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 1.  Wstęp

Odnowa  wsi  jest  perspektywicznym  procesem  kształtowania  warunków  życia  ludzi  na 

obszarach  wiejskich.  Siłą  napędową  tych  działań  jest  zaangażowanie  i  ścisła  współpraca 

mieszkańców  wsi,  którzy  własnymi  siłami  realizują  własne  pomysły  na  podniesienie 

standardów życia  w swojej  społeczności.  Odnowa mobilizuje  ludzi  do wspólnej  pracy na 

rzecz dobra własnej miejscowości, daje możliwość samorealizacji i poczucia uczestnictwa we 

wspólnocie,  a  przy  tym  staje  się  skutecznym  źródłem  wsparcia  finansowego  wsi. 

Sprecyzowane  działania  na  rzecz  rozwoju  miejscowości  mają  postać  Planu  odnowy 

miejscowości.

Konieczność  opracowania  Planu  Odnowy  Miejscowości  w  sposób  formalny  wynika  z 

wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, a w szczególności 

wytycznych Osi 3 PROW – Działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Oś 3 zakłada między innymi 

wspieranie  działań  mających  wpływać  na  poprawę  jakości  życia  na  obszarach  wiejskich 

poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.

Plan  odnowy  miejscowości  Krzywiczyny  został  ustalony  na  lata  2009  -  2015.  Jest 

dokumentem strategicznym stworzonym na warsztatach odnowy wsi „Planowanie w procesie 

odnowy”,  z  udziałem  mieszkańców  wsi  skupionych  w  grupie  odnowy  wsi.  Określa 

najważniejsze  działania,  które  przyczynią  się  do  rozwoju  i  integracji  wsi.  Planowane 

przedsięwzięcia  mają  zaktywizować  mieszkańców  do  pracy  na  rzecz  miejscowości, 

przyczynić się do podniesienia standardów życia i zachowania szeroko pojętego dziedzictwa 

kulturowego.

Opracowany Plan będzie załącznikiem do wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 3: Odnowa i Rozwój Wsi oraz załącznikiem do 

wniosku o uzyskanie pomocy z innych instytucji i programów pomocowych. 

Niniejszym  przedstawiamy  Państwu  w/w  dokument  zawierający  charakterystykę 

miejscowości,  inwentaryzację  zasobów,  analizę  SWOT  oraz  wykaz  planowanych 

przedsięwzięć  inwestycyjnych  i  aktywizujących  społeczność  lokalną  wraz  ze  wstępnym 

kosztorysem.
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 2.  Charakterystyka miejscowości

 2.1.  Położenie miejscowości

Miejscowość  Krzywiczyny  jest  jednym  z  20  sołectw  należących  do  Gminy  Wołczyn. 

Położona jest przy drodze powiatowej nr 1337 O z Wołczyna do Kępna, w odległości 6 km od 

Wołczyna, 19 km od Kluczborka i 53 km od Opola.

W skład sołectwa wchodzą dwa przysiółki – Kolonia i Walsztat oraz kolonia Teklusia.

Przynależność administracyjna:

Sołectwo: Krzywiczyny

Gmina: Wołczyn

Powiat: Kluczborski 

Województwo: Opolskie
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Mapa 1: Położenie Krzywiczyn



Powierzchnia

Krzywiczyny zajmują powierzchnię 2632,80 ha.

Lp. Sołectwa Pow.

Ogólna

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI, VIz

1. Krzywiczyny 2632,8 - - 5,4 89,6 263,6 647,1 221,4 0,4

Tabela 1: Powierzchnia gruntów ornych według jakości gleb

Liczba ludności:

Liczba mieszkańców miejscowości Krzywiczyny wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku 

wynosiła 636 osób. 

Struktura wiekowa ludności (Dane Urzędu Miejskiego w Wołczynie) została przedstawiona 

poniżej:

 2.2.  Historia miejscowości

Niemiecka nazwa miejscowości Schonefeld, Schönfeld pochodzi z 1406 roku. Polska nazwa 

pojawiła się 1845 roku i oznaczała  krzywą, nierówną, łukowatą przestrzeń (osada leży na 

terenie lekko wznoszącym się).

Pierwsze wzmianki dotyczące wsi Krzywiczyny wiążą się z budownictwem sakralnym. Około 

1620 roku na miejsce starego kościoła cieśla Krzysztof Bittner zbudował nowy kościół. Do 

dnia dzisiejszego kościół zachował się prawie w pierwotnej formie. 
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Tabela 2: Struktura wiekowa mieszkańców Krzywiczyn (dane Urzędu Miejskiego w Wołczynie  
na dzień 31 grudnia 2008)



W 1763 roku majątek przejmuje Andrzej v. Garnier. Za jego rządów wieś została upiększona, 

poprzez  nowe nasadzenia  drzew,  krzewów  i  kwiatów.  W 1782  roku  rozpoczęto  budowę 

kolonii  Walsztat  oraz  kolonii  Teklusia  (nazwa  pochodzi  od  imienia  córki  v.  Garniera  – 

Thekli).  W  1780  r.  we  wsi  wybudowano  klasycystyczny  pałac  na  miejscu  poprzedniej 

konstrukcji szkieletowej, który stoi do dziś. 
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Ilustracja 1: Kościół w Krzywiczynach. Po prawej stronie  
zdjęcia, na cmentarzu widoczna wiekowa lipa.

