, 

młodzieży, kobiet) i stowarzyszeń 

powszechny udział grup 

mieszkańców w 

strategicznym planowaniu 

rozwoju 

 

ukształtowane „centrum wiejskie”  

rozwinięta promocja oraz 

komunikacja z otoczeniem 
 

świadome kształtowanie czynników rozwoju (np. 

wykorzystania odnawialnych energii) 
 

projekty kreujące „wieś tematyczną”  

instrumenty wsparcia 

działań prywatnych 
 

dostosowanie projektów prywatnych do programu 

odnowy wsi 
 

Wstaw X gdy spełnia warunek     

 



   

 

SPRAWOZDANIE Z WIZJI W TERENIE 

Miejsce i data przeprowadzenia wizji:  Teren sołectwa Krzywa Wieś, w którego obszar jest włączona również miejscowość Grodno. 

Uczestnicy: Szymańska Maria, Syguła Karolina, Skrentna Kamila i Maciejewski Jarosław. 

Krótka charakterystyka wsi:  

Sołectwo Krzywa Wieś obejmujące także miejscowość Grodno charakteryzuje się specyfiką aktywności mieszkańców tych miejscowości. Krzywa 

Wieś to miejscowość, w której zamieszkują osoby posiadające gospodarstwa rolne, również takie, które prowadzą własną działalność gospodarczą, 

a tym samym rozumieją potrzebę zaangażowania w rozwój własnego otoczenia. Dowodem na to jest powołanie Stowarzyszenia Na Rzecz 

Rozwoju Sołectwa Krzywa Wieś. Stowarzyszenie z powodzeniem angażuje się w promocje walorów Krzywej Wsi, a tym samym aplikuje i realizuje 

projekty na rzecz rozwoju miejscowości. Sztandarowym projektem było działanie związane z realizacją zadania w konkursie: Nasza wieś naszą 

wspólną sprawą” pt.: „Zlot czarownic i czarowników – festyn promujący sołectwo Krzywa Wieś”. Zaangażowanie mieszkańców Grodna jest w 

dużej mierze kreowane przez właścicieli siedliska: „Grodno Dwór”, którzy włączają się bezpośrednio w działania Stowarzyszenia na tym terenie.  

W sołectwie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Krzywa Wieś, a także funkcjonuje Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Brzuchowa 

Góra 208”, którzy są wizytówką sołectwa i promocją Krzywej Wsi. 

W 2010 roku oddano do użytku mieszkańców sołectwa Krzywa Wieś nowo wybudowaną salę wiejską(pierwsza sala wiejska na terenie gminy 

Złotów, której budowę współfinansowano ze środków PROW 2007-2013), przy Sali wiejskiej znajduje się już dziś siłownia zewnętrzna i plac 

zabaw dla dzieci. Wieś posiada gminną sieć wodociągowa, z kolei sieć kanalizacyjna ma być budowana w najbliższej przyszłości.  

Zabudowa miejscowości Krzywa Wieś jest typowym skupiskiem domów przyzagrodowych(zabudowa zwarta, graniczenie płotami lub ścianami 

budynków), zlokalizowanych przy głównej drodze(ulicówka) i drodze alternatywnej(charakter miejscowości wiejskich o podłożu osiedleńczym 

niemieckim). Miejscowość Grodno to typowy obszar majątkowy, którego głównym budynkiem jest dworek, a dookoła tego obiektu zlokalizowane 

są budynki należące do całego majątku. W czasach powojennych lata 60-90- XX wieku funkcjonowało tu Państwowe Gospodarstwo Rolne, które 

dla pracujących w nim ludzi wybudowało kilka budynków mieszkalnych, które istnieją po dziś dzień. 

 

 

 



   

 

 

Sołectwo Krzywa Wieś korzysta z Funduszu Sołeckiego, a Stowarzyszenie stara się pozyskiwać dodatkowe środki na rozwój infrastruktury 

społecznej służącej mieszkańcom całego sołectwa 

Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta CD). 

