
 

UCHWAŁA NR 323/XXVI/2005                                                                                                                                    

Rady Miejskiej w Kłobucku                                                                                                                                                     

z dnia 12.05.2005r. 

w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Kamyk. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 roku (Dz. U. Nr 284, poz 2846) w sprawie trybu składania i wzoru 

wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2005" 

w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Rada Miejska 

w Kłobucku uchwala co następuje: 

§1 

Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Kamyk, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kłobuck. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



  

    Załącznik do Uchwały Nr 323/XXVI/05 

       Rady Miejskiej w Kłobucku 
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WSTĘP 
 

Plan rozwoju miejscowości Kamyk został opracowany w celu usystematyzowania 

dostępnych informacji na temat stanu obecnego oraz określenia przyszłych kierunków jej 

zrównoważonego rozwoju. Rozwoju polegającego na promowaniu różnorodnej działalności 

gospodarczej oraz kształtowaniu jej w sposób zapewniający utrzymanie wartości 

krajobrazowych i przyrodniczych, zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego  

z równoczesnym rozwojem funkcji społecznych i kulturalnych oraz rozwojem infrastruktury 

społecznej i technicznej. Realizacja ustalonych działań w określonych kierunkach rozwoju 

pozwoli na osiągnięcie celów objętych procesem odnowy wsi. Opracowany Plan, wskazujący 

główne kierunki rozwoju miejscowości, z pewnością spowoduje pobudzenie i stymulowanie 

współpracy środowisk lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Niniejszy Plan został opracowany przy współpracy z mieszkańcami miejscowości 

Kamyk, członkami Rady Sołeckiej Kamyka, przedstawicielami władz Gminy Kłobuck  

i pracownikami Urzędu Gminy w Kłobucku. 

Określone w Planie kierunki rozwoju miejscowości są spójne ze Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłobuck, Planem Rozwoju 

Lokalnego Gminy Kłobuck, Strategią Rozwoju Powiatu Kłobuckiego oraz ze Strategią 

Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 
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1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWŚCI I PLANOWANE 
KIERUNKI ROZWOJU 

 Charakterystyka miejscowości 
 

Miejscowość Kamyk położona jest w północnej części województwa śląskiego  

na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej w powiecie kłobuckim. 

 

 
 

 

Rysunek 1. Lokalizacja miejscowości Kamyk w województwie śląskim i powiecie 

kłobuckim. 
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Kamyk jest jednym z 10 sołectw, położonym we wschodniej części gminy Kłobuck. 

Wieś zajmuje obszar o powierzchni 684,2 ha, co stanowi 5,25 % powierzchni gminy. Kamyk 

liczy 1257 mieszkańców. 

 
Rysunek 2. Lokalizacja miejscowości Kamyk w gminie Kłobuck 

 

 

Miejscowość jest bardzo dobrze skomunikowana. Przez Kamyk przebiega droga 

wojewódzka, którą jadąc w kierunku południowo-wschodnim, przez wieś Biała, dojeżdżamy 

do odległej o 12 km Częstochowy a w kierunku północno-wschodnim do wsi Łobodno.  

Z centrum Kamyka drogami powiatowymi dojeżdżamy do Kłobucka oraz wsi Libidzy  

i Borowianki. Droga wojewódzka przecina drogi powiatowe i w okolicy tych skrzyżowań 

kształtuje się centrum miejscowości. 

Najważniejsze budynki usytuowane są w centrum Kamyka. Przy Placu W. Witosa 

mieści się Urząd Pocztowy, Biblioteka Gminna, Restauracja „Dworek”, Ośrodek Zdrowia, 

Punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Kłobucku. Tuż obok Placu W. Witosa, na sąsiednich 

ulicach, znajduje się kościół, Ochotnicza Straż Pożarna i Zespół Szkolno - Przedszkolny. 

W ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę, na terenie Kamyka 

zarejestrowanych jest 84 podmiotów gospodarczych, z tego 66 zajmuje się handlem  

i usługami, a 18 prowadzi działalność wytwórczo-przemysłową. 

Miejscowość jest w całości zwodociągowana, natomiast kanalizacja sanitarna 

aktualnie jest projektowana. 

Przez centrum Kamyka przepływa rzeka Czarna Oksza będąca dopływem Liswarty. 