Ilustracja 2: Pałac w Krzywiczynach



W 1821 roku na skutek niebezpiecznych wychyleń wieży kościoła spowodowanych ruchami 

dzwona, obniżono ją. Na cmentarzu od strony południowo – zachodniej posadzono dąb, obok 

rosnących wcześniej wiekowej lipy i trzech wiązów. 5 grudnia 1837 roku do użytku oddana 

została nowa szkoła. W 1848 roku w czasie Wiosny Ludów Krzywiczyny wraz z Komorznem 

i  Brzezinkami  stają  się  ośrodkiem  buntów.  Na  czele  buntowników  staje  początkowo 

komorzeński stolarz Wilhelm Wabnitz, a jego następcą zostaje znany piroman Krystian Kula 

z Krzywiczyn.  Od 1853 r.  do okresu II  Wojny Światowej  posiadłość należała  do rodziny 

Watzdorf.  

Na  początku  grudnia  1855  roku  przeprowadzono  spis  ludności  w  całych  Prusach. 

Krzywiczyny  liczyły  wtedy  989  mieszkańców,  467  mężczyzn  i  522  kobiety,  razem  227 

rodzin. Miejscowość miała 110 budynków mieszkalnych, ponad 80 stajni, stodół i szop. 

Do zakończenia II Wojny Światowej wieś nazywała się Schönfeld, Krzywiczyny Kolonia – 

Waldstättenfuß. W 1939 liczyła sobie 897 mieszkańców.

 2.3.  Struktura przestrzenna

Krzywiczyny  to  miejscowość  o  typie  zabudowy  ulicówka  (jednodrożna  wieś  o  zwartej 

zabudowie po obu stronach drogi oraz przypadkowym układzie dróg bocznych), położona po 

obu  stronach  drogi  powiatowej  nr  1337  O  prowadzącej  z  granicy  województwa 

wielkopolskiego  do  Wołczyna.  Zabudowa  uzupełniona  jest  przez  wielorodzinne  budynki, 

związane z funkcjonowaniem dawnych PGR-ów. 

Charakterystyczne  elementy  wsi  to  drewniany  kościółek  z  XVII  wieku,  pałac  i  park 

krajobrazowy oraz rezerwat przyrody. 

 3.  Inwentaryzacja zasobów

 3.1.  Zasoby przyrodnicze

Terenami o największych walorach przyrodniczo – krajobrazowych mających znaczenie dla 

rozwoju turystyki krajoznawczej i przyrodniczej, a także agroturystyki są w szczególności: 

tereny w obrębie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu 

„Lasy  Stobrawsko-Turawskie”  z  harmonijnym  krajobrazem  rolniczym  oraz  okolice 

Krzywiczyn,  Skałąg,  Rożnowa i  Komorzna,  w  tym  okolice  folwarku  „Rozalia”  i  doliny 

Pratwy - tereny o urozmaiconej rzeźbie ze znaczącymi walorami przyrodniczymi. 
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Na terenie sołectwa Krzywiczyny znajdują się:

• rezerwat przyrody „Krzywiczyny”– na terenie rezerwatu występują okazy jodły pospo-

litej Abies alba w wieku 130 - 150 lat. Jest to najdalej na północ wysunięte stanowisko 

jodły naturalnego pochodzenia. Oprócz jodły występują tu: sosna zwyczajna, świerk 

pospolity, dąb szypułkowy, grab zwyczajny, modrzew europejski oraz buk zwyczajny. 

Jodła osiąga tu wysokość do 45 m i obwód powyżej 3 m.

Nazwa Przedmiot ochrony Powierzchnia
[ha] Lokalizacja Akt prawny 

powołania

Krzywicz
yny

las mieszany z domieszką jodły 
(Abies Alba) na krańcach jej 

północnego zasięgu na Śląsku
19,84

Równina 
Oleśnicka, 
sołectwo 

Krzywiczyny

MP nr 36, 
poz.291/196

Tabela 3: Rezerwaty na terenie gminy Wołczyn  (Źródło: Dz.Urz.Woj.Op. 2001r., nr 65, poz.  
499)

• park krajobrazowy objęty ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków – 

park w stylu krajobrazowym oparty na formach naturalnych (nieregularnych układach 

drzew). Drzewa pozostawiono w formie naturalnej, swobodnie rozrośniętej (płacząca 

forma lipy, dębu, buka, trójigliczni). Zachowała się jedyna w formie zabytkowej aleja 
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Ilustracja 3: Rezerwat Krzywiczyny (Źródło:  
www.wsr.opole.uw.gov.pl )

http://www.wsr.opole.uw.gov.pl/


klonowa. Najstarsze egzemplarze drzew to dwa dęby, które mają 200 - 250 lat. Gatun-

kiem dominującym jest  klon pospolity,  a współdominującym gatunkiem jest grab i 

lipa drobnolistna. Gatunki iglaste są reprezentowane nielicznie przez cyprysiki Lawso-

na i Nutkajski, żywotniki olbrzymie. Od 1853 r. do okresu ostatniej wojny światowej, 

posiadłość znajdowała się we władaniu rodziny Watzdorf. Z faktem przejęcia posia-

dłości przez tą rodzinę należy wiązać drugi etap formowania parku - wiek drzew około 

120 lat. Obecnie park zajmuje powierzchnię 3,77 ha.