Data:  19.12.2015 r.  Sporządził: Jarosław Maciejewski,  

 

 



   

 

ANALIZA ZOSOBÓW   

 

ANALIZA ZASOBÓW – część I 

RODZAJ ZASOBU* 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 

(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE 
WYRÓ
ŻNIA- 

JĄCE 

P
R

Z
Y

R
O

D
N

IC
Z

Y
 

walory krajobrazu, 

rzeźby terenu 

Okolice Krzywej Wsi są jednym z najbardziej 
urokliwych i malowniczych zakątków powiatu 

złotowskiego, ze względu na urozmaiconą 
rzeźbę – teren pagórkowaty, wzgórza 

morenowe (najwyższe wzniesienie powiatu 
Brzuchowa Góra o wysokości 208 m n.p.m.) 
Od północnej i zachodniej strony sołectwo 

otaczają lasy położone na Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wałeckie 

i Dolina Gwdy 

  X 

stan środowiska 

Dobry; mała gęstość zaludnienia; brak 
przemysłu ciężkiego powodującego skażenie 

środowiska. 
 X  

walory klimatu Umiarkowany  X   

walory szaty 

roślinnej 

Bogata szata roślinna; Lasy mieszane zasobne 
w runo leśne 

 X  

cenne 

przyrodniczo 

obszary lub 

obiekty 

Od północnej i zachodniej strony sołectwo 
otaczają lasy położone na Obszarze 

Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wałeckie 
i Dolina Gwdy;  

Leśnictwo Kiełpin – obszar Natura 2000 

 X  

świat zwierzęcy 

(ostoje, siedliska) 

Duża ilość dzikich zwierząt (jeleń szlachetny, 
daniel, dzik, sarna, bóbr europejski)  – 

rozwinięta gospodarka łowiecka; 
na terenie Nadleśnictwa Lipka występują  

rybołowy 

 X  

wody 

powierzchniowe 

(cieki, rzeki, 

stawy) 

W dole jaru płynie strumyk od którego wieś 
otrzymała nazwę: Krzywa Struga ( Niemiecka 

nazwa Krummenfliess była dokładnym tłumaczeniem 
z języka polskiego); 

Stawy rybne prywatne 

X   

wody podziemne Brak identyfikacji    

gleby Gleby klasy: III-VI X   

kopaliny 
złoża pisków i żwirów, pochodzące z okresu 

czwartorzędu – wydobycie zaniechane 
X   



   

 

walory 

geotechniczne 
brak X   

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory 

architektury 
Cmentarz parafialny X   

walory przestrzeni 

wiejskiej 

publicznej 

neogotycki kościół pw. Św. Małgorzaty, 
zbudowany w 1914 r. na miejscu kościoła z 

XV w. 
 X  

walory przestrzeni 

wiejskiej 

prywatnej 

domy i zagrody , większość lata 20-te XX 
wieku; we wsi, zachowało się kilka chałup 
szachulcowych z XIX wieku oraz budynek 

dawnej straży pożarnej, 
Zespół dworsko – parkowy w Grodnie, w 
skład którego wchodzą: dwór, kuźnia oraz 

park powstał w połowie XIX wieku 

 X  

zabytki i pamiątki 

historyczne 

Kronika szkolna założona w roku 1946 
(ostatni wpis w czerwcu 1969 roku); 

XIX wieczny cmentarz byłych mieszkańców 
miejscowości; 

Obiekty i obszary w rejestrze zabytków: 
zespół dworsko – parkowy, w skład którego 

wchodzą dwór mur., poł.XIXw., kuźnia mur., 
k.XIXw., oraz park z ok. poł. XIX w., nr rej. 

211/Wlkp/A decyzja WWKZ z dnia 
14.12.2004 r 

 X  

osobliwości 

kulturowe 

XVI wieczny dzwon w miejscowym kościele 
(wywieziony w czasie wojny do Niemiec, 

odzyskany w roku 2013) 
 X  

miejsca, osoby i 

przedmioty kultu 

Kościół filialny p.w. św. Małgorzaty z roku 
1914 

X   

święta, odpusty, 

pielgrzymki 
Nie zidentyfikowano X   

tradycje, obrzędy, 

gwara 
Szczątkowa gwara poniemiecka X   

legendy, podania i 

fakty historyczne 

Legenda o czarownicy spalonej na szczycie 
Brzuchowej Góry; 

Legenda o muzykantach z Grodna 
  X 

przekazy literackie 

Charakterystyka miejscowości - „SŁOWNIK 
GEOGRAFICZNY KRÓLESTWA 

POLSKIEGO” tom IV, wydany w 1883. 
Strona: 880 

X   

ważne postacie i 

przekazy  

historyczne 

Krzywa Wieś została zakupiona przez 
Jana Wiganda od Jakuba Działyńskiego w 

pierwotnym kontrakcie z dnia 31. lipca 
1698.{Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 
Nakło Gr. 77, k.379}; przeszła w ramach 

podziału spadku dokonanego w dniu 12. lipca 
1730. {A.P. P-ń, sygn. Nakło Gr. 90, k.40} na 
Franciszka Jakuba, który obie te wsie w 1733. 

