
Województwo  

Pomorskie  

Powiat  

Gdański 

Gmina 

Suchy Dąb 

   

 

 

 

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 

KRZYWE KOŁO  

NA LATA 2009-2016 

 

 

 
 

  Opracowanie wykonane przez:  
              AMT Partner Sp. z o. o. 

www.amtpartner.pl 
    

 

 

Gdańsk, sierpień 2009 



Plan Odnowy Miejscowości Krzywe Koło na lata 2009-2016 

 2 

SPIS TREŚCI 

1 WSTĘP ............................................................................................................................... 3 

2 CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI ..................................................................... 4 

2.1 POŁOŻENIE I LUDNOŚĆ ............................................................................................... 4 

2.2 RYS HISTORYCZNY ..................................................................................................... 8 

2.3 STRUKTURA PRZESTRZENNA ...................................................................................... 8 

3 INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI ..... 10 

3.1 ZASOBY PRZYRODNICZE ........................................................................................... 10 

3.2 DZIEDZICTWO KULTUROWE ...................................................................................... 12 

3.3 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ............................................................................... 13 

3.4 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA ................................................................................. 15 

3.5 GOSPODARKA I ROLNICTWO ..................................................................................... 18 

3.6 KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI ................................................................................. 18 

4 ANALIZA SWOT ............................................................................................................ 20 

5 OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ............................................ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Odnowy Miejscowości Krzywe Koło na lata 2009-2016 

 3 

1 WSTĘP 

„Plan Odnowy Miejscowości Krzywe Koło na lata 2009-2016” jest dokumentem, mającym 

stać się podstawą rozwoju wsi – diagnozującym jej aktualną sytuację oraz określającym cele i 

kierunki działania wraz z kluczowymi zadaniami zaplanowanymi do realizacji w najbliższych 

latach. Plan po uzyskaniu akceptacji mieszkańców miejscowości wyrażonym w uchwale 

Zebrania Wiejskiego przyjęty zostaje przez władze gminy uchwałą jej Rady. 

Plan jest dokumentem o charakterze strategicznym. Jego sporządzenie jest obowiązkowe w 

perspektywie ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych, m.in. z 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz innych programów i 

funduszy. Uzyskanie dofinansowania z podanych źródeł dla przedsięwzięć realizowanych na 

terenie miejscowości jest kluczowe w kontekście rozwoju jej infrastruktury oraz podniesienia 

jakości życia mieszkańców. 

Stworzenie i realizacja Planu mają korzystny wpływ na tempo i charakter rozwoju 

miejscowości. Ułatwia on zdefiniowanie występujących na badanym terenie problemów, 

pozwala zatem na skuteczniejsze ich rozwiązywanie, a w rezultacie na zdynamizowanie 

rozwoju społeczno-gospodarczego na przedmiotowym terenie. 
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2 CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 

2.1 Położenie i ludność 

Sołectwo Krzywe Koło zlokalizowane jest w centralnej części województwa pomorskiego,  

w powiecie gdańskim, w gminie Suchy Dąb. Geograficznie znajduje się na obszarze Żuław 

Gdańskich, nad rzeką Motławą. 

Miejscowość położona jest w odległości ok. 25 km od stolicy województwa – miasta Gdańsk 

i ok. 15 km od stolicy powiatu – Pruszcza Gdańskiego. W odległości ok. 10 km w kierunku 

południowym zlokalizowany jest Tczew – czwarty co do liczby ludności ośrodek miejski 

regionu. 

Krzywe Koło charakteryzuje korzystne położenie z punktu widzenia dostępności 

komunikacyjnej tej miejscowości. Otoczona jest ona gęstą siecią dróg wojewódzkich, 

krajowych i międzynarodowych. W bezpośredniej bliskości sołectwa przebiega droga 

krajowa nr 1 Gdańsk – Cieszyn (granica z Czechami), będąca częścią międzynarodowego 

szlaku E75 oraz równoległa do niej autostrada A1. W odległości kilkunastu kilometrów w 

kierunku północnym przebiega droga krajowa nr 7 (E77) z Gdańska do Chyżnego (granica ze 

Słowacją) przez Warszawę. Sieć połączeń uzupełniają drogi krajowe nr 22 i nr 55. 