Nr 

rejestr

u

Lokalizacja

17/77 Park przypałacowy w Krzywiczynach

Tabela 4: Parki objęte ochroną konserwatorską znajdujące w rejestrze zabytków 
(Źródło:dane Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytków)

• pomniki przyrody:

• sosna pospolita i jodła - 200 lat, 252 i 311 cm obwodu, 27 i 30 m wys.,

• sosna pospolita - 200 lat, 270 cm obwodu, 34 m wys.,

• Obszar zgłoszony do ochrony prawnej w formie obszaru Natura 2000 - „Teklusia” - 

rozciąga  się  pomiędzy miejscowościami  Krzywiczyny,  Skałągi  i  Brzezinki.  Jest  to 

obiekt  unikalny  w  skali  ponadregionalnej.  Powierzchnia  w  jego  centralnej  partii, 

zajęta  dziś  przez  zbiorowiska  o  charakterze  olsu  i  łęgu  olszowo-jesionowego,  na 

przedwojennych mapach widnieje jako obszar podmokłych łąk. W wyniku zarzucenia 

użytkowania łąkowego centralnej ich części, wykształciły się fragmenty lasu, którego 

skład gatunkowy jest w pełni zgodny z warunkami siedliskowymi. Obiekt jest idealny 

dla turystyki przyrodniczej i choć centralna część, ze względu na ochronę np. żurawi 

musiałaby być wyłączona z turystyki, to istnieje możliwość poprowadzenia szlaków 

obrzeżami  kompleksów  łąkowych,  a  także  zbudowanie  kładki  przecinającej 

najbardziej podmokłe fragmenty, przy południowych obrzeżach obiektu. 

• W ostatnich  latach  dużą  rolę  w kształtowaniu  warunków wilgotnościowych 

tego  terenu  odgrywają  bobry  Castor  fiber,  które  zbudowały  tamę  przy 

południowym krańcu tego lasku i w konsekwencji jest on w znacznej części 

zalany  wodą.  Znane  jest  środowiskotwórcze  oddziaływanie  tego  gatunku 
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polegające  na  aktywnym  przekształcaniu  siedlisk  –  tworzenie  rozlewisk, 

kanałów, naturalne oczyszczanie wody, zmiana składu gatunkowego i struktury 

roślinności.  Zmiany te  są zdecydowanie  korzystne  przyrodniczo,  stymulując 

występowanie  innych  gatunków  zwierząt  i  roślin,  zapewniając  większe 

bezpieczeństwo lęgów ptaków i poszerzając bazę pokarmową. Ma to miejsce 

także w rejonie Teklusi – w otoczeniu stanowiska bobrów stwierdzono bardzo 

liczną  populację  żaby trawnej  Rana temporaria, a  gniazdowanie  niektórych 

spośród wymienionych gatunków ptaków może wynikać właśnie z obecności 

bobrów.

• Na  obrzeżach  łęgu  zachowały  się  fragmenty  łąk  bagiennych  i 

zmiennowilgotnych  z  rzadkimi  gatunkami  roślin,  takimi  jak,  spośród 

chronionych: kukułka szerokolistna Dactylorchiza majalis, bobrek trójlistkowy 

Menyanthes  trifoliata,  kalina  koralowa Viburnum  opulus,  a  z  gatunków 

rzadkich:  siedmiopalecznik  błotny Comarum  palustre,  starzec  kędzierzawy 

Senecio rivularis oraz turzyca tunikowa  Carex appropinqua, która tworzy tu 

własne zbiorowisko. Lasy w graniach obszaru proponowanego do ochrony, są 

w  dużym  stopniu  zmienione  w  wyniku  gospodarki  leśnej,  jednak  część 

wydzieleń  reprezentuje  płaty  zbiorowisk  zgodnych  z  siedliskiem  –  m.in. 

fragment  starodrzewu z  udziałem w runie  perłówki  jednokwiatowej  Melica 

uniflora. 

• Opisywany obszar to również rejon koncentracji stanowisk rzadkich ptaków. 