X   



   

 

odsprzedał za 33.000 tymfów swemu 
starszemu bratu Egidiuszowi 

Kazimierzowi {A.P. P-ń, sygn. Nakło Gr. 91, 
k.157}. Po nim okrojony klucz radawnicki 
odziedziczył jego najstarszy syn  Franciszek 

Wigand, po którego z kolei śmierci, za sprawą 
wdowy po nim, Joanny z domu Goltz, 

przeszedł w 1817. to jest roku śmierci Joanny, 
za pośrednictwem jej szwagierki, na rodzinę 

Goetzendorf-Grabowskich. 
 

specyficzne nazwy 

Krummenfliess -  Niemiecka nazwa miejscowości była 
dokładnym tłumaczeniem z języka polskiego. 
Najwyższe wzgórze (obecnie nazywane 
Brzuchową Górą) nazywano za czasów 

polskich „Bałwanem”, natomiast Niemcy 
używali nazwy Schmochbaal 

X   

specyficzne 

potrawy 
Nie zidentyfikowano X   

dawne zawody Kowal X   

zespoły 

artystyczne, 

twórcy 

Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Brzuchowa 
Góra 208” 

  X 

ANALIZA ZASOBÓW – część II 

  

 

RODZAJ 

ZASOBU 

Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 

(odpowiednio wstaw X) 
 

MAŁE    

O
B

IE
K

T
Y

 I
 T

E
R

E
N

Y
 

działki pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

Obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej 
oraz mieszkaniowo-usługowej (wg studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Złotów z dnia 26 maja 

2011 roku) 

 X  

działki pod domy 

letniskowe 

Obszary rozwoju zabudowy letniskowo-
rekreacyjnej (wg studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Złotów z dnia 26 maja 2011 roku) 

 X  

działki pod 

zakłady usługowe 

i przemysł 

Obszary rozwoju usług (wg studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Złotów z dnia 26 maja 

2011 roku) 

X   

pustostany 

mieszkaniowe 
Występują incydentalnie X   

pustostany 

poprzemysłowe 
brak X   



   

 

tradycyjne 

nieużytkowane 

obiekty 

gospodarskie 

(stodoły, 

spichlerze, kuźnie, 

młyny, itp.) 

brak X   

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 S

P
O

Ł
E

C
Z

N
A

 

place publicznych 

spotkań, festynów 

teren przy Sali wiejskiej (plac zabaw, siłownia 
zewnętrzna) 

 X  

sale spotkań, 

świetlice, kluby 
Sala wiejska oddana do użytku w roku 2010  X  

miejsca  

uprawiania sportu 

Brak infrastruktury do uprawiania sportów 
zimowych i letnich 

X   

miejsca rekreacji 
siłownia zewnętrzna przy Sali wiejskiej (6 

urządzeń – 9 stanowisk do ćwiczeń) 
 X  

ścieżki rowerowe, 

szlaki turystyczne 

Ścieżki rowerowe (Nadleśnictwo Lipka) – 
trasa żółta, zielona, czerwona. 