W odległości kilku kilometrów od Krzywego Koła przebiega ponadto międzynarodowy szlak 

kolejowy E-65 Gdynia – Warszawa. Komunikację kolejową zapewnia stacja w sąsiadujących 

z sołectwem Pszczółkach oraz położona w pobliskim Tczewie stacja węzłowa. Miejscowość 

znajduje się w odległości ok. 25 km od Trójmiasta, w którym znajduje się międzynarodowy 

port lotniczy oraz porty morskie. 

Dostępność komunikacyjną wsi należy ocenić jako dobrą i charakteryzującą się stałym 

rozwojem, co będzie miało związek z dalszą rozbudową autostrady A1, budową drogi 

ekspresowej S7, modernizacją trasy kolejowej E65 oraz rozbudową gdańskiego portu 

lotniczego. 

Położenie miejscowości Krzywe Koło na tle regionu i sieci drogowej wskazano kolorem 

niebieskim na poniższej mapie. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy z maps.google.pl 

 

Sołectwo Krzywe Koło, w skład którego wchodzi również osada Krzywe Koło-Kolonia 

charakteryzuje centralne położenie w ramach terytorium gminy. Od północy sąsiaduje ono z 

jej stolicą – wsią Suchy Dąb oraz sołectwem Ostrowite, od wschodu z sołectwem Steblewo, a 

od południa z sołectwem Koźliny. Zachodni kraniec sołectwa stanowi równocześnie granicę 

gminy Suchy Dąb i sąsiaduje z gminą Pszczółki. Położenie sołectwa Krzywe Koło na 

obszarze terytorium gminy Suchy Dąb przedstawiono na kolejnej ilustracji. 
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Źródło: Urząd Gminy w Suchym Dębie 

 

Sołectwo ma powierzchnię 1 020,5 ha, co w odniesieniu do łącznej powierzchni gminy Suchy 

Dąb, która wynosi 8 466 ha daje mu piąte miejsce w zestawieniu powierzchni części 

składowych gminy. Powierzchnia Krzywego Koła stanowi 12,05% terytorium gminy (źrodło: 

Urząd Gminy w Suchym Dębie). Wskazane dane zilustrowano na poniższym wykresie 

kołowym. 

 

Źródło: Urząd Gminy w Suchym Dębie 
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Sołectwo w ostatnim dniu 2008 roku zamieszkiwało 525 osób (260 kobiet i 256 mężczyzn), z 

czego 350 w Krzywym Kole, a 175 w osadzie Krzywe Koło-Kolonia. Liczba ludności 

sołectwa stanowi czwarty wynik w gminie, w której zameldowanych jest łącznie 3 993 

mieszkańców (źrodło: Urząd Gminy w Suchym Dębie). Potwierdza to poniższy wykres 

obrazujący rozkład ludności w poszczególnych miejscowościach gminy Suchy Dąb. 

 

Źródło: Urząd Gminy w Suchym Dębie 

Spośród 525 mieszkańców sołectwa wyróżnić można: 

 152 osoby w wieku przedprodukcyjnym (29%), 

 334 osoby w wieku produkcyjnym (63,6%), 

 39 osób w wieku poprodukcyjnym (7,4%). 