Stwierdzono  tu  występowanie  10  gatunków  lęgowych  lub  prawdopodobnie 

lęgowych  wymienionych  w  Załączniku  I  Dyrektywy  Ptasiej:  bocian  biały 

Ciconia  ciconia (zajęte  gniazdo  w  Teklusi),  trzmielojad  Pernis  apivorus 

(prawdopodobnie  2  pary  lęgowe),  kania  ruda  Milvus  milvus  i  kania  czarna 

Milvus migrans (obserwowane w sezonie lęgowym, gniazd nie znaleziono; są 

to  jedyne  wykryte  stanowiska  kań  w  gminie  Wołczyn,  oba  gatunki  są 

umieszczone  w  Polskiej  Czerwonej  Księdze  Zwierząt),  błotniak  stawowy 

Circus aeruginosus (1 para lęgowa), żuraw Grus grus (1 para lęgowa), derkacz 

Crex crex (min. 1 para lęgowa), dzięcioł średni  Dendrocopos medius (min. 1 

para lęgowa), dzięcioł zielonosiwy Picus canus (min. 1 para lęgowa), gąsiorek 

Lanius collurio (min. 5 par). Ponadto gniazdują tu następujące inne, lokalnie 
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rzadkie  gatunki  ptaków:  krogulec  Accipiter  nisus,  przepiórka  Coturnix 

coturnix,  czajka  Vanellus  vanellus, siniak  Columba  oenas,  turkawka 

Streptopelia  turtur,  krętogłów  Jynx  torquilla,  świergotek  łąkowy  Anthus  

pratensis, świerszczak Locustella naevia, kruk Corvus corax.

Sołectwo
Powierzchnia 

ogółem 
[ha]

Powierzchnia użytków rolnych 
[ha]

zbiorowiska 
segetalne

zbiorowiska 
łąkowe

zbiorowiska 
pastwisk

Krzywiczyny 2632,8 1227,5 275,2 106,4

Tabela 5: Powierzchnia najważniejszych zbiorowisk nieleśnych według użytkowania gruntów 
(stan na 2004r.)

Sołectwo Pow. ogółem 
[ha]

Pow. zadrzewień 
[ha]

Pow. lasów 
[ha]

Lesistość 
[%]

Krzywiczyny 2632,8 1,95 870,49 33,1

Tabela 6: Powierzchnia gruntów leśnych i zadrzewień według obrębów (stan na 2004r.)
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Ilustracja 4: Stanowisko bociana białego w Krzywiczynach



 3.2.  Dziedzictwo kulturowe 

Obiekty zabytkowe na terenie sołectwa to:

• Kościół drewniany pw. Św. Trójcy - wzmiankowany w 1483 jako kaplica, ok. 1530 

kościół przejęty przez protestantów, obecny zbudowany w 1623 r., od 1945 katolicki; 

orientowany, konstrukcji zrębowej na podmurowaniu ceglanym, z wieżą konstrukcji 

słupowej, kwadratową, wieża opasana w dolnej części wysoko sięgającym fartuchem 

gontowym  o  ściętych  narożnikach,  ściany  pionowe  przechodzące  w  ośmiobok, 

ośmioboczny  dach  namiotowy,  gontowy  z  dwiema  wystawkami  zwieńczonymi 

trójkątnie, na których malowane tarcze zegarowe, chorągiewka z herbem i datą 1623; 

prezbiterium  zamknięte  trójbocznie;  chór  wsparty  na  dwóch  spiralnych  słupach, 

rokokowe organy; dach siodłowy o jednej kalenicy; ołtarz główny klasycystyczny z 

ok. 1800 r., chrzcielnica z końca XVII w.; dzwony z 1696 i 1849 r.
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Ilustracja 5: Kościół w Krzywiczynach



• Pałac  -  zbudowany ok.  1780 r.  na miejscu poprzedniego konstrukcji  szkieletowej, 

klasycystyczny, piętrowy, wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta z podjazdem 

od frontu, układ wnętrza dwutraktowy, elewacja 15-osiowa, podziały ścian pilastrami 

dźwigającymi profilowany gzyms koronujący. 

• Stanowiska archeologiczne

• Pod numerem KS A-468/78 wpisana jest osada z epoki brązu (kultura łużycka) 

czyli sprzed około 3 tysięcy lat i z okresu średniowiecznego. Osada położona 

jest w odległości 150 metrów na zachód od drogi z Krzywiczyn do Wołczyna, 

na  północ  od  samotnych  zabudowań przy  tejże  drodze  znajdujących  się  na 

terenie Walsztatu, obok lasku.

• Pod  numerem  KS  A-483/78  znajduje  się  osada  datowana  na  okres 

średniowieczny.  Stanowisko  przylega  od  zachodu  do  sadu  i  ruin  majątku 

leżącego na wschód od centrum wsi przy drodze do Skałąg. 
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Ilustracja 6: Pałac w Krzywiczynach



−osada z epoki średniowiecza

−osada z epoki brązu i średniowiecza

 3.3.  Obiekty i tereny

W  celach  rekreacyjno  –  sportowych  oraz  jako  teren  na  spotkania  plenerowe  sołectwo 

wykorzystuje  teren  przy  dawnej  szkole  podstawowej.  Teren  ten  sąsiaduje  ze  świetlicą 

wiejska,  utworzoną  w budynku  po dawnej  szkole,  wyremontowaną  przez  mieszkańców z 

udziałem środków zewnętrznych przez nich pozyskanych. Imprezy sportowe odbywają się na 

boisku,  które  jest  obszarem  działania  i  pod  opieką  Ludowego  Klubu  Sportowego 

Krzywiczyny powstałego w 1974 roku.