Kamyk należy do tych miejscowości, które urzekają swym spokojem i szczycą się 

czystym powietrzem. Ciekawe tereny sportowe, rekreacyjne, spacerowo-wycieczkowe, 

oryginalność przyrody oraz zabytki stanowią osobliwość miejscowości. 
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 Planowane kierunki rozwoju 
 

Wizja: Kamyk – Twoją wsią, wsią piękną, zapewniającą doskonały  
                            wypoczynek, wysoki standard i dobrą jakość życia. 
 

Aby życie człowieka na wsi było satysfakcjonujące i zrealizowane w poczuciu 

partycypowania w zdobyczach cywilizacyjnych i efektach rozwoju gospodarczego, cele 

rozwoju oraz planowane działania ustalono w systemie odniesienia do kluczowych obszarów 

odnowy wsi. 

 

Cele 

 

Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego 
 

1. Określenie tożsamości wsi poprzez wykorzystanie walorów bazy sportowo-

rekreacyjnej oraz zasobów przyrodniczo-historycznych. 

 Opracowanie logo wsi.  

 Utworzenie „bram granicznych” przy drogach wlotowych i wylotowych  

z miejscowości, wyróżniających wieś. 

2. Ochrona zabytków i pielęgnacja najważniejszych obiektów wsi. 

 Rewitalizacja zabytkowego dworu i przyległego terenu. 

 Odnowienie kościoła. 

 

Standard życia 
 

1. Poprawa infrastruktury technicznej. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej. 

 Rozbudowa kanalizacji deszczowej. 

 Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego. 

 Budowa sieci gazociągowej. 

 Budowa i modernizacja placów, chodników, parkingów i jezdni. 

2. Poprawa estetyki wsi. 

 Odnowienie skweru na Placu W. Witosa. 

 Zagospodarowanie terenów wokół budynków użyteczności publicznej oraz 

rzeki Czarnej Okszy. 

 Organizacja placu zabaw dla dzieci. 

 Pielęgnacja zabudowy mieszkaniowej i urządzenie obejść. 

 

Jakość życia 
  

1. Integracja społeczności lokalnej. 

 Rozszerzenie oferty imprez kulturalno–edukacyjno-sportowych oraz 

opracowanie kalendarza imprez i jego promocja. 

2. Krzewienie kultury wśród mieszkańców. 

 Wspieranie lokalnych zespołów i twórców kultury oraz ich promocja. 

3. Przywrócenie więzi międzypokoleniowej w społeczności lokalnej. 

 Organizowanie imprez rodzinnych, w tym pikników, biesiad i konkursów na 

najciekawszy album rodzinny lub wiedzę na temat swoich przodków. 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego. 
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 Opracowanie i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu. 

 

Byt 
 

1. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. 

 Wspieranie rozwoju usług turystycznych związanych z tzw. turystyką 

weekendową i jej obsługą. 

 Utworzenie miejsc noclegowych. 

 Wspieranie tworzących się lokalnych grup działania.  

 

2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW 
 

Zasoby przyrodnicze 

 

Obszar Kamyka charakteryzuje się nieznacznym zróżnicowaniem powierzchni terenu. 

Charakterystycznym elementem krajobrazu jest tzw. góra kamycka, która przed 

zlodowaceniem miała postać ostańca wapiennego. 

Gleby występujące na tym terenie odznaczają się niewielką różnorodnością składu 

granulometrycznego. Wynika to z tego, że zostały one wytworzone ze skał osadowych  

w czwartorzędzie w postaci różnoziarnistych piasków, żwirów i głazów wodno – 

lodowcowych oraz glin zwałowych szarobrunatnych. Przeważający udział mają gleby lekkie 

wytworzone z piasków gliniastych. Gleby te są przydatne dla roślin o małych wymaganiach 

glebowych. Udział gleb lepszych rolniczo jest mały, natomiast brak jest gleb ciężkich i bardzo 

ciężkich, które są najkorzystniejsze dla potrzeb rolnictwa. Dominują gleby bielicowe  

i brunatne kwaśne, występują również gleby mułowo – torfowe. 

Kamyk jest położony w strefie umiarkowanego klimatu środkowoeuropejskiego, 

powodującego słoneczną pogodę latem i jesienią oraz zachmurzenie, deszcze, odwilże  

i mgły w okresie zimowym. 