Dostrzegalny jest znaczący udział ludzi młodych w ogólnej strukturze społeczności wsi. Co 

trzeci mieszkaniec Krzywego Koła ma poniżej 18 lat, mały jest natomiast udział osób 

starszych w lokalnej społeczności. Stanowi to niewątpliwie atut miejscowości i wpływa na 

potrzebę rozwoju i odnowy miejscowości. 
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2.2 Rys historyczny 

W miejscu, w którym obecnie znajduje się wieś Krzywe Koło, wzmiankowane były dwie 

osady: Schönewese oraz bezpośrednio z nią granicząca osada Friewalde. Posiadały one 

dokument lokacyjny z 1345 r. Wielki mistrz krzyżacki Winrych von Kniprode nadał  

w 1363 r. przywilej lokacyjny wsi Krzywe Koło, która w ciągu następnych stuleci wchłoneła 

dwie pierwsze osady i z końcem XVII wieku stanowiła juz jeden organizm administracyjny. 

Od około 1310 r. wieś była własnością krzyżacką komturii gdańskiej. W latach 1454-1793 i 

1807-1814 Krzywe Koło należało do miasta Gdańska. Lata 1793-1807 i 1814-1919 to czasy 

włączenia Kriefkohl do państwa pruskiego. W okresie międzywojennym wieś znajdowała się 

w obrębie Wolnego Miasta Gdańska. Liczyła ona wtedy około pięciuset mieszkańców. We 

wsi obok ok. 20 domostw, mieściły się dwie szkoły, kilka sklepów, restauracja, kościół 

(wówczas ewangelicki). Komunikację zapewniała linia autobusowa do Gdańska i linia kolei 

wąskotorowej ze Steblewa do Sobowidza. 

Podczas wojny na terenie wsi zbudowano baraki dla jeńców wojennych, najczęściej żołnierzy 

angielskich, wziętych do niewoli podczas walk we Francji w 1940 roku. Byli tam także 

Rosjanie i przedstawiciele innych narodowości. Wszyscy pracowali u miejscowych 

gospodarzy. W marcu 1945 roku wszystkich mieszkańców obowiązkowo ewakuowano. 

Po zakończeniu II wojny światowej, w 1945 r. miejscowość włączona została do państwa 

polskiego. W latach 1975-1998 sołectwo znajdowało się w obrębie województwa gdańskiego, 

a po reformie administracyjnej przeprowadzonej w 1999 r. – województwa pomorskiego. 

 

2.3 Struktura przestrzenna 

Miejscowość Krzywe Koło charakteryzuje się nietypowym przebiegiem sieci drogowej i 

osadniczej. Wieś składa się z trzech siedlisk o odmiennej genezie. W ramach miejscowości 

wyodrębnić można najstarszą część wsi z centralnym placem, dominantą przestrzenną 

(kościół) oraz rozbudowanym układem ulic wykazującym podobieństwo do okolnicy. W tej 

części miejscowości znajduje się obszar pełniący funkcje publiczne oraz zlokalizowane są 

najważniejsze obiekty infrastruktury publicznej, zabytkowy dom z podcieniami oraz punkt 

handlowy. Geneza obecnego układu drogowego i związane z nim położenie zabudowań tej 

części wsi związane jest z południkowym przebiegiem dwóch cieków wodnych – Motławy i 

Starej Motławy. Drugą część wsi stanowi położony w pobliżu drogi Pszczółki-Steblewo 
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kompleks zabudowań byłego Państwowego Gospodarstwa Rolnego, gdzie do dziś dominuje 

rolnicza funkcja produkcyjna. Ostatnim elementem struktury przestrzennej wsi jest 

rozproszona zabudowa osady Krzywe Koło-Kolonia, położonej około 3 km od głównej części 

wsi.  

Ze względu na położenie cieków wodnych i kanałów irygacyjnych oraz przebieg dróg układ 

pól w pobliżu zabudowań wsi Krzywe Koło jest niejednorodny. Analiza topografii 

miejscowości dowodzi typowo nizinnego jej charakteru. Występują nieznaczne różnice 

wysokości względnych. Teren charakteryzuje się przewagą pól oraz obszarów zajętych przez 

łąki. W okolicy zauważyć można brak większych zespołów drzew i kompleksów leśnych. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje uzupełnienie 

istniejącego układu zabudowy i rezerwy terenów pod nowe budownictwo mieszkaniowe 

wzdłuż drogi Pszczółki-Steblewo. W Planie określono także pozostawienie rezerwy terenów 

pod lokalizację usług z zakresu obsługi rolnictwa poza zabytkowym układem ruralistycznym 

w sąsiedztwie istniejącego zakładu rolnego. 