Krzywiczyny są bardzo bogate w różnego rodzaju tereny. Piękne okolice, zabytki, rezerwat 

przyrody,  park  krajobrazowy  są  godne  uwagi  i  w  przyszłości  znajdą  się  w  folderze 

informacyjnym  o  wsi,  który  planują  stworzyć  mieszkańcy  przy  udziale  środków 

zewnętrznych.
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Mapa 2: Mapa z zaznaczonymi stanowiskami 
archeologicznymi



 3.4.  Infrastruktura społeczna

W  związku  z  tym,  że  szkoła  podstawowa  została  zlikwidowana,  dzieci  z  Krzywiczyn 

uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Komorznie lub Wołczynie.  Młodzież gimnazjalna i 
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Ilustracja 7: Boisko sportowe w Krzywiczynach

Ilustracja 8: Staw obok kościoła



ponadgimnazjalna uczy się w szkołach na terenie Wołczyna i Kluczborka. Dogodny rozkład 

jazdy PKS i autokary gminne pozwalają na podnoszenie swojej wiedzy. 

W Krzywiczynach głównym miejscem spotkań mieszkańców jest świetlica wiejska. Powstała 

ona  w  budynku  po  starej  szkole.  Mieszkańcy  przy  pomocy  Ośrodka  Kultury,  Urzędu 

Miejskiego  w  Wołczynie  i  sponsorów  oraz  z  udziałem  środków  zebranych  podczas 

organizowanych  imprez  zdołali  go  w  części  wyremontować.  Ze  środków  Urzędu 

Marszałkowskiego  została  tam  utworzona  sala  konferencyjna  z  pełnym  wyposażeniem 

multimedialnym. Świetlica jest miejscem spotkań mieszkańców, miejscem zebrań wiejskich, 

zebrań Koła Gospodyń oraz miejscem szkoleń dla grup zorganizowanych. 

 3.5.  Infrastruktura techniczna 

Wodociągi

Miejscowość jest zwodociągowana w 100%.

Kanalizacja
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Ilustracja 9: Świetlica wiejska w Krzywiczynach



Miejscowość  nie  jest  skanalizowana.  Gospodarstwa  na  własną  rękę  zajmują  się 

gromadzeniem i wywozem nieczystości. Mają również możliwość tworzenia ekologicznych 

oczyszczalni ścieków, do których mogą uzyskać dotację z Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

Gazociągi

Gospodarstwa  domowe  na  terenie  sołectwa  nie  są  podłączone  do  sieci  gazociągowej. 

Mieszkańcy korzystają z butli gazowych.

Energetyka

Potrzeby Mieszkańców w zakresie energetyki są zaspokojone w wystarczającym stopniu. 

Utylizacja odpadów stałych

Odpady z terenu miejscowości są składowane na wysypisku w Wierzbicy Górnej. Wywozem 

zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie. 

Telekomunikacja

Mieszkańcy mają zaspokojone potrzeby w zakresie telekomunikacji. Korzystają z sieci TP, 

również z sieci telefonii komórkowej. 

Internet

Gospodarstwa domowe nie są na stałe podłączone do globalnej sieci. Internet dostarczany jest 

abonentom z przez TP Neostrada, Netię. Nie ma możliwości korzystania z zasobów Internetu 

w  publicznym  punkcie  dostępu  znajdującym  się  we  wsi.  Najbliższy  punkt  z  bezpłatnym 

dostępem do internetu znajduje się w świetlicy OSP w Wołczynie.

 3.6.  Gospodarka i rolnictwo

Krzywiczyny  to  miejscowość  rolniczo  –  usługowa.  Jednym  ze  źródeł  utrzymania 

mieszkańców  jest  działalność  rolnicza.  Największą  produkcję  prowadzi  Przedsiębiorstwo 

Rolne  „Kłos”.  Pozostała  część  ludności  utrzymuje  się  z  działalności  pozarolniczej, 

prowadząc własne firmy lub pracując w okolicznych zakładach pracy. Niektórzy mieszkańcy 

nie mogąc znaleźć pracy w pobliżu miejsca zamieszkania wyjechało poza granice kraju.

Wśród  podmiotów  gospodarczych  prowadzących  działalnośc  na  terenie  sołectwa  można 

wymienić:

• Białek Krzysztof – Zakład Stolarski, 

• "Wiązar-System" S.C. Andrzej Rozwadowski Karolina Kołodziej, 

• Kółko Rolnicze w Krzywiczynach, 

• Przedsiębiorstwo Rolne „Kłos”
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• Zakład Remontowo-Budowlany Choncel Robert,

• Sklep Spożywczo – Przemysłowy GS Samopomoc Chłopska,

• Gospodarstwo Rolne Paweł Gancarz,

• Sklep spożywczo – przemysłowy,

• Zakład Produkcji Płotów Betonowych,

• "Anbud" Zakład Produkcyjno-Usługowy-Handlowe Czesław Osiecki.

Wieś  ma  stosunkowo największą  mozaikę  gleb  pod względem  przydatności  rolniczej  (od 

kompleksu 2-go do 7-go).  Duża powierzchnię  stanowią gleby brunatne  zaliczające  się  do 

kompleksów żytnich słabych i żytnich bardzo słabych oraz gleby podmokłe.