Szlaki piesze: Szlak czerwony - szlak 

dwudniowy z możliwością noclegu 

w Złotowie lub Radawnicy: 

- Krajenka - Wąsosz - Święta - Złotów - 

Zalesie - Radawnica - Brzuchowa Góra - 

Krzywa Wieś - Grodno - Lędyczek (46 km) 

http://www.zlotow-powiat.pl/ (turystyka w 

powiecie) 
 

 X  

szkoły 
Dzieci dowożone do Zespołu szkół w 

Radawnicy 
X   

przedszkola Przedszkole przy Zespole szkół w Radawnicy X   

biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Radawnicy X   

placówki opieki 

społecznej 
Brak, najbliższa placówka GOPS w Złotowie X   

placówki służby 

zdrowia 

Brak, najbliższa placówka ZOZ w 
Radawnicy(Przychodnia rodzinna) 

X   

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U

R
A

 T
E

C
H

N
IC

Z
N

A
 wodociąg, 

kanalizacja 

Wodociąg, 
Brak sieci kanalizacyjnej 

X   

drogi 

(nawierzchnia, 

oznakowanie 

oświetlenie) 

Zły stan dróg gruntowych, brak 
oznakowania, niewystarczające oświetlenie 

X   

chodniki, parkingi, 

przystanki 

Brak chodników; 
Parking przy Sali wiejskiej; 

Przystanek autobusowy 

X   

http://www.zlotow-powiat.pl/


   

 

sieć telefoniczna i 

dostępność 

Internetu 

Sieć telefoniczna; dostępność Internetu X   

telefonia 

komórkowa 

Znikoma(słaby zasięg) X   

inne  

Przestarzałe linie energetyczne, brak 
gazyfikacji 

X   

ANALIZA ZASOBÓW – część III 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

Małe Duże 
Wyróż
niające 

G
O

S
P

O
D

A
R

K
A

, 
R

O
L

N
IC

T
W

O
 

miejsca pracy (gdzie, 
ile? ) 

brak X   

znane firmy 
produkcyjne i zakłady 

usługowe i ich 
produkty 

brak X   

gastronomia 
Bar i agroturystyka „Pod kotami 

Schmidtów” 
 X  

miejsca noclegowe 
Gospodarstwa agroturystyczne: 

„Pod kotami Schmidtów”,  
Agrofurman, Grodno Dwór 

 X  

gospodarstwa rolne 

Dobra struktura agrarna – 
indywidualne gospodarstwa rolne 

skierowane głównie na uprawę 
roślin (1 duże, kilka małych) 

 X  

uprawy hodowle 

Uprawy roślinne (głównie: rzepak, 
pszenica, żyto, jęczmień, owies, 
rośliny motylkowe, kukurydza, 

ziemniaki); 
Pasieka pszczelarska; 

Winnica. 

 X  

możliwe do 
wykorzystania odpady 

produkcyjne 
brak X   

zasoby odnawialnych 
energii 

brak X   



   

 

Ś
R

O
D

K
I 

F
IN

A
N

S
O

W
E

  

I 
P

O
Z

Y
S

K
IW

A
N

IE
 F

U
N

D
U

S
Z

Y
 

środki udostępniane 
przez gminę 

Fundusz sołecki  X  

środki wypracowywane 
Nieodpłatna praca mieszkańców na 

rzecz sołectwa 
  X 

M
IE

S
Z

K
A

Ń
C

Y
 (

 K
A

P
IT

A
Ł

 S
P

O
Ł

E
C

Z
N

Y
 I

 L
U

D
Z

K
I)

 autorytety i znane 
postacie we wsi 

Sołtys Sołectwa Krzywa Wieś – 
pani Maria Szymańska; 

Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju Sołectwa Krzywa Wieś – 

pan Manfred Schmidt 

 X  

krajanie znani w 
regionie, w kraju i 

zagranicą 
Nie zidentyfikowano X   

osoby o specyficznej 
lub ważnej dla wiedzy i 
umiejętnościach, m.in. 

studenci 

Nie zidentyfikowano X   

przedsiębiorcy, 
sponsorzy 

Mieszkańcy oraz sympatycy 
Krzywej Wsi 

 X  

osoby z dostępem do 
Internetu i 

umiejętnościach 
informatycznych 

występują X   

pracownicy nauki - X   

związki i 
stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Sołectwa Krzywa Wieś 

 X  

kontakty zewnętrzne 
(np. z mediami) 

Prasa lokalna X   

współpraca 
zagraniczna i krajowa 

incydentalna X   

IN
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O
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S
I publikatory, lokalna 

prasa 
brak X   

książki, przewodniki brak X   



   

 

strony www brak X   

  

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 



   

 

ANALIZA SWOT 

SILNE STRONY 
(atuty wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(słabości wewnętrzne) 

- dobry stan środowiska naturalnego (mała gęstość 
zaludnienia; bogata szata roślinna – lasy mieszane bogate 
w runo leśne i dziką zwierzynę) (S) 

- zabytki ( neogotycki kościół p.w. Św. Małgorzaty z 
1914r., XVI wieczny dzwon, cmentarz; dwór i park w 
Grodnie) (T) 

- gospodarstwa agroturystyczne (miejsca noclegowe, bar, 
winnica i basen, Klub Jeździecki oraz hotel dla koni) (B) 

- legenda o czarownicy spalonej na szczycie Brzuchowej 
Góry; legenda o muzykantach z Grodna (T) 

- ciekawe ukształtowanie – teren pagórkowaty, wzgórza 
morenowe (najwyższe wzniesienie w powiecie - 
Brzuchowa Góra o wysokości 208 m n.p.m.) (T) 

- świetlica wiejska oddana do użytku w 2010 roku (S) 

- plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna przy świetlicy (S) 

- Zespół Sygnalistów Myśliwskich BRZUCHOWA 
GÓRA 208 (T) 

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Krzywa 
Wieś (T) 

- korzystne warunki do wypoczynku oraz rozwoju 
turystyki i rekreacji (S) 

- Ścieżki rowerowe na terenie Nadleśnictwa Lipka (J) 

- organizacja imprez okolicznościowych (Bal Maskowy, 
Dożynki, Mikołajki, Hubertus w Grodnie itp.) (J) 

- wzrastająca świadomość społeczeństwa w zakresie 
ekologii, utrzymania czystości oraz możliwości pozyskania 
pomocy na realizację zamierzonych przedsięwzięć (J) 

- wzrost świadomości społecznej mieszkańców w zakresie 
potrzeby rozwoju sołectwa (J) 

- pasieka pszczela (B) 

- wodociąg, sieć telefoniczna, internet (S) 

- dobra struktura agralna – indywidualne gospodarstwa 
rolne skierowane głównie na produkcję roślin (B) 

- zły stan dróg gruntowych, brak chodników,  brak 
oznakowania, niewystarczające 
oświetlenie(bezpieczeństwo) (J) 

- brak sklepu (S) 

- duże bezrobocie (brak zakładów pracy na terenie 
sołectwa) (B) 

- brak środków finansowych na rozwój osobisty i 
kulturalny mieszkańców (J) 

- niewystarczające zagospodarowanie pod względem 
turystycznym i rekreacyjnym (S) 

- niewystarczające fundusze na właściwe 
zagospodarowanie terenów ważnych dla wizerunku 
miejscowości (S) 

- starzejące się społeczeństwo (J) 

- brak produktu lokalnego (T) 

- brak infrastruktury do uprawiania sportów zimowych i 
letnich (S) 

- brak oferty kulturalnej i edukacyjnej - brak osoby 
zatrudnionej (animatora) na świetlicy wiejskiej (J) 

- słabe gleby (B) 

- znikoma współpraca sąsiedzka między miejscowościami 
wchodzącymi w skład sołectwa (J) 

- emigracja młodzieży i osób w sile wieku ze względu na 
brak zatrudnienia (B) 

 



   

 

SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenie płynące z otoczenia) 

- rozwój usług poza rolnictwem, w tym agroturystyka (B) 

- promocja sołectwa w gminie i regionie (B) 

- renowacja kościoła i cmentarza (T) 

- modernizacja świetlicy wiejskiej (wyposażenie kuchni, 
zagospodarowanie poddasza – antresola, piec 
zasypowy/ogniwa fotowoltaiczne) (S) 

- zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej (m.in.: 
„trójkąt koło kościoła” - wiata piknikowa, gry zewnętrzne 
– tenis stołowy, kółko-krzyżyk, kręgle, piłkarzyki) (S) 

- oświetlenie miejscowości, kanalizacja, światłowód (S) 

- obszary dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej i 
letniskowo-rekreacyjnej (S) 

- budowa infrastruktury do uprawiania sportów zimowych 
i letnich (nartostrada, tor saneczkowy, tor do nart 
biegowych; wypożyczalnia rowerów; ścieżki rowerowe, 
basen zewnętrzny, boisko wielofunkcyjne) (S) 

- organizacja imprez sportowych (maraton rowerowy, bieg 
na orientację, podchody rowerowe, narty biegowe) (J) 