Wspomnianą charakterystyka układu przestrzennego miejscowości Krzywe Koło ukazuje 

zamieszczona poniżej mapa. 

 

Źródło: Ministerstwo Środowiska 



Plan Odnowy Miejscowości Krzywe Koło na lata 2009-2016 

 10 

3 INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE 

MIEJSCOWOŚCI 

3.1 Zasoby przyrodnicze 

Niski i płaski krajobraz kulturowy deltowego odcinka doliny Wisły, kształtowany był  

w holocenie przez wody Wisły, a od XIII wieku również przy dużym udziale człowieka. 

Cechą charakterystyczną obszaru jest obecność wielu cieków i bogatej sieci rowów 

melioracyjnych oraz związany z tym układ polderowy. Unikalne wartości gleb sprawiły, że 

Żuławy są użytkowane głównie rolniczo.  

Teren sołectwa jest z zasady bezleśny. Do cennych elementów przyrodniczych należą: 

względnie naturalne i pół-naturalne zbiorowiska łąkowe i szuwarowe, które zachowały się 

lokalnie wzdłuż cieków, rowów melioracyjnych i w starorzeczach, wszelkiego rodzaju 

zakrzewienia i zadrzewienia śródpolne najczęściej ciągnące się wzdłuż rowów 

melioracyjnych i cieków, także zadrzewienia przyzagrodowe. W kulturowym krajobrazie 

Żuław mają one ważne znaczenie biocenotyczne i fitomelioracyjne. 

Całość sołectwa znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich. 

Obejmuje on krainę Żuław Gdańskich z wyjątkiem ich północno-zachodniego fragmentu 

zajętego przez tereny przemysłowo-składowe i zabudowę mieszkaniową Gdańska. 

Podstawowym walorem krajobrazu jest rozbudowana sieć hydrologiczna oraz unikatowe w 

Polsce powierzchnie budowane prze namuły Wisły. Chroni się tu charakterystyczny krajobraz 

kulturowy Żuław. 

Krzywe Koło znajduje się w odległości ok. 4 km od Obszaru Specjalnej Ochrony „Dolina 

Dolnej Wisły” (PLB040003), zaliczanego do sieci Natura 2000. Zajmuje on powierzchnię 

33,5 tys. ha i znajduje się na terenie województw pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. 

Obejmuje on odcinek dolnej Wisły między Włocławkiem a Przegaliną. Położenie 

miejscowości Krzywe Koło względem OSS „Dolina Dolnej Wisły” (obszar zaznaczony 

kolorem niebieskim) obrazuje poniższa mapa. 
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Źródło: Ministerstwo Środowiska 

Obszar cechuje się dużym znaczeniem przyrodniczym, szczególnie w kontekście ochrony 

siedlisk ptaków. OSS „Dolina Dolnej Wisły” to ostoja ptasia o randze europejskiej E 39. 

Występuje na tym terenie co najmniej 46 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 

w tym 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi. Na całym obszarze gniazduje ok.180 gatunków 

ptaków, a sama dolina jest bardzo istotną ostoją dla ptaków migrujących i zimujących, w 

szczególności jest to bardzo ważny teren zimowania bielika. W okresie lęgowym obszar 

zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej takich gatunków ptaków, jak: zimorodek, 

nurogęś, ohar, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, czy ostrygojad. W stosunkowo wysokim 

zagęszczeniu występuje derkacz, a także mewa czarnogłowa i sieweczka rzeczna. W okresie 

zimy natomiast występuje tu co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego takich 

gatunków ptaków, jak: bielik, gągoł, nurogęś, czy bielaczek. Ptaki wodno-błotne występują w 

koncentracjach do 40 000 osobników, a w okresie wędrówek nawet do 50 000 osobników. 