 3.7.  Kapitał społeczny i ludzki

Na obszarze sołectwa działają organizacje:

• Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi Krzywiczyny – organizacja 

działająca w programie odnowy wsi województwa opolskiego od 2006 roku, należąca 

do Lokalnej  Grupy Działania  „Dolina Stobrawy”,  organizacja  skupia mieszkańców 

wsi i działa na rzecz rozwoju miejscowości pozyskując środki finansowe i organizując 

życie kulturalne we wsi,

• Ludowy Klub Sportowy Krzywiczyny,

• Rada Sołecka,

• Rada parafialna.

Miejscowość należy do Programu Odnowa Wsi  Województwa Opolskiego od 2006 roku. 

Działalność na rzecz odnowy wsi w Krzywiczynach ma już swoje pierwsze sukcesy. Dzięki 

zaangażowaniu  mieszkańców,  sponsorów,  Urzędu  Miejskiego  w  Wołczynie  oraz 

Wołczyńskiego Ośrodka Kultury, udało się w części wyremontować budynek po byłej szkole 

i stworzyć tam miejsce spotkań mieszkańców. W 2008 roku dzięki pozyskanym środkom z 

otwartego konkursu ofert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wyposażono 

w sprzęt multimedialny i w miejsca do pracy salę konferencyjną. Grupa odnowy wsi wraz z 

mieszkańcami  organizuje  także  imprezy  cykliczne:  Dzień  Kobiet,  Powiatowo  –  Gminny 

Turniej Sołectw, Dożynki Parafialne, Dzień Babci i Dziadka oraz Festyny Wiejskie. 
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Ilustracja 10: Dzień kobiet w świetlicy wiejskiej 2009 rok

Ilustracja 11: Powiatowo - Gminny Turniej Sołectw 2009



 4.  Ocena mocnych i słabych stron miejscowości

Na podstawie analizy zasobów opracowano wykaz elementów materialnych i niematerialnych 

wewnętrznych  i  zewnętrznych,  które  mogą  mieć  wpływ  na  przyszłość  sołectwa  i  jego 

mieszkańców i które mogą być wykorzystane dla rozwoju i odnowy miejscowości.

Mocne strony – to uwarunkowania wewnętrzne, które stanowią silne strony miejscowości i 

które należycie wykorzystane będą sprzyjać jej rozwojowi.

Słabe strony – to uwarunkowania wewnętrzne, które stanowią słabe strony miejscowości i 

które niewyeliminowane utrudniać będą jej rozwój.

Szanse – to uwarunkowania zewnętrzne, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania 

społeczności  wiejskiej,  ale  które  mogą  być  wykorzystane  jako  czynniki  sprzyjające 

rozwojowi miejscowości.

Zagrożenia – uwarunkowania zewnętrzne, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania 

społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej rozwoju.
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SILNE strony

(atuty wewnętrzne)

SŁABE strony

(słabości wewnętrzne)
(czynniki wewnętrzne)

• Posiadanie obiektu po szkole.

• Obiekty zabytkowe:

• pałac wraz z parkiem,

• kościół parafialny z XVII w.,

• Walory turystyczno – przyrodnicze - 

rezerwat przyrody (sosna zwyczajna, 

świerk pospolity, dąb 

bezszypułkowy),

• Działanie organizacji LZS, Koła 

gospodyń wiejskich.

• Dobre zintegrowanie społeczeństwa.

• Duża liczba mieszkańców ze średnim 

i wyższym wykształceniem.

• Zmniejszenie ilości odłogów.

• Różnorodność kulturowa 

mieszkańców.

• Istniejące połączenie komunikacyjne 

z pobliskimi wsiami i miastami.

• Ustalony i realizowany co roku 

kalendarz imprez (główna impreza – 

Turniej Sołectw).

• Strona www sołectwa.

 Zły stan wodociągu,

 Brak chodników wzdłuż drogi,

 Brak kanalizacji,

 Konieczny remont obiektu po byłej 

szkole:

1. przełożenie dachu,

2. wymiana stolarki otworowej oraz 

brak gospodarza pałacu, 

dewastacja obiektu i parku,

 Brak zaplecza sportowego,

 Niedostatek zakładów przetwórstwa 

rolno- spożywczego,

 Bardzo mała ilość miejsc pracy,

 Słaby przyrost naturalny,

 Brak odpowiedniej infrastruktury 

turystycznej (oznakowanie tras, 

miejsc atrakcyjnych,tablice 

informacyjne, miejsca wypoczynku, 

mała gastronomia, miejsca 

noclegowe, itp.),

  Νiedostateczna promocja walorów 

miejscowości i jej otoczenia,

Tabela 7: Zestawienie silnych i słabych stron miejscowości
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SZANSE
(okazje zewnętrzne płynące z 

otoczenia)

ZAGROŻENIA
(zagrożenia płynące z otoczenia)

(czynniki zewnętrzne)
• Możliwość wykorzystania budynku 

szkoły i terenu przyszkolnego na 

działalność społeczną wsi.

• Wybudowana droga między wsiami 

Świniary Wielkie a Krzywiczyny.

• Poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców wsi związana z budową 

chodnika dla pieszych.

• Próba odzyskania obiektu pałacowo -

parkowego.

• Możliwość ukazania walorów 

przyrodniczych i obiektów 

zabytkowych.

• Możliwość utworzenia bazy 

noclegowej w części budynku 

szkolnego.

• Promocja miejscowości w gminie i w 

regionie., folder promocyjny.

• Zwiększanie się dostępności do 

kapitałów i środków pomocowych, w 

tym pochodzących z Unii 

Europejskiej,

• Popyt na usługi turystyczne, oparte o 

zasoby przyrodnicze oraz walory 

kulturowe,

• Migracja zarobkowa ludzi młodych.

• Uciążliwe natężenie ruchu 

samochodów ciężarowych.

• Dewastacja pałacu (całkowity brak 

zainteresowania ze strony 

właściciela).

• Brak koncepcji zagospodarowania 

byłego PGR.

• Brak środków własnych na 

współfinansowanie projektów.

Tabela 8: Zestawienie szans i zagrożeń
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Na  podstawie  wykonanej  analizy  SWOT  określono  najważniejsze  szanse  rozwoju 

miejscowości oraz największe zagrożenia.

Z mocnych stron na pierwszy plan wysuwa się walory kulturowe i przyrodnicze oraz potencjał 

ludzki  wyrażony  poprzez  szerokie  działania  Stowarzyszenia  Koło  Gospodyń  Wiejskich 

Odnowa Wsi Krzywiczyny skupiającego większość mieszkańców wsi.

Zagrożeniami wewnętrznymi są zły stan świetlicy wiejskiej,  która  jest  głównym miejscem 

skupiającym  działania  mieszkańców.  Część  świetlicy  została  już  wyremontowana,  jednak 

budynek wymaga jeszcze nakładów finansowych na remont dachu i zagospodarowanie terenu 

wokół.

Do  kluczowych  szans zaliczono  promocję  walorów  miejscowości  oraz  rozwój  turystyki, 

poprzez  utworzenie  bazy  turystycznej  –  noclegowni  w  świetlicy  wiejskiej,  oznakowania 

atrakcyjnych miejsc wypoczynku oraz wydanie folderu promocyjnego. 

Czynnikami,  które  mogą  przeszkodzić  w  realizacji  przedsięwzięć,  są  brak  środków 

finansowych oraz migracja zarobkowa młodych ludzi.

Z  analizy  wynika,  że  ilość  pozytywnych  stron  przewyższa  te  negatywne.  Główne 

priorytety/kierunki  rozwoju  miejscowości,  w  tym  w  szczególności  bazujące  na  silnych 

stronach miejscowości i wykorzystujących pojawiające się szanse określono poniżej. 

Priorytet 1: Stworzenie oferty społeczno – kulturalnej dla mieszkańców wsi.

Priorytet 2: Poprawa standardu życia na wsi.

Priorytet 3: Stworzenie oferty rekreacyjno – wypoczynkowej dla mieszkańców wsi i dla 

odwiedzających.

Priorytet 4: Promocja wsi.

Realizacja priorytetów głównych ma na celu spełnienie wizji rozwoju miejscowości, którą 

mieszkańcy ustalili  na warsztatach „Planowanie w procesie odnowy”.  Wizja miejscowości 

brzmi:  Krzywiczyny  –  wieś  z  dobrych  czynów  słynąca,  przyjazna  dla  ludzi  –  wasze 

zainteresowanie wzbudzi. 

Plan Odnowy Miejscowości Krzywiczyny 23



 5.  Opis planowanych zadań
Cele Zasoby Szanse Bariery Projekty

Priorytet 1: Stworzenie oferty społeczno – kulturalnej dla mieszkańców wsi.
Rozwijanie i kultywowanie 
tradycji oraz poczucia 
wspólnoty poprzez 
wykorzystanie budynku szkoły 
i terenu przyszkolnego,

Budynek po byłej szkole, boisko 
szkolne,

Udział w realizacji 
programu „Odnowa wsi”, 
zaangażowanie w 
realizację organizacji 
działających na terenie wsi. 
Współpraca z gminą.

Brak środków 
finansowych.

• Doposażenie placu zabaw przed budynkiem szkoły,
• Utworzenie miejsca do organizacji imprez masowych na boisku,
• Organizacja różnych imprez kulturalnych,
• Organizacja uroczystości i rocznic: Dzień Matki, Ojca Babci i 
Dziadka, Dziecka, Andrzejki,
• Organizacja turnieju sołectw,
• Organizacja festynów na rozpoczęcie i zakończenie lata,
• Organizacja Dożynek,

Priorytet 2: Poprawa standardu życia na wsi.
Rozbudowa infrastruktury 
społecznej i technicznej we 
wsi,

Budynek po byłej szkole ,
Boisko szkolne,
Stadion sportowy,
Niezagospodarowany teren na 
poboczach,

Realizacja programu 
„Odnowa wsi”,
zaangażowanie organizacji 
działających na terenie wsi,
współpraca z gminą,
dobrze działający LZS,
zapewnienie 
bezpieczeństwa 
mieszkańcom,