Teren wsi w większości pokrywają zbiorowiska roślinne w postaci zbiorowisk 

łąkowych oraz zieleni niskiej i wysokiej. Wzdłuż dróg występują zadrzewienia głównie: 

jesionów, dębów i akacji. Na skałce w Kamyku zachowała się również roślinność 

nawapienna. Różnorodność gatunkowa zwierząt jest niewielka. Dominują charakterystyczne 

dla obszarów pól i łąk owady i gryzonie. 

W okresie grzewczym występują lokalne przekroczenia takich wskaźników jak: pył 

zawieszony i dwutlenek węgla, ale można stwierdzić, że na tym obszarze stan środowiska jest 

bardzo dobry. 

Poziom wodonośny wód podziemnych występuje na głębokości 200 m,  

a wydajność studni osiąga od 20 do 30 m
3
/h. W związku z tym znaczenie tych wód jest 

niewielkie. Przez obszar Kamyka przepływa rzeka Czarna Oksza w wąskiej dolinie  

o stromych, wysokich zboczach. Największym jej dopływem jest rzeka Białka. Na terenie 

Kamyka znajduje się również zbiornik rekreacyjny „Borówka” w otoczeniu, którego  

w sezonie letnim funkcjonuje ośrodek rekreacyjny. 

      

Zasoby kulturowe 

      

Według źródeł historycznych osada Kamyk powstała na przełomie XV/XVI wieku  

i stanowi przedłużenie Jury krakowsko częstochowskiej. W roku 1555 zostało 

przeprowadzone rozgraniczenie między Kłobuckiem a wsią Kamyk za zgodą stron  

tj. Baltazara Trepki dziedzica tej wsi i Sypka wojewody sieradzkiego. W okresie Księstwa 

Warszawskiego w Kamyku istniała szkoła elementarna, która upadła w wyniku polityki 
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oświatowej władz rosyjskich. W 1870 roku do gminy Kamyk została włączona osada 

Kłobucko. W 1917 roku, osada Kłobucko, po nadaniu jej prawa miejskiego została wyłączona 

ze związku gminy Kamyk. Ogólny obszar gminy Kamyk w roku 1931 obejmował 7821 ha,  

w tym było 4115 ha ziemi ornej, 2642 ha lasów, 382 ha łąki, 284 ha pastwisk i 398 ha innych. 

Rolnicy stanowili 56% ogółu mieszkańców, 28% wyrobnicy i robotnicy fabryczni, 7% 

przemysłowcy i rzemieślnicy, 8% handlujący i 1% pracownicy umysłowi. W 1937 na terenie 

gminy znajdowały się 2 zakłady wędliniarsko-rzeźnicze, 6 garbarni, których właścicielami 

byli miejscowi Żydzi. Na przełomie lat 60-tych, 70-tych Kamyk był jednym z największych 

zagłębi truskawkowych. W latach 80-tych rozwinęła się natomiast uprawa warzyw i kwiatów 

w szklarniach. 

 

W Kamyku przeważa zwarty typ zabudowy jedno lub dwukondygnacyjnej  

z pojedynczymi lukami budowlanymi w centrum oraz większą ilością na obrzeżach. Układ 

ulic tworzy nieregularny kształt planu miejscowości. 

Centralnym punktem miejscowości jest Plac W. Witosa, od którego rozchodzą się 

ulice w różnych kierunkach. Plac ma kształt trójkąta w środku, którego mieści się mały park. 

Zieleń parkowa i alejki wymagają renowacji. 

Przy placu usytuowany jest zabytkowy dwór murowany z 1840 r., którego wnętrza 

przebudowano w latach 1941-1943 a obecnie mieści się w nim restauracja i biblioteka  

(w rejestrze zabytków poz. Nr A-53/78). Dwór jest przykładem ostatnich dworów 

pochodzących z epoki oświecenia i romantyzmu. Wokół placu zlokalizowane są obiekty 

użyteczności publicznej oraz handlowe. 

 

 

 
Obok placu przepływa rzeka Biała Okasza, za którą przy ul. Reymonta znajduje się 

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych. Kościół powstał  

z przebudowania i powiększenia w 1951 roku kaplicy z roku 1936. W sąsiedztwie kościoła 

mieści się plebania wybudowana w 1957 roku. Po drugiej stronie drogi wojewódzkiej, przy 

ulicy Strażackiej znajduje się remiza strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej założonej w 1911 

roku. 