- organizacja szkoleń, kursów, zajęć dla młodzieży i 
seniorów (np. szkolenie kulinarne, kurs obsługi 
komputera, zajęcia fitness) (J) 

- rozwinięta gospodarka łowiecka (B) 

 

- rosnące bezrobocie (B) 

- słaby transport publiczny (J) 

- brak gazyfikacji (S) 

- brak centralki internetowej na terenie miejscowości (S) 

- przestarzałe linie energetyczne (S) 

- wzrost kosztów utrzymania przy stałym poziomie 
dochodów mieszkańców (B) 

- brak zagospodarowania infrastruktury dróg powiatowych 
-niszczenie dróg podczas intensywnych opadów (J) 

 

 

 

 



   

 

ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO WSI  

 
 

 5          5  4               2 

                      4         3                                                                5             2 
  (+) +         (-)        =    
 

 

 

 

   

 

 

          

            

 3       3                                                                                                           5             1 

 
                 3        2                                                                                                            1             0 

       (=)      +               (+)  + 

silne strony  szanse 

 

słabe strony  zagrożenia 

 

 

Standard życia: Obszar korzystny, otoczenie sprzyjające; należy wykorzystać do budowy wizji rozwoju 

wsi, zwracając uwagę na słabe strony i elementy niesprzyjające otoczenia zewnętrznego. 

Jakość życia: Obszar niekorzystny, otoczenie obojętne; należy zdiagnozować pojawiające się problemy 

w środowisku wiejskim, budując plan długoterminowy uwzględnić należy możliwości przeciwdziałania 

pojawiającym się słabością przy wykorzystaniu szans i zawartych w obszarze silnych stron. 

Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego: Obszar bardzo korzystny, otoczenie sprzyjające; należy 

oprzeć na nim budowanie wizji rozwoju sołectwa jednocześnie uwzględniając szanse, które pojawiają się w 

otoczeniu zewnętrznym. 

Standard życia 

(warunki materialne) 

 

Jakość życia  

(warunki niematerialne) 

 
Tożsamość wsi i wartości 

życia wiejskiego 

 

Byt (warunki 

ekonomiczne) 

 



   

 

Byt: Obszar obojętny, otoczenie sprzyjające; należy wzmocnić działania związane z obszarem dla 

poprawienia jego wartości z jednoczesnym wykorzystaniem walorów otoczenia zewnętrznego sprzyjającego temu 

obszarowi. 



   

 

 WIZJA WSI  

 

Hasłowa: Z kotła zupę nalejemy i wizję pięknej  Krzywej Wsi wyczarujemy. 

 

Opisowa:  

Okolice Krzywej Wsi są jednym z najbardziej urokliwych zakątków powiatu złotowskiego, ze względu 

na urozmaiconą rzeźbę terenu. W dole jaru płynie strumyk, od którego wieś otrzymała nazwę: Krzywa 

Struga.  

Na Brzuchową Górę zapraszamy, z czarownicami i czarodziejami zwiedzanie i zabawę zaczynamy. Na 

piękną panoramę wsi i okolic z tarasu widokowego zajrzymy i na zabytkach oko zawiesimy. Gdy na 

rowery wsiądziemy,  szlakiem Krzywej Strugi pojedziemy, domy i zagrody z lat XX miniemy. Kompleks 

„Grodno-Dwór” zwiedzimy, tam lochy, kuźnię i park zobaczymy. Do Krzywej wrócimy, pod Przystań 

Czarownic nowymi szlakami podążymy, czarami i magią wszystkich gości zarazimy. Z kotła zupę 

nalejemy i wizję odnowionej wsi wyczarujemy. Drogi gruntowe wyrównane, chodniki powykładane, 

tablice edukacyjne porozmieszczane. W otoczeniu krzewów i ziół, drewniany domek czarownic 

powstanie, a przy ognisku gry zewnętrzne, rowery oraz sanie. Turystów na urlopy w agroturystyce 

zapraszamy, a przyszłych mieszkańców o spokoju i sympatycznym sąsiedztwie zapewniamy. 

 

 

 



   

 

PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI 

Wizja wsi (hasłowa): Z KOTŁA ZUPĘ NALEJEMY I WIZJĘ PIĘKNEJ  KRZYWEJ WSI WYCZARUJEMY. 