OSS „Dolina Dolnej Wisły” to także obszar występowania innych zwierząt kręgowych, jak 

również bogatej flory z licznymi gatunkami zagrożonymi i prawnie chronionymi wśród 

których wymienić można sasankę otwartą, starodub łąkowy, leńca bezpodkwiatkowego. 
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3.2 Dziedzictwo kulturowe 

Dziedzictwo kulturowe miejscowości stanowią znajdujące się na jej terenie obiekty 

zabytkowe: 

1. Kościół filialny p.w. Znalezienia Św. Krzyża – obiekt murowany, figurujący w 

Rejestrze Zabytków Województwa Pomorskiego pod nr 310. Obiekt wniesiony został 

w XIV r. Przebudowany został w latach 1685-1686. Regotyzacja obiektu nastąpiła w 

1879 r. 

 

Fot. 1: Kościół filialny p.w. Znalezienia Św. Krzyża w Krzywym Kole 

 

2. Dom podcieniowy nr 7 z początku XIX w., figurujący w Rejestrze Zabytków 

Województwa Pomorskiego pod nr 842. Obecnie swoją siedzibę mają tu Warsztat 

Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy, prowadzone przez Caritas 

Archidiecezji Gdańskiej. 
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Fot. 2: Zabytkowy dom podcieniowy w Krzywym Kole 

 

3.3 Infrastruktura techniczna 

Gospodarka wodna 

Gmina Suchy Dąb, na terenie której położone jest Krzywe Koło, posiada rozbudowaną sieć 

rzek, kanałów i rowów melioracyjnych, spełniających funkcję odwadniającą. Najważniejszym 

ciekiem wodnym jest rzeka Motława przepływająca przez sołectwo Krzywe Koło. Istniejący 

system melioracyjny pełni rolę odwadniająco-nawadniającą dla obszaru eksploatowanego 

rolniczo. Sieć oparta jest na stacjach pomp melioracyjnych.. 

 

Zaopatrzenie w wodę 

We wsi funkcjonuje sieć wodociągowa. Stacja wodociągowa w Krzywym Kole powstała w 

2001 r., jest zatem urządzeniem nowoczesnym, posiada ponadto możliwość jej dalszej 

rozbudowy. 
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Gospodarka ściekowa 

Sołectwo nie jest podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. Poszczególne gospodarstwa 

posiadają własne zbiorniki bezodpływowe. Ścieki dowożone są do oczyszczalni w Suchym 

Dębie stanowiącej własność Gminy Suchy Dąb. 

 

Zaopatrzenie w gaz 

Krzywe Koło nie posiada sieci gazowej. Mieszkańcy zaopatrują się w butle z gazem. 

 

Zaopatrzenie w ciepło 

Na terenie wsi nie funkcjonuje system centralnego ogrzewania. Poszczególne budynki 

ogrzewane są z wykorzystaniem takich źródeł energii, jak węgiel, olej opałowy, gaz płynny, 

energia elektryczna. 

 

Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Przez teren gminy Suchy Dąb przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV o znaczeniu 

ponadlokalnym, poza tym występują linie średnich i niskich napięć, zaspokajające bieżące 

potrzeby w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczną.  

 

Gospodarka odpadami 

Na obszarze gminy Suchy Dąb nie funkcjonuje wysypisko odpadów komunalnych. Usługi w 

zakresie wywozu nieczystości stałych świadczą trzy podmioty: 

 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gd., 

 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych S.A. w Gdańsku, 

 Altvater Piła Sp. z o.o. w Pile. 
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3.4 Infrastruktura społeczna 

Na infrastrukturę społeczną wsi składają się: 

1. Świetlica wiejska – w budynku znajduje się punkt biblioteczny i pracownia 

informatyczna. 

 

Fot. 3: Świetlica wiejska w Krzywym Kole 

 

2. Boisko sportowe, trawiaste, o wymiarach 92x64 m, wykorzystywane do oficjalnych 

rozgrywek piłkarskich przez drużynę Inter Krzywe Koło. Sekcja, działająca w ramach 

Gminnego Towarzystwa Sportowego w Suchym Dębie jest następcą Ludowego 

Zespołu Sportowego Krzywe Koło, istniejącego przez ponad 40 lat. Inter Krzywe 

Koło w oficjalnych rozgrywkach uczestniczy od sezonu 2006/2007. W sezonie 

2008/2009 drużyna występowała w klasie B i zrzeszała 26 zawodników (źródło: 

www.interkrzywekolo.futbolowo.pl). 

3. Plac zabaw, powstały w 2007 roku. Posiada urządzenia do zjeżdżania, huśtania oraz 

wspinaczki. 
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Fot. 4: Plac zabaw przed budynkiem świetlicy wiejskiej 

 

4. Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy – obie 

placówki prowadzi Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Ich siedzibą jest odrestaurowany 

zabytkowy dom podcieniowy w Krzywym Kole pod nr 36.  

 Warsztat Terapii Zajęciowej działa na podstawie umowy z PFRON  

i ma na celu rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. 

Dysponuje 25 miejscami w ramach 5 pracowni (witrażu, galanterii papierniczej, 

plastyczna, gospodarstwa domowego, tkacko-wikliniarska).  

 Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od października 1999 roku. 

Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z głębszymi 

stopniami upośledzenia umysłowego oraz z chorobami psychicznymi. W roku 

2009 placówka obejmuje swoją opieką 10 osób niepełnosprawnych. 

 

Krzywe Koło posiada także ciekawie zagospodarowaną przestrzeń publiczną miejscowości. 

Głównym jej elementem jest nowopowstały przykościelny skwer wraz z aleją, biegnącą od 

kościoła między stawami do terenów rekreacyjnych z boiskiem sportowym. Dwustumetrowa 

alejka o szerokości 1,5 m posiada zjazdy dla wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych. 

Wykonano również oświetlenie i obiekty małej architektury, a teren obsadzono zielenią. 
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Fot. 5-7: Skwer i aleja przykościelna w Krzywym Kole 
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O wysokiej jakości zagospodarowania przestrzeni Krzywego Koła świadczy nagroda, jaką 

wieś została uhonorowana w 2007 roku, a którą było III miejsce w konkursie „Piękna 

Wieś” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 

 

3.5 Gospodarka i rolnictwo 

Na terenie Krzywego Koła obok rolnictwa z powodzeniem rozwija się drobna 

przedsiębiorczość. Według danych pochodzących z gminnej Ewidencji Działalności 

Gospodarczej na obszarze sołectwa funkcjonuje 17 podmiotów gospodarczych. Strukturę 

lokalnej działalności gospodarczej przedstawia poniższa tabela. 

Branża Ilość podmiotów 

budowlana 4 

informatyczna 2 

produkcyjno-usługowa 4 

transportowa 1 

usługi przemysłowe 3 

pozostałe usługi materialne 1 

pozostałe usługi niematerialne 2 

RAZEM 17 

 

W granicach sołectwa Krzywe Koło dominują gleby I-III klasy bonitacyjnej – mady 

brunatno-darniowe. Na glebach tych miejscowi rolnicy uprawiają głównie pszenicę, jęczmień, 

buraki cukrowe, ziemniaki i warzywa. 

Przeciętna wielkość gospodarstwa indywidualnego na terenie Krzywego Koła wynosi  

ok. 10 ha, natomiast największe gospodarstwo wsi ma powierzchnię 83,44 ha. 