W kierunku południowo-wschodnim od Placu W. Witosa, przy ul. Szkolnej znajduje 

się Zespół Szkolno - Przedszkolny i cmentarz parafialny. 

Przy ul. Strażackiej znajduje się również czworak murowany, stanowiący część 

zespołu dworskiego z połowy XIX w.. Obiekt ten wpisany jest do ewidencji dóbr kultury. 
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Na terenie miejscowości znajduje się też 8 stanowisk archeologicznych z różnych 

okresów i kultur. 

 

W Kamyku odbywają się liczne uroczystości, odpusty, festyny, dożynki, w których 

czynny udział bierze lokalna społeczność. Zachowały się tu również niektóre tradycje  

i obrzędy: topienie marzanny, strojenie gaika w Niedzielę Gajową oraz odwiedzanie domów 

w okresie Bożego Narodzenia przez kolędników. 

Działa tu aktywnie Klub Sportowy „POGOŃ”, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Zespół 

Ludowy. 

 

 

Obiekty i tereny 

W Kamyku znajdują się 84 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową,  

na osiedlu położonym przy drodze do Częstochowy. Zabudowa mieszkaniowa oraz 

nieuciążliwe zakłady usługowe mogą powstawać też w istniejących lukach budowlanych. 

Obiekty przemysłowe mogą być zlokalizowane na obrzeżach miejscowości. 

Brak jest pustostanów mieszkaniowych oraz tradycyjne nieużywanych obiektów 

gospodarczych. Istnieje natomiast pustostan poprzemysłowy: magazyn skupu zboża. 

 

Infrastruktura społeczna 

 

W obiektach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamyku mieści się Przedszkole 

Gminne, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum oraz biblioteka szkolna, stołówka i świetlica.  

 

Tabela nr 1. Liczba oddziałów i dzieci w Przedszkolu Gminnym  

w Kamyku w latach 2000 – 2005. 

Rok szkolny 
Liczba 

oddziałów 

Liczba dzieci 

Ogółem 6 - letnich 5 - letnich 3,4- letnich 

2000/2001 2 48 23 10 15 

2001/2002 2 46 24 8 16 

2002/2003 2 46 14 18 14 

2003/2004 3 61 28 9 24 

2004/2005 2 50 24 12 14 

 

 

Tabela nr 2. Liczba oddziałów i dzieci w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kamyku  

w latach 2000 - 2005. 

Rok szkolny 

Liczba oddziałów Liczba dzieci  

Szkoła 

Podstawowa 
Gimnazjum 

Szkoła 

Podstawowa 
Gimnazjum Ogółem 

2000/2001 7 3 166 67 233 

2001/2002 7 4 162 103 265 

2002/2003 6 5 153 114 267 

2003/2004 6 4 148 93 241 

2004/2005 6 4 155 88 243 



 Plan Rozwoju Miejscowości Kamyk   10 
 

W Kamyku jest też Biblioteka Gminna, która mieści się w dworku przy Placu  

W. Witosa nr 3. W swoich zbiorach posiada 11 758 woluminów, w tym dla dzieci 3761, dla 

dorosłych 4913 oraz popularno-naukowych 3084. Biblioteka istnieje od 1946 roku. 

Korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Kamyka, ale również sąsiednich miejscowości.  

W Ośrodku Zdrowia znajduje się poradnia ogólna i dziecięca, gabinet stomatologiczny 

i zabiegowy oraz punkt szczepień. 

Różne imprezy plenerowe i festyny, odbywają się na boisku Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego, natomiast spotkania społeczności lokalnej w remizie Ochotniczej Straży 

Pożarnej, w salach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, w Restauracji „Dworek” oraz w sali 

przykościelnej – Oratorium. 

Miejscem uprawiania sportu jest bardzo ładne, dobrze utrzymane boisko i nowa sala 

gimnastyczna przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym a rekreacji „Kąpielisko Borówka”. 

Przez teren Kamyka przebiega szlak rowerowy „Krzepicki”, urządzony przez PTTK  

w Częstochowie. 

 

Infrastruