
UCHWAŁA NR XXII/172/21 
RADY GMINY KAMIENNIK 

z dnia 9 marca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia aktualizacji planu odnowy miejscowości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz., 713 z późn. zm.) Rada Gminy 
Kamiennik uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się aktualizację Planu Odnowy 
Miejscowości Kamiennik na lata 2021-2025 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy Kamiennik. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Kliś 
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Wstęp 

 
 Sołectwo Kamiennik to jedno z większych sołectw gminy Kamiennik, położone  

w centrum gminy w atrakcyjnej, malowniczej okolicy. Daje szansę na rozwój mieszkalnictwa 

w spokojnej, przyjaznej okolicy, stanowiąc jednocześnie miejsce turystyczno – rekreacyjne. 

 Mieszkańcy chcą żyć w atrakcyjnej, ładnej i przyjaznej wsi. Poprawiając warunki 

zamieszkania i rozwijając swoją wieś nie chcą stracić nic z jej charakteru i uroku.  

 

1. Charakterystyka  

 
Wieś Kamiennik położona jest w południowej Polsce, w województwie opolskim,  

w makroregionie Przedgórza Sudeckiego w mezoregionie Wzgórz Strzelińskich. 

Morfologicznie jest to region występowania wzgórz i pagórków sandrowych powstałych na 

krawędzi topniejącego lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego. Rodzajowo przeważają 

utwory wodno-lodowcowe i zwałowe. 

 Wieś oddalona jest 25 kilometrów od Nysy (miasto powiatowe), 9 kilometrów od 

Ziębic (województwo dolnośląskie). Kamiennik, sąsiaduje od zachodu z Wilemowicami od 

północy ze Szklarami, południa z Goworowicami. W pobliżu znajdują się również wsie 

Chociebórz, Cieszanowice i Zurzyce. 

 Teren administracyjnie podległy wsi Kamiennik posiada rzeźbę urozmaiconą  

i zmienną na niewielkich odległościach, dominujący typ rzeźby niskofalisty z głębokimi 

wcięciami dolinnymi. Z południa na północ płynie obok wsi rzeka Krynka. Wieś leży  

w strefie wododziałowej dwóch dopływów Odry, cieków II-rzędu: Nysy Kłodzkiej i Oławy. 

Bezpośrednio teren odwadniają rzeka Krynka, ciek III–rzędu–dopływ Oławy. Poziom wód 

gruntowych zalega przeciętnie na głębokości 2-10m, a w dolinie Krynki 0-2m. 

        Powierzchnia całkowita wsi Kamiennik wynosi 646,73 ha i stanowi ok. 7,25 % 

powierzchni Gminy Kamiennik 

Miejscowość została założona w XIII wieku, gdyż już od 1302 r. mamy pierwsze notowania  

o Kamienniku. Nazwa wsi pochodzi od kamieni zbieranych na polach; początkowo Kamyk, 

następnie Kamenie, a po II wojnie światowej Kamiennik.  Zwodociągowana została w roku 

1911, zelektryfikowana w 1921 r. 

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Andrzeja wzmiankowany w 1302 r., obecny 

zbudowany w 1794 r. z nadbudowaną wieżą w 1900 r. bez wyraźnych cech stylowych, 

orientowany, murowany z kamienia i cegły, otynkowany. Ołtarz główny z końca XVIII wieku 

z parą kolumn i rzeźbami św. Barbary, Marka, Łukasza oraz dekoracją w tradycjach 

rokokowych. Dwa ołtarze boczne rokokowo-klasycystyczne około 1800 r. Chrzcielnica 

marmurowa z czarą puklowaną z początku XV w. Chór drewniany, wsparty na czterech 

słupach z ozdobną balustradą – koniec wieku XVIII. Płyty nagrobne, marmurowe, 

inskrypcyjne: zmarłej w 1777 r. Józefy V thundt z kartuszem herbowym i zmarłej w 1793 r. 

Karoliny V thundt z dwoma kartuszami herbowymi. Kościół otoczony murem, w którym 

znajdują się trzy płyty nagrobne inskrypcyjne z początku XIX wieku.  

Dwór (dziś niszczejący) pochodzący z połowy XIX wieku wzniesiony w miejsce 

wcześniejszego, przebudowany gruntownie w 1902 r. W elewację frontową wmurowane są 

dwie późnorenesansowe kamienne płyty nagrobne z około 1600 r. z płaskorzeźbionymi 

postaciami rycerzy i czterema nieczytelnymi kartuszami herbowymi i zatartymi inskrypcjami. 

 W pobliżu Kamiennika ze stacją w Cieszanowicach funkcjonowała linia kolejowa, 

oddana do użytku w 1913 r.  łączyła Strzelin w woj. dolnośląskim z Otmuchowem w woj. 

opolskim. Zlikwidowana została w 1976 r. W czasie I wojny światowej koleją transportowano 

mleko z majątku do Otmuchowa. Po II wojnie światowej na tej trasie kursowały pociągi 

towarowe i pasażerskie. 
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 Bardzo dobrze rozwinięty był handel. We wsi były 4 sklepy z artykułami 

kolonialnymi (kawa, kakao, przyprawy korzenne), był kiosk z gazetami (sprzedawano  

„Gazetę Ziębicką”), sklep z tekstyliami oraz działali handlarze, którzy handlowali trzodą 

chlewną, bydłem, jajkami i drobiem. 

 Wieś Kamiennik w przeważającej części ma zabudowę ulicową zwartą. Od strony 

Goworowic (południowo – wschodniej) wybudowano w latach 70–tych ubiegłego stulecia  

3 nowe bloki mieszkalne dla pracowników Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w tym okresie 

dobrze prosperującej. Zamieszkało je 32 rodziny, które stały się właścicielami tych mieszkań.  

 

2. Inwentaryzacja zasobów  
• Zasoby przyrodnicze 

• gleby 

W obrębie Kamiennika przeważają gleby 

lessowe położone w miejscach płaskich o dobrym 

odpływie. Wśród typów dominują gleby brunatne  

a poza tym spotyka się czarnoziemy, gleby bielicowe  

i mady. W mniejszych dolinkach i obniżeniach 

terenowych występują utwory deluwialne (namyte). Są 

to gleby średnio ciężkie do uprawy mechanicznej, 

średnio zwięzłe w dobrym lub bardzo dobrym stopniu 

kultury rolnej o głębokim poziomie orno-

próchnicznym miąższości od 35 cm przy zawartości 

próchnicy od 1,20 do 2,64%. Są to gleby wysoko 

produkcyjne, nadające się na uprawę pszenicy, 

buraków cukrowych, rzepaku, jęczmienia, 

motylkowych oraz innych roślin o dużych 

wymaganiach glebowych. 

 

  

 

 

Struktura użytkowania gruntów wsi Kamiennik (stan na III 2021 r.)1 

L.p. Użytek Powierzchnia (ha) Udział % 

1. Rola 532,64 82,36 

2. Łąki 27,17 4,20 

3. Pastwiska 24,98 3,86 

4. Lasy 16,38 2,53 

5. Wody stojące 1,88 0,29 

6. Wody inne (rowy, moczary) 1,02 0,16 

7. Drogi 26,54 4,10 

8. Zabudowa mieszkaniowa 8,37 1,29 

9. Inne tereny zabudowane 2,63 0,41 

10. Tereny pod zabudowę 1,73 0,27 

11. Zabudowa przemysłowa 2,07 0,32 

12. Nieużytki 1,32 0,20 

 Razem 646,73 100,00 

 
1  Ewidencja Gruntów i Budynków - Starostwo Powiatowe Nysa  

L.p. Klasa ha Udział % 

1. I - - 

2. II 45,30 7,00 

3. III  30,37 4,70 

4. III a 251,69 38,91 

5. III b 109,01 16,86 

6. IV 12,02 1,86 

7. IV a 76,76 11,87 

8. IV b 17,03 2,63 

9. V 39,60 6,12 

10. VI 19,41 3,00 

11. inne 45,54 7,04 

Razem 646,73 100 
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   Powierzchnia całkowita wsi Kamiennik wynosi 646,73 ha, co stanowi ok. 7,25 % 

powierzchni gminy Kamiennik. Jest to wieś typowo rolnicza.  

 

- walory krajobrazu, rzeźby terenu 

 Teren administracyjnie podległy wsi Kamiennik posiada rzeźbę urozmaiconą  

i zmienną na niewielkich odległościach, dominujący typ rzeźby niskofalisty z głębokimi 

wcięciami dolinnymi, urozmaicony kępami drzew i krzewów rosnących pośród pól. 

  

- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty 

Na obszarze wsi brak rezerwatów przyrody i użytków ekologicznych (stan na 2021 r.). 

Z form indywidualnej ochrony w okolicy Kamiennika znajdują się 3 pomniki przyrody 

ożywionej. tj.: jałowiec pospolity (nr rej. 253) rosnący w Wilemowicach, przy drodze do 

leśniczówki, wiek ok.100 lat, obwód pnia około 150cm, wysokość ok. 10m, buk zwyczajny 

(nr rej. 255) rosnący w Cieszanowicach, w oddz. lasu nr 175 w Nadleśnictwie Prudnik wiek 

ok. 200 lat, obwód pnia 345cm, wysokość ok. 31m, dąb szypułkowy (nr rej. 324) rosnący  

przy skrzyżowaniu dróg powiatowych Ogonów-Starowice/Ogonów-Białowieża, dz. nr 115, 

obwód pnia 779cm, wysokość 16m. Na uwagę zasługuje również miłorząb rosnący w zespole 

pałacowo parkowym w Cieszanowicach. 
 

- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 

 Zwierzęta chronione i rzadkie, stwierdzone bezpośrednio na obszarze wsi to,  

z ptaków: myszołów (Buteo buteo), pustułka (Falco tinnunculus), derkacz (Crex crex), 

puszczyk (Strix Aluto), turkawka (Streptopelia tuttur), gąsiorek (Laniu collurio), słonka  

(Scolopax rusticula), słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos), kwiczoł (Turdus pilaris), 

gołąb siniak (Columba oenas), bocian biały (Ciconia ciconia), przelatujące gęsi gęgawy 

(Anser anser), żurawie (Grus grus). Z gadów: zaskroniec (Natrix, natrix), żmija zygzakowata 

(Vipera berus), ropucha sp (Bufo sp), żaba trawna (Rana temporalna), żaba wodna (Rana 

esculenta), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), 

jaszczurka żyworodna (Lacerna vivipaara), traszka zwyczajna (Triturus vulgaris). Pozostała 

zwierzyna jest charakterystyczna dla całego obszaru Polski.  
 

- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) 

 Z południa na północ płynie rzeka Krynka, która opływa wieś od północnego 

wschodu. Wieś leży w strefie wododziałowej dwóch dopływów Odry, cieków II-rzędu: Nysy 

Kłodzkiej i Oławy. Bezpośrednio teren odwadniają rzeka Krynka, ciek III–rzędu–dopływ 

Oławy).  

 

- wody podziemne 

Poziom wód gruntowych zalega przeciętnie na głębokości 2-10 m, a w dolinie Krynki 0-2 m. 

 

• Dziedzictwo kulturowe  

 Podstawowymi elementami zachowanego dziedzictwa kulturowego są zabytkowe 

obiekty, układy przestrzenne i krajobrazowe (pałace, zespoły dworskie i pałacowo-parkowe). 

Szczególnej ochronie podlegają obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków.  

Są to następujące zabytki kulturowe 
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Wykaz zabytków kulturowych na terenie wsi: 

 

Zabytek 
Forma 

wpisu 

- kościół par. p.w. św. Andrzeja Apostoła, zbudowany w 1794 r.                                  

 
R 

- plebania, mur., XVIII/XIX w. piętrowa, prostokątna, dwutraktowa 

 
E 

- dwór, mur., XIX w. przebudowany w 1902 r. z wmurowanymi dwoma 

płytami nagrobnymi z postaciami rycerzy (znacznie zdewastowany) 

 

E 

-dom mur., k. XIX w. usytuowany kalenicowo z gzymsem opaskowym między 

kondygnacyjnymi, dachem naczółkowym 

 

E 

- dom mur., k. XIX w. z narożnikami w przyziemiu z bramą na dziedziniec 

zamkniętą łukiem koszowym 

 

E 

- dom murowany około połowy XIX w.  z bramą zamkniętą półkoliście  

w zwieńczeniu niski szczycik z rozetą, po bokach dwie furty zamknięte 

półkoliście 

E 

  

R – rejestr zabytków województwa opolskiego 

E – ewidencja zabytków województwa opolskiego 

We wsi odbywają się corocznie Dni Kamiennika, dożynki i uroczystości związane  

z odpustem parafialnym oraz inne okolicznościowe imprezy, których obsługę muzyczną 

zapewnia orkiestra dęta OSP. W przyszłości należy skoncentrować się na możliwościach 

zorganizowania imprez związanych z promocją miejscowości. 

 

• Obiekty i tereny 

Wieś przy swojej zabudowie ulicowej ciągnącej się 1km posiada kilka placów i skwerów 

publicznych. Jednym z najważniejszych i największych jest plac dworcowy, parking przy BS 

jak również boisko sportowe z wybudowaną szatnią oraz salą. Jest również wytyczona 

ścieżka rowerowa skrajem lasu biskupiego. 

 

• Infrastruktura społeczna  

  Wieś posiada Gminny Ośrodek Kultury, który jest ośrodkiem życia społecznego na 

wsi. Placówka działa z myślą o dorosłych mieszkańcach jak również dzieciach i młodzieży. 

Zajęcia plastyczne, techniczne, edukacyjne, zabawy sportowe to tylko niektóre możliwości 

spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. W Gminnym Ośrodku Kultury działa 

orkiestra dęta OSP Kamiennik która z małymi przerwami istnieje od 60 lat. Obecnie liczy  

30 członków w większości młodzieży i dzieci. Instrumenty będące na wyposażeniu orkiestry 

są stare i często wymagają kapitalnego remontu jednak w miarę możliwości i posiadanych 

środków sukcesywnie są dokupowane nowe instrumenty. Przy Gminnym Ośrodku Kultury 

działa również ludowy zespół „Kalina”, planuje się utworzenie zespołu mażoretek.  

W budynku tym mieści się również remiza strażacka i Urząd Pocztowy. 

We wsi funkcjonuje Szkoła Podstawowa, jest również przedszkole, do którego uczęszczają 

dzieci w wieku 3 – 6 lat. Jest dostępna obsługa bankowa w BS Otmuchów filia Kamiennik. 

 Na południowym krańcu wsi jest zbiornik wodny, turystycznie niezagospodarowany – 

może spełniać rolę rekreacyjno turystyczną dla mieszkańców i turystów. Duża sieć dróg 
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polnych może służyć jako ścieżki spacerowe. Głównym walorem jest czyste powietrze  

i nieskażone środowisko. 

 

•  Infrastruktura techniczna 

Wieś jest zwodociągowania w 100%.  Rozwiązany jest problem odbioru odpadów 

komunalnych stałych przez firmę specjalistyczną. Natomiast ścieki odprowadzane są do 

przydomowych szamb na każdej posesji i we własnym zakresie wywożone na biologiczną 

oczyszczalnię ścieków w Goworowicach. Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej. 

 

• Gospodarka i rolnictwo 

Kamiennik jest wsią rolniczą malowniczo, położoną wśród pagórków. W planie 

zagospodarowania przestrzennego wsi planuje się 26 działek przeznaczonych pod zagrody 

agroturystyczne. Podstawę rolnictwa stanowią rodzinne gospodarstwa rolne, których powyżej 

1 ha jest 462 We wsi zarejestrowanych jest 20 podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą3. Działają 3 sklepy spożywczo – przemysłowe oraz piekarnia. 

 

• Kapitał społeczny i ludzki 

Liczba ludności wsi to 586 osób, co stanowi 17,47% ogólnej liczby ludności gminy 

Kamiennik (3354)4. Zdecydowana większość mieszkańców to ludność napływowa z kresów 

wschodnich z obecnej Ukrainy oraz z gór z okolic Żywca (Słotwina, Lipowa, Godziszka). 

 

 

Mieszkańcy wsi Kamiennik5 

 

Lp. Kategoria statystyczna Wiek (lata) 2020 % populacji 

1. Dzieci w wieku przedszkolnym 0-6 20 3,41 

2. Dzieci w wieku szkolnym 7-15 38 6,48 

3. Młodzież  16-19 19 3,24 

4. Kobiety 20-60 173 29,52 

5. Mężczyźni 20-65 201 34,30 

6. Kobiety w wieku emerytalnym 60+ 91 15,53 

7. Mężczyźni w wieku emerytalnym 65+ 44 7,51 

 Razem:  586 100 

   

 Z analizy struktury wieku ludności wynika, że 63,82 % ogólnej liczby mieszkańców to 

ludność w wieku produkcyjnym. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 13,13%, 

natomiast w wieku poprodukcyjnym 23,04%. Powyższe dane wskazują na korzystny stosunek 

ludności w wieku produkcyjnym do ludności w wieku poprodukcyjnym. 

We wsi działają organizacje społeczne: 

- Ochotnicza Straż Pożarna, 

- Koło Gospodyń Wiejskich, 

- Gminny Ludowy Klub Sportowy  

Najstarszą organizacją społeczną jest OSP, która została założona w 1946 r. Członkowie OSP 

aktywnie uczestniczą w organizacji gminnych i powiatowych zawodów strażackich, oraz 

służą pomocą przy organizacji okolicznościowych imprez we wsi Kamiennik. 

 
2  Referat podatkowy Urzędu Gminy – III  2021 r. 
3  Rejestr Działalności Gospodarczej Wójta Gminy Kamiennik – III  2021 r. 
4  Biuro SO Urzędu Gminy – XII 2020 r. 
5  Biuro SO Urzędu Gminy – XII  2020 r. 
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Pomimo, że Kamiennik zachowuje charakter typowo rolniczy, to większość 

mieszkańców znajduje zatrudnienie w zakładach pracy, często dojeżdżając 60km do 

Wrocławia. Na uwagę zasługuje również część mieszkańców prowadzących działalność na 

własny rachunek. Jest ich 20.  

W tej liczbie: Handel                - 9 

            Usługi budowlane   - 5 

            Usługi transportowe    - 1 

            Usługi weterynaryjne   - 1 

            Inne usługi     - 4     

Pozostający na roli gospodarze stanowią mniejszość; część rolników znajduje 

zatrudnienie wyjeżdżając do pracy za granicę głównie do Niemiec i na Wyspy Brytyjskie. 

Zarobione środki inwestują w remonty zabudowań mieszkalno-gospodarczych. 
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3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości. 

  
 Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy 

wewnętrzne sołectwa, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które 

mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa i jego mieszkańców. Poniżej zamieszczono 

podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Kamiennik: 

 

 

MOCNE STRONY (M): 

1. Położenie wsi – wysokie walory 

krajobrazowe. 

2. Płynąca rzeka obok wsi. 

3. Dobry dostęp do Internetu. 

4. Posiadamy OSP, KGW, GLKS, 

przedszkole, kościół, Szkoła Podstawowa. 

5. Dobra współpraca z Urzędem Gminy  

i proboszczem. 

6. Wieś spokojna, bezpieczna, oświetlona. 

7. Dobrze rozwinięte rolnictwo. 

8.  Dobre stosunki między mieszkańcami. 

9. Czyste otoczenie i środowisko. 

10. Zbiornik wodny. 

11. Istniejące we wsi ciągi piesze wzdłuż ulic. 

SŁABE STRONY (S): 

1. Wieś położona daleko od aglomeracji 

miejskich. 

2. Brak miejsc pracy. 

3. Brak kanalizacji w miejscowości. 

4. Brak sieci gazowej. 

5. Mała ilość ścieżek rowerowych. 

6. Niezagospodarowany teren wokół 

zbiornika wodnego – brak pomostu, pola 

namiotowego, gastronomii. 

7. Brak reklamy przyciągającej turystów. 

 

SZANSE (SZ): 

1. Spotkania integracyjne, wspólne festyny  

i obchody dożynkowe. 

2. Ścieżka rowerowa po byłym torowisku 

Strzelin-Otmuchów. 

3. Tworzenie gospodarstw 

agroturystycznych. 

4. Wykorzystanie terenów po kopalniach 

bazaltu. 

5. Możliwość uzyskania środków ze źródeł 

zewnętrznych – programy operacyjne 

rozwoju regionalnego. 

6. Moda na mieszkanie „za miastem”. 

ZAGROŻENIA (Z): 

1. Migracja młodzieży za granicę i dużych 

miast. 

2. Likwidacja połączeń komunikacyjnych. 

3. Mała aktywność społeczna. 

4. Starzenie się społeczeństwa mała ilość 

urodzin. 

5. Degradacja środowiska naturalnego 

(dzikie wysypiska śmieci), likwidacja 

rowów melioracyjnych. 

6. Rosnące patologie społeczne – wzrost 

świadczeniobiorców korzystających  

z usług GOPS. 

7. Brak ożywienia gospodarczego skutkują- 

cego nowymi miejscami pracy i rozwojem 

lokalnym. 
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5.  Planowane kierunki rozwoju 

  
Jaka ma być nasza wieś za kilka lat? 

- wieś skonsolidowana, zintegrowana, łatwo podejmująca dialog wspólnego 

działania, skupiona wokół wspólnego celu, potrafiąca się samoorganizować  

i wzajemnie sobie pomagać, wieś otwarta, 

- ma ją wyróżniać: centrum aktywności i informacji społecznej, odnowione  

i wyeksponowane zabytki, wydarzenie kulturalne na bazie kultywowanych 

tradycji i obyczajów, oraz zalew jako miejsce rekreacji i wypoczynku, 

- ma pełnić funkcje: mieszkaniową, rolniczą, agroturystyczną, rekreacyjną, 

- mieszkańcami będą dobrze wykształceni rolnicy i usługodawcy, drobni 

wytwórcy oraz rękodzielnicy umiejętnie korzystający z dostępnych środków 

pomocowych i unijnych, 

- utrzymanie mieszkańcom ma zapewnić rolnictwo, usługi, agroturystyka, 

ogrodnictwo, 

- mieszkańcy są zorganizowani w tzw. lokalną grupę działania lub stowarzyszenie, 

które rozwiązuje problemy współpracując z wszelkimi instytucjami, organizacjami 

i podmiotami gospodarczymi,  

- wieś jest czysta i zadbana, z zagospodarowanymi terenami zielonymi, 

- powinna rozwijać tradycje związane z posiadanymi zasobami, np. święto 

pieczonego ziemniaka, wykorzystanie miodu czy święto plonów, 

- mieszkańcy będą mieć wysoką świadomość ekologiczną, będzie funkcjonowała 

selektywna zbiórka odpadów, problem gospodarki wodno-ściekowej rozwiąże 

kanalizacja lub/i przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

- rolnictwo ma być ekologiczne, ma zapewnić zdrową żywność, rolnicy powinni 

szukać źródeł dochodu w pozarolniczej działalności, np. agroturystyka, usługi, 

- infrastruktura drogowa ma być utrzymana w dobrym stanie technicznym, 

- dzieciom i młodzieży zapewnimy salę komputerową z dostępem do internetu oraz 

odpowiednio przygotowane tereny sportowo-rekreacyjne. 
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6.  Wizja odnowy miejscowości - jaka ma być wieś Kamiennik  

 
Wizję Odnowy Wsi, powstałą w wyniku analiz oraz dyskusji mieszkańców sformułowano 

następująco: 

Kamiennik – wieś rolniczo – usługowa, bezpieczna i życzliwa dla ludzi i środowiska 

 
Kluczowy 
problem 

Odpowiedź Propozycja projektu 

Co nas 
najbardziej 
zintegruje? 

 
Wspólne spotkania 
mieszkańców 
 

 
Powrót do tradycyjnych świąt i obrzędów oraz 
wzbogacenie już istniejących: festyny, 
dożynki, obrzędy religijne, imprezy sportowe, 
Dni Kamiennika. 

Na czym nam 
najbardziej 
zależy? 

Kultywowanie 
tradycji 

1. Rozwój orkiestry dętej OSP – zakup 
nowych instrumentów oraz zwiększenie 
liczebności – utworzenie zespołu tanecznego 
mażoretek. 
2. Powstanie wiejskiego placu spotkań. 
3.Wypromowanie tradycyjnego produktu. 
 

Co nam 
najbardziej 
przeszkadza? 

1. Brak aktywizacji 
mieszkańców,  
2.Niewystarczające 
zagospodarowanie 
terenów położonych 
w centrum wsi 
3. Zły stan 
techniczny dróg 

1.Konkurs na najpiękniejszą posesję, ogród 
przydomowy, oświetlenie świąteczne. 
2.Uporządkowanie placów, zieleni publicznej, 
skwerów. 
3.Remont dróg gminnych. 

Co 
najbardziej 
zmieni nasze 
życie? 
 