Brak środków 
finansowych,

• Remont budynku po byłej szkole:
• Remont dachu,
• Wykonanie zaplecza kuchenno – socjalnego,
• Zagospodarowanie wolnych pomieszczeń na pokoje 
gościnne,
• Zaadoptowanie sali gimnastyczny na punkt na punkt 
rehabilitacji ruchowej,
• Budowa parkingu przed świetlicą wiejską,

• Budowa szatni z zapleczem socjalnym,
• Budowa chodnika,

Priorytet 3: Stworzenie oferty rekreacyjno – wypoczynkowej dla mieszkańców wsi i odwiedzających.
Stworzenie oferty kulturalnej, 
edukacyjnej oraz oferty 
wypoczynku i rekreacji dla 
mieszkańców i 
odwiedzających,

Budynku i zaplecza po byłej 
szkole,

Istniejące prężnie 
działające organizacje 
społeczne ( KGW, LZS, 
Rada Sołecka),

Brak fachowej 
kadry,
Ograniczenie 
zatrudnienia przez 
MOK,

• Rozszerzenie oferty  do istniejących imprez Sylwester i Mikołajki,
• Wytyczenie trasy rowerowej,
• Szkolenia dla mieszkańców w sali konferencyjnej,

Priorytet 4: Promocja wsi.
Możliwość pozyskiwania 
dochodów przez społeczność 
lokalną na cele publiczne,

Możliwość pozyskania pieniędzy 
przez organizacje pozarządowe, 
Sponsorzy: min: funkcjonujące 
firmy na terenie wsi,

Zintegrowane środowisko, 
Funkcjonalność obiektów 
wcześniej 
zagospodarowanych,

Skomplikowane 
procedury 
uzyskiwania 
środków,

• Organizacja imprez masowych,
• Folder informacyjny o wsi,
• Utworzenie bazy noclegowej w świetlicy wiejskiej,
• Oznakowanie charakterystycznych miejsc we wsi i okolicach,

Tabela 9: Opis planowanych przedsięwzięć
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Harmonogram głównych przedsięwzięć przedstawiono poniżej.

Lp. Projekt 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Budowa parkingu 
przed świetlicą wiejską,

2. Organizacja Turnieju 
Sołectw,

3. Remont dachu na 
świetlicy wiejskiej,

4. 
Doposażenie placu 
zabaw przed 
budynkiem szkoły,

5. Szkolenia dla 
mieszkańców,

6. Wytyczenie trasy 
rowerowej,

7. Folder informacyjny o 
wsi,

8. 

Oznakowanie 
charakterystycznych 
miejsc we wsi i 
okolicach,

Tabela 10: Harmonogram zadań
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Koszty i źródła finansowania wyżej wymienionych przedsięwzięć

Lp. Nazwa projektu Koszt całkowity 
[zł]

Źródła 
finansowania

1. Budowa parkingu przed świetlicą 
wiejską, 50 000,00 PROW (odnowa wsi)

2. Organizacja Turnieju Sołectw, 10 000,00 (na rok)

Starostwo Powiatowe, 
Urząd 
Marszałkowski, 
Urząd Miejski w 
Wołczynie, 
Wołczyński Ośrodek 
Kultury, środki 
własne

3. Remont dachu na świetlicy wiejskiej, 75 000,00 Wołczyński Ośrodek 
Kultury, 

4. Doposażenie placu zabaw przed 
budynkiem szkoły, 10 000,00

Sponsorzy, środki 
wypracowane, Urząd 
Miejski w Wołczynie

5. Szkolenia dla mieszkańców, 10 000,00 PO KL, konkursy 
ofert,

6. Wytyczenie trasy rowerowej, 1 000,00

Urząd Miejski w 
Wołczynie, Starostwo 
Powiatowe w 
Kluczborku

7. Folder informacyjny o wsi, 1 000,00 Środki własne, 
konkursy ofert,

8. Oznakowanie charakterystycznych 
miejsc we wsi i okolicach, 10 000,00

Urząd Miejski w 
Wołczynie, konkursy 
ofert

Tabela 11: Koszt i źródła finansowania
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• Inwentaryzacja  i  waloryzacja  przyrodnicza  Gminy  Wołczyn  pod  kątem ochrony  i 

odtwarzania zasobów  oraz możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych  dla 

celów turystycznych i edukacyjnych wykonana na zlecenie Miasta Wołczyn, Autorzy: 

Zygmunt Dajdok, Andrzej Wuczyński, Agnieszka Trela, Wołczyn 2007

• Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 

Wołczyn, Urząd Miejski w Wołczynie

• Materiały z warsztatów „Planowanie w procesie odnowy”,

• "Krzywiczyny na przestrzeni wieków" J. Kuras 

• http://krzywiczyny.xtreemhost.com/   

• Katalog zabytków sztuki w Polsce, Tom VII Województwo Opolskie pod redakcją T. 

Chrzanowskiego i M. Korneckiego, Zeszyt 4 – Powiat Kluczborski,

• Dane Urzędu Miejskiego w Wołczynie,
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