 

3.6 Kapitał społeczny i ludzki 

Społeczność Krzywego Koła charakteryzuje wysoki poziom aktywności i duże 

zaangażowanie w sprawy wsi oraz gminy. 
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Na terenie wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich. O zaangażowaniu miejscowych kobiet w 

działalność KGW świadczy uczestnictwo w imprezach skali powiatowej i regionalnej. Do 

najważniejszych wydarzeń w historii Koła należy zaliczyć udział w IV Wojewódzkim 

Przeglądzie pn. „Pomorski Stół Bożonarodzeniowy” w Starym Polu, a także uczestnictwo w 

VI Wojewódzkim Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Żukowie, w którym KGW Krzywe 

Koło zajęło I miejsce w kategorii „Produkt tradycyjny pochodzenia zwierzęcego”  

za zaprezentowaną szynkę dębową. 

Działalność społeczną na terenie sołectwa Krzywe Koło prowadzi ponadto Caritas 

Archidiecezji Gdańskiej w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego 

Domu Samopomocy, których siedzibą jest odrestaurowany zabytkowy dom podcieniowy. 

Najmłodszą organizacją lokalnej społeczności jest Stowarzyszenie Przyjaciół Krzywego 

Koła. Jego celem jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego wsi, wspieranie demokracji, budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego w skali lokalnej oraz ochrona interesów mieszkańców. Działalność 

stowarzyszenia związana jest zarówno z problematyką lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

jak również ze sprawami środowiska, turystyki, czy ochrony zdrowia. 

Przykładem wysokiego poziomu zaangażowania mieszkańców Krzywego Koła w sprawy wsi 

jest wspólne i skoordynowane działanie w trakcie zagospodarowywania przestrzeni wsi. 

Odnowa przykościelnego skweru i budowa alejki spacerowej zjednoczyła społeczność 

lokalną. Mieszkańcy aktywnie włączyli się do pracy, własnym sprzętem wożąc ziemię, żwir i 

piasek oraz pomagając w przedsięwzięciu. Nagrodę w konkursie „Piękna Wieś 2007”  

w wysokości 10 tys. zł w całości przeznaczyli na dalsze inwestycje na terenie wsi. 
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4 ANALIZA SWOT 

Wyrażenie SWOT jest akronimem angielskich słów strengths (mocne strony), weaknesses 

(słabe strony), opportunities (szanse) i threats (zagrożenia). Analiza SWOT jest efektywną 

metodą identyfikacji słabych i silnych stron organizacji oraz badania szans i zagrożeń, jakie 

stoją przed sołectwem. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników: 

 mocnych stron – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią atuty wsi, i które 

należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi; 

 słabych stron – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią problemy wsi, i które 

niewyeliminowane utrudniać będą jej rozwój; 

 szans – uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania 

społeczności sołectwa, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio 

podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi 

wsi; 

 zagrożeń - uwarunkowań zewnętrznych, które również nie są bezpośrednio zależne od 

zachowania lokalnej społeczności, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej rozwoju. 

Analizy mocnych stron, słabości, szans i zagrożeń w odniesieniu do sołectwa Krzywe Koło 

dokonano w poniższej tabeli. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 bliskość aglomeracji trójmiejskiej  

oraz Tczewa, 

 bliskość sieci drogowej i kolejowej o 

znaczeniu krajowym i międzynarodowym, 

 położenie na alternatywnym szlaku  

z Tczewa do Gdańska, 

 bogata historia i tradycja, 

 cenne obiekty zabytkowe, 

 walory krajobrazowe, 

 młode społeczeństwo wsi, 

 zły stan infrastruktury drogowej, 

 brak sieci gazowniczej, 

 brak sieci kanalizacji sanitarnej, 

 słabości infrastruktury społecznej, 

 przestarzałe boisko sportowe, 

 wysoki poziom ruchu tranzytowego (niski 

poziom bezpieczeństwa, hałas), 

 brak infrastruktury turystyczno-

wypoczynkowej, 

 słabe oznakowanie wsi, 
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 wysoki poziom aktywności społecznej, 

 działalność organizacji społecznych, 

 prężnie działając Koło Gospodyń 

Wiejskich, 

 zespół piłkarski, 

 potencjał turystyczny, 

 wyposażona świetlica wiejska, 

 zagospodarowane centrum wsi, 

 sieć wodociągowa, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 dynamiczny rozwój regionu pomorskiego, 

powiatu gdańskiego i gminy Suchy Dąb, 

 rozwój aglomeracji trójmiejskiej, 

 skuteczne wykorzystanie środków z 

funduszy europejskich, 

 rozwój autostrady A1, dróg krajowych i 

szlaku kolejowego E65, 

 rozwój komunikacji publicznej, 

 rozwój infrastruktury technicznej, 

 rozwój agroturystyki, 

 wzrost zainteresowania aktywnym 

wypoczynkiem i zdrowym stylem życia, 

 wzrost popularności Żuław Gdańskich, 

 popularyzacja lokalnych zabytków, 

 rozwój rolnictwa, 

 rozwój Pomorskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, 

 spowolnienie gospodarcze w regionie, 

 marginalizacja obszaru Żuław Gdańskich, 

 spadek liczby połączeń komunikacji 

publicznej, 

 słabość strukturalna gminy Suchy Dąb, 

 niekorzystna sytuacja na rynkach rolnych, 

 nieskuteczna absorpcja środków 

pozabudżetowych, 

 zła sytuacja na rynku pracy, 

 ubożenie mieszkańców wsi, 

 starzenie się społeczeństwa 

 ujemne saldo migracji, 

 emigracja zarobkowa młodych 

mieszkańców wsi. 

Źródło: opracowanie własne 
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5 OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

W momencie opracowywania Planu Odnowy Miejscowości Krzywe Koło gotowa była lista 

projektów zaplanowanych do realizacji na terenie sołectwa w latach 2009-2016. Jej 

opracowanie należało do Gminy Suchy Dąb – głównego organizatora życia społecznego na 

terenie Krzywego Koła. Główne zadania zaplanowane do realizacji w kolejnych siedmiu 

latach przedstawiono w poniższej tabeli. 

Numer 

zadania  
Nazwa zadania 

Szacunkowy 

koszt 

zadania 

Źródła finansowania 
Okres 

realizacji 
Cel 

1. 

Zaspokojenie 

potrzeb 

społecznych 

mieszkańców wsi 

Krzywe Koło 

poprzez 

modernizację 

świetlicy 

wiejskiej 

100 000 zł 

Budżet gminy 

Środki zewnętrzne 

(RPO WP 2007-2013 

- działanie 9.3) 

2012-2013 

Aktywizacja i 

integracja lokalnej 

społeczności poprzez 

rozwój infrastruktury 

społecznej 

2. 

Budowa sieci 

kanalizacji 

sanitarnej 

3 000 000 zł 

Budżet gminy 

Środki zewnętrzne 

(PROW, RPO WP 

2007-2013) 

2013-2014 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez 

rozwój lokalnej 

infrastruktury 

podstawowej 

3. 

Budowa dróg 

rolniczych i 

osiedlowych 

300 000 zł 

Budżet gminy 

Środki zewnętrzne 

(Fundusz Ochrony 

Gruntów Rolnych  

i Leśnych) 

2010-2012 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez 

rozwój i wyższą 

dostępność 

infrastruktury 

technicznej 

4. 

Budowa i 

modernizacja 

chodników 

wewnątrz wsi 

wraz z 

modernizacją 

oświetlenia 

ulicznego 

500 000 zł 

Budżet gminy 

Środki zewnętrzne (w 

ramach porozumienia 

z Powiatem 

Gdańskim) 

2009-2010 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez 

rozwój i wyższą 

dostępność 

infrastruktury 

technicznej 

5. 

Poprawa 

wizerunku 

miejscowości 

100 000 zł 
Budżet gminy 

Środki zewnętrzne  
2009-2016 

Podniesienie poziomu 

osiedleńczej, 

turystycznej i 

inwestycyjnej 

atrakcyjności wsi 

Źródło: Urząd Gminy Suchy Dąb 

 