 
1. Rozwój 
infrastruktury 
społecznej oraz 
technicznej 
 
2. Promocja wsi 

 
1.Przebudowa ulic. 
2.Budowa kanalizacji. 
3.Modernizacja i remont szatni na boisku  
   Sportowym. 
4.Wypromowanie tradycyjnego produktu 
5.Założenie strony www.  
6. Wykonanie i zamontowanie tablicy 
informującej o przystąpieniu do programu 
„Odnowy wsi”. 
7.Promocja wsi poprzez popularyzację słupów 
granicznych granicy św. Jana. 
 

Co nam 
przyjdzie 
najłatwiej? 

Organizowanie 
spotkań 
integracyjnych 

1.Festyny.  
2, Organizowanie corocznie  
Dni Kamiennika. 
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7. Opis planowanych zadań inwestycyjnych 
Plan Odnowy Miejscowości Kamiennik zawiera układ wyznaczonych przez społeczność priorytetów rozwojowych, celów oraz konkretnych 

projektów. Poszczególne priorytety zgodne są z ustaloną wizją rozwoju sołectwa.  

Program odnowy miejscowości na lata 2021-2025: 

PRIORYTET CEL PROJEKT RANKING KOSZTY 

w zł 

DATA  

REALIZACJI 
 

rozpoczęcie 

 

zakończenie 

I. Zwiększenie 

atrakcyjności wsi oraz 

zachowanie dziedzictwa 

kulturowego 

 

 

 

 

1. Tworzenie możliwości 

spotkań mieszkańców 

1.1. Modernizacja i remont 

szatni na boisku sportowym 

(remont dachu, elewacji, 

pomieszczeń wewnętrznych, 

wymiana stolarki okiennej  

i drzwiowej, wymiana instalacji 

elektrycznej i wod-kan., montaż 

wentylacji, remont zaplecza 

kuchennego, wybudowanie 

kominka, przebudowa 

sanitariatów, dostosowanie 

obiektu dla osób 

niepełnosprawnych) 

3 500.000 2023 2025 

2. Infrastruktura 

rekreacyjno-sportowa  

i turystyczna 

2. 1. Uporządkowanie placów, 

zieleni publicznej, skwerów, 

zagospodarowanie zalewu, 

utworzenie ścieżek spacerowych 

wokół zalewu. 

2 350.000 2022 2025 

3. Infrastruktura 

techniczna 

 

3. 1. Przebudowa ulic:  

        Słonecznej i Ogrodowej 

1 1.000.000 2021 2021 

3. 2. Budowa kanalizacji 2 3.500.000 2022 2025 

3. 3. Remont dróg gminnych  

i wewnętrznych 

3 500.000 na bieżąco 

3. 4.  Założenie strony www 4 5.000 2022 2022 
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4. Kultywowanie 

tradycji społeczności 

lokalnej 

4. 1. Stworzenie Izby Tradycji 1 50.000 2022 2025 

4. 2. Wypromowanie 

tradycyjnego produktu 

2  2023 2025 

4. 3. Organizacja festynów  

i innych imprez integracyjnych 

 

3  na bieżąco 

Data opracowania: 08.03.2021 r. 
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7b Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania 

potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze 

względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. 

 

 Ze względu na charakter i ukształtowanie wsi zależy nam na utworzeniu wiejskiego 

placu spotkań. Obszar o szczególnym znaczeniu jest położony na skraju wsi – zalew 

spełniający rolę zbiornika retencyjnego obecnie niezagospodarowanego.  

Może on stworzyć możliwości spotkań mieszkańców jak również ich rekreację poprzez 

utworzenie na brzegu zalewu placu, na którym zostaną umieszczone ławki, stoły ogrodowe, 

kosze na śmieci, altana z możliwością grillowania, miejsce zabaw dla dzieci. 

W tym obszarze byłyby rozmieszczone ścieżki spacerowe, jak również ławki. Część placu tuż 

nad wodą wyposażony zostanie w piasek spełniający rolę piaskownicy dla dzieci i plaży dla 

dorosłych. Zagospodarowanie objęłoby wyznaczenie pola biwakowego, jak również 

wyznaczenie miejsc pod małą gastronomię.   

Stworzy to możliwość spotkań mieszkańców na wolnym powietrzu w formie pikniku  

z koncertami orkiestry dętej.  

Takie zagospodarowanie zalewu stworzy dla mieszkańców odpowiednie formy wypoczynku  

i czynnego udziału w życiu wsi. 

Drugim mniejszym placem jest plac koło restauracji, który mieszkańcy chcieliby 

zagospodarować poprzez uzupełnienie drzewostanu, zamontowanie ławek i utwardzenie 

ścieżek spacerowych. 

Zagospodarowanie placu stworzy możliwości wypoczynku dla mieszkańców i turystów. 
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8. Charakterystyka projektów 

 
 Cel: I Tworzenie możliwości spotkań mieszkańców 

 

1.1 Modernizacja i remont szatni na boisku sportowym 

 

Budynek szatni na boisku sportowym w Kamienniku 

 

Budynek szatni mieści się w obrębie działki, na której usytuowane jest boisko do piłki nożnej. 

Przed budynkiem jest plac wyłożony płytami nad którym znajduje się zadaszenie (wiata 

drewniana). 