I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 

1. CELE, 

Co trzeba osiągnąć by 

urzeczywistnić wizję 

naszej wsi? 

2. Co nam pomoże osiągnąć cele? 

(zasoby, silne strony, szanse) 

3. Co nam może przeszkodzić? 

(słabe strony, zagrożenia) 

 

Projekty, przedsięwzięcia jakie 

wykonamy? 

 
ZASOBY  których 

użyjemy 

ATUTY   

silne strony  

i szanse  jakie 

wykorzystamy  

BARIERY 
Słabe strony  jakie 

wyeliminujemy 
Zagrożenia  jakich unikniemy 

 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 

1. Renowacja zabytków 
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju 
Sołectwa Krzywa Wieś 

Posiadane zabytki: 
Kościół z 1914r., 

cmentarz ewangelicki 

Zły stan techniczny zabytków; 
Trudności w finansowaniu renowacji 

zabytków 

STWORZENIE WSPÓLNIE Z PARAFIĄ 
PRZYGOTUJE PROJEKT RENOWACJI 

KOŚCIOŁA, MURU WOKÓŁ KOŚCIOŁA 
ORAZ CMENTARZA(CZĘŚCIOWO 

POEWANGIELICKI) 

2. Organizacja imprez okolicznościowych i 
sportowych 

Sala wiejska, 
siłownia zewnętrzna, 

legenda, 
Stowarzyszenie, 
Gospodarstwa 
agroturystyczne 

ZSM „Brzuchowa Góra 
208”, Ciekawe 

ukształtowanie terenu, 
korzystne warunki do 
wypoczynku i rekreacji 

 

Trudności w pozyskaniu środków 
finansowych; brak wsparcia organizacji 

zewnętrznych 

TRASA EDUKACYJNO-REKREACYJNA PO 
SOŁECTWIE – „SZLAK CZARÓW I MAGII” 

B. STANDARD ŻYCIA 

1. Zagospodarowanie terenów 

ważnych dla wizerunku 

miejscowości 

Teren gminny z 

możliwością 

zagospodarowania 

– „trójkąt” koło 

kościoła; legenda 

Zaangażowanie 

mieszkańców 

 

Niewystarczające fundusze na 

zagospodarowanie placu 

„PRZYSTAŃ CZAROWNIC” (wiata 

piknikowa, miejsce na ognisko, ławki 

parkowe, huśtawka ogrodowa, nasadzenie 

zieleni, gry zewnętrzne, tablica z legendą) 



   

 

2. Modernizacja Sali wiejskiej Sala wiejska  

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju 

Sołectwa Krzywa 

Wieś; 

Zaangażowanie 

mieszkańców; 

Niewystarczające fundusze  

„ŚWIETLICA JAK MARZENIE” 

(podniesienie sufitu – antresola, 

modernizacja CO) 

3. Poprawa infrastruktury w 

sołectwie 

Obszary będące 

własnością gminy 

oraz obszary do 

rozwoju zabudowy 

mieszkaniowej i 

letniskowo-

rekreacyjnej 

Zaangażowanie 

samorządu 

gminnego w 

poprawę standardu 

życia mieszkańców 

Niewystarczające fundusze 

„IDZIEMY Z DUCHEM CZASU” – 

remont dróg, doświetlenie miejscowości, 

budowa chodników, znaki drogowe, 

modernizacja linii energetycznych, 

kanalizacja 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

1. Budowa infrastruktury do 

uprawiania sportów zimowych i 

letnich 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju 

Sołectwa Krzywa 

Wieś;  

Ukształtowanie 

terenu 

Niewystarczające fundusze na 

realizację inwestycji  

1. „SOŁECKA SZKOŁA ROWEROWA” 

(warsztaty teoretyczne, cykl wycieczek 

rowerowych, wypożyczalnia rowerów) 

2. „HU, HU, HA NASZA ZIMA ZŁA” 

(budowa toru saneczkowego, zakup sprzętu 

do wyznaczania tras do nart biegowych) 



   

 