Planowany zakres prac obejmuje: 

- remont dachu i elewacji budynku, 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

- remont pomieszczeń wewnętrznych, 

- wymiana instalacji elektrycznej i wod-kan, 

- montaż wentylacji, 

- wybudowanie kominka i przewodu kominowego, 

- remont zaplecza kuchennego, 

- przebudowa sanitariatów, 

- dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. 

 

Przewidywany koszt zadania: 500.000 zł 

 

Planowana data realizacji zadania: 2023-2025 

 

Po modernizacji obiekt będzie funkcjonował jako „Dom mieszkańców”. Będzie to miejsce 

spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk 

wiejskich.  

Odremontowana zostanie sala widowiskowa – będzie to ogólnodostępna sala dostosowana do 

przedsięwzięć szkoleniowych, pokazów, odczytów oraz organizacji imprez 

okolicznościowych (zabawy wiejskie, sylwestrowe, andrzejkowe, dożynki itp.) 

 

 

Cel: II Infrastruktura rekreacyjna, sportowa i turystyczna. 

 

2. 1. Uporządkowanie placów, zieleni publicznej, skwerów, zagospodarowanie zalewu  

- modernizacja placu zabaw przy przedszkolu, 

- wykonanie i montaż ławek przy GOK, 

Zadanie to poprawi wizerunek i estetykę miejscowości i będzie polegało na: 

- wykaszaniu trawników, posadzeniu drzew i krzewów ozdobnych, montażu koszy na śmieci. 

Zagospodarowanie zalewu będzie obejmować: 

- wykonanie ławek przy zalewie i wyposażenie w stoły, kosze na śmieci. Przygotowanie 

miejsca do grillowania, 

- wyznaczenie pola biwakowego, 

- wybudowanie pomostu, 

- utworzenie miejsca plażowego, 

- wyznaczenie terenu pod małą gastronomię  

- zagospodarowanie placu przy restauracji (uzupełnienie i wymiana drzew ozdobnych) 

Zadanie to stworzy warunki do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów. 
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Przewidywany koszt wykonywanych zadań   – 350.000 zł, a realizacja 2022- 2025 r. 

 

Cel III Infrastruktura techniczna 

 

3.1 Przebudowa ulic: Słonecznej i Ogrodowej 

 

3.1.1 Przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku: 

 

Jest to zadanie niezbędne do wykonania ze względu na: zły stan techniczny nawierzchni 

drogi, brak chodnika do budynku Gminnego Ośrodka Kultury, brak miejsc parkingowych 

przy budynku GOK, za małą przepustowość odwodnienia drogi. 

Jedyna droga dojazdowa i dojście do budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej 

Biblioteki Publicznej, remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, lokalnego oddziału Poczty 

Polskiej, centrali telekomunikacji, budynków mieszkalnych i gospodarstw rolnych. 

 

Planowana data realizacji zadania: 2021 r. 

 

Zakres robót: 

- przebudowa nawierzchni drogi na nawierzchnię utwardzoną (bitumiczną); 

- budowa chodnika do budynku GOK; 

- budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych; 

- wykonanie odwodnienia drogi. 

 

Koszt przedsięwzięcia: 300.000 zł 

 

Zadanie ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej, jakości życia mieszkańców, 

bezpieczeństwa oraz wizerunku wsi. 

 

 

3.1.2 Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kamienniku: 

 

Jest to zadanie niezbędne do wykonania ze względu na: zły stan techniczny nawierzchni 

drogi, brak chodnika do cmentarza parafialnego, brak miejsc parkingowych przy cmentarzu. 

Jedyna droga dojazdowa i dojście do cmentarza parafialnego, piekarni, pieczarkarni, a także 

dojazd do gospodarstw i gruntów rolnych. 

 

Planowana data realizacji zadania: 2021 r. 

 

Zakres robót: 

- przebudowa nawierzchni drogi na nawierzchnię utwardzoną (bitumiczną); 

- budowa chodnika; 

- wykonanie poszerzeń, zjazdów i mijanek. 

 

Koszt przedsięwzięcia: 700.000 zł 

 

Zadanie ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej, jakości życia mieszkańców, 

bezpieczeństwa oraz wizerunku wsi. 
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3.2 Budowa kanalizacji 

 

W Kamienniku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej (około 3000mb sieci) wraz 

przepompownią i tranzytem do projektowanej oczyszczalni ścieków w Szklarach. 

Zadanie będzie kompleksowo realizowane wraz z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków 

we wsi Szklary. 

 

Koszt przedsięwzięcia – 3.500.000 zł 

 

Zakres robót obejmuje: 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi; 

- budowa przepompowni ścieków, 

- budowa sieci tranzytowej do oczyszczalni ścieków. 

 

Planowana data realizacji zadania: 2022-2025r. 

 

Zadanie to poprawi stan wód powierzchniowych oraz podniesie standard życia mieszkańców 

wsi. 

 

 

3.3 Remont dróg gminnych i wewnętrznych 

 

Drogi na terenie wsi Kamiennik wymagają remontu. Są to drogi o nawierzchni gruntowej  

i tłuczniowej.  

 

Zakres robót obejmuje: 

- korytowanie dróg, 

- uzupełnianie nawierzchni tłuczniem, 

- zagęszczanie nawierzchni, 

- remonty przepustów. 

 

Przewidywane koszty realizacji zadania: 500.000 tys. zł. 

 

Planowana data realizacji zadania: na bieżąco. 

 

Zadanie ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej oraz wizerunku wsi. 

 

 

3.4 Założenie strony WWW 

 

Zadanie to przyczyni się do integracji mieszkańców, zwiększenia popularności i korzystania  

z Internetu. Na stronie tej będą umieszczane informacje o wszystkich ważnych wydarzeniach 

z życia wsi. 

 

Przewidywane koszty realizacji zadania: 5.000, zł. 

 

Planowana data realizacji zadania: 2022 r. 
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Cel IV Kultywowanie tradycji społeczności 

 

4.1 Stworzenie Izby Tradycji 

 

 

Izbę Tradycji planuje się utworzyć w jednym z pomieszczeń w budynku po byłym Ośrodku 

Kultury. 

Byłoby to takie małe muzeum wsi Kamiennik, w którym wystawione byłyby eksponaty 

zebrane od samych mieszkańców (stare zdjęcia, zapiski o historii wsi, narzędzia, sprzęt 

gospodarstwa domowego itp.). 

 

Przewidywane koszty realizacji zadania: 50.000, zł. 

 

Planowana data realizacji zadania: 2022-2025r. 

 

 

4.2 Wypromowanie tradycyjnego produktu 

 

Planowana data realizacji zadania: 2023-2025r. 

 

 

4.3 Organizacja festynów i innych imprez integracyjnych 

 

Planowana data realizacji zadania: na bieżąco. 
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9.  Program długoterminowy 

 

Wieś:   Kamiennik                      Wizja: Kamiennik :  „Wieś rolniczo – usługowa, bezpieczna i życzliwa dla ludzi  i środowiska” 

 

I. Plan  II. Program odnowy wsi na lata 2026-2030 
 

Cele  

Co trzeba 

osiągnąć by 

urzeczywistnić 

wizję wsi? 

2. Co pomoże osiągnąć cele? 
 

3. Co może 
przeszkodzić? 

 

Projekty 
Co wykonamy? 

 

 Zasoby  
Czego użyjemy? 

ATUTY 

 Silne strony 
i Szanse  

Co wykorzystamy? 

BARIERY  

Słabe strony 
Co wyeliminujemy? 

 Zagrożenia  
Czego unikniemy? 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 
1. Kultywowanie tradycji 

    i lokalnych obyczajów 

3.Ochrona dziedzictwa       

    kulturowego 

 

Boisko sportowe, 

KGW, OSP, GLKS 

Poparcie gminy  

i organizacji 

pozarządowych 

Dostępność do 

materiałów, 

zaangażowanie 

lokalnej grupy 

działania 

Mała aktywność 

społeczna, emigracja 

pokolenia 

produkcyjnego do 

innych krajów 

1. Sporządzenie kalendarza imprez kulturalnych: festyny, 

koncerty, majówki, dożynki, Dni Kamiennika. 

2. Zebranie eksponatów, tworzenie dokumentacji, 

przygotowanie lokalizacji. 

B. STANDARD ŻYCIA 
1. Poprawa i rozbudowa   

    infrastruktury społecznej. 

2. Poprawa estetyki wsi 

 

budynek spotkań 

na boisku 

sportowym 

 Położenie wsi 

wśród pagórków,  

Istniejący budynek 

szatni 

Małe zainteresowanie 

mieszkańców 

1. Rozbudowa szatni na boisku sportowym. 

2. Utworzenie boiska do siatkówki. 

3. Opracowanie i oznakowanie ścieżek rowerowych. 
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C. JAKOŚĆ ŻYCIA 
1. Systematyczna poprawa 

funkcji społeczno-kulturalnych 

 wsi. 

2. Zwiększenie poczucia 

    Bezpieczeństwa 

3. Przeciwdziałanie patologiom 

 

 

Gminny Ośrodek 

Kultury, 

Boisko piłkarskie 

Potencjał 

mieszkańców wsi i 

władz gminy, 

Dobrze działające 

OSP, KGW, dostęp 

do internetu  

brak dobrze 

urządzonego zaplecza 

świetlicy wiejskiej 

1. Udział w konkursach regionalnych. 

2. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych. 

3. Rozszerzenie i uaktywnienie działalności Gminnej 

Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury. 

 

D. BYT 
1. Możliwość zarobkowania   

    przez mieszkańców   wsi. 

2. Promocja lokalnej 

działalności 

 

  Tworzenie 

małych 

przedsiębiorstw, 

Udział w grupach 

producenckich  

Dbałość o własne 

zasoby 

(wyremontowana 

szatnia na boisku), 

GOK 

Tworzenie 

możliwości 

rozwoju bazy 

agroturystycznej, 

 

Obawa przed 

prowadzeniem 

działalności na 

własny rachunek, 

 

1. Tworzenie lokalnego inkubatora przedsiębiorczości. 

2. Budowa centrum rekreacji, wypoczynku i turystyki 
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