2. Stworzenie oferty kulturalnej i 

edukacyjnej na świetlicy wiejskiej 

Sala wiejska, 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju 

Sołectwa Krzywa 

Wieś 

Siłownia 

zewnętrzna,  

szkółka jeździecka 

na terenie sołectwa, 

ukształtowanie 

terenu 

Niewystarczające fundusze na 

rozwój osobisty i kulturalny, brak 

animatora na świetlicy 

1. „BĄDŹ FIT” – ŻYJ SMACZNIE I 

ZDROWO (akcesoria do ćwiczeń – maty, 

ciężarki, stepy, cykl spotkań z trenerami, 

warsztaty kulinarne, cykl wyjazdów na 

obiekty sportowe) 

2. „CIEKAWE WAKACJE” – 

PÓŁKOLONIE DLA DZIECI Z 

OBSZARU SOŁECTWA (nauka jazdy 

konnej, gry zespołowe, zmagania sportowe, 

zajęcia manualne, zabawy integracyjne, 

maratony filmowe, czytanie bajek, wyjazd 

nad morze – zakup niezbędnych 

przyborów, upominków, projektora, 

zapewnienie posiłków i dojazdu do szkółki 

jeździeckiej) 

D. BYT 

1. Promocja sołectwa w gminie i 

regionie 

Bogata szata 

roślinna – lasy 

mieszane bogate w 

runo leśne i dziką 

zwierzynę;  

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju 

Sołectwa Krzywa 

Wieś 

ZSM 

„BRZUCHOWA 

GÓRA 208”, 

rozwinięta 

gospodarka 

łowiecka, wsparcie 

finansowe koła 

łowieckiego oraz 

Nadleśnictwa Lipka  

Niewystarczające fundusze na 

promocję sołectwa oraz organizację 

wyjazdów sygnalistów na konkursy 

krajowe i zagraniczne 

„BRZUCHOWA GÓRA 208” – 

SYGNALIŚCI Z KRZYWEJ WSI 

WYRUSZAJĄ W ŚWIAT 

(cykl wyjazdów na konkursy krajowe i 

zagraniczne, cykl spotkań z instruktorami 

gry na rogu myśliwskim) 



   

 

PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI na OKRES dwóch lat  

Kluczowy problem 
Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać na realizację? 

(tak/nie) 
Punktacja Hierarchia 

Organizacyjnie Finansowo 

Co nas najbardziej 

zintegruje? 

Wyjazdy studyjne dla 
mieszkańców 

CYKL WYJAZDÓW 
INTEGRACYJNYCH DLA 

MIESZKAŃCÓW, NP. 
ZWIEDZANIE WIOSEK 

TEMATYCZNYCH, WYJAZDY 
EDUKACYJNE, KULTURALNE 

TAK NIE 15 II 

Na czy nam 

najbardziej zależy? 

Rozwój kulturalny 
dzieci i młodzieży 

POZNAĆ NIEZNANE – CYKL 
WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH I 

KULTURALNYCH (teatr, opera, kino, 
zoo, centrum nauki Kopernik, itp.) 

TAK NIE 4 V 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 

Zły stan dróg w 
sołectwie 

REMONT DRÓG Z 
WYKORZYSTANIEM TŁUCZNIA, 

WYPROFILOWANIE ROWÓW 
PRZY DROGACH SOŁECKICH 

TAK NIE 20 I 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

Stworzenie oferty 
kulturalnej i 

edukacyjnej na Sali 

ANIMATOR NA ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ – ZAJĘCIA Z 
RĘKODZIEŁA, ZAJĘCIA 

RUCHOWE, ITP. 

TAK NIE 11 III 

Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 

Impreza – Zlot 
czarownic i 

czarowników 

ZLOT CZAROWNIC I 
CZAROWNIKÓW – IMPREZA 

CYKLICZNA ODBYWAJĄCA SIĘ 
RAZ W ROKU 

TAK TAK 10 IV 



   

 

Na realizację jakiego projektu 

planujemy pozyskać środki zewnętrzne? 

Z jakich źródeł?  

POZNAĆ NIEZNANE – CYKL WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH I KULTURALNYCH. 

 



   

 

Podpisy przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi: 

uczestniczących w przygotowaniu dokumentu: 

1. Szymańska Maria ………………………………… 

2. Syguła Karolina………………………………… 

3. Skrentna Kamila ………………………………… 

4. Sierosławska Edyta ………………………………… 

5. Nykiel Mariola ………………………………… 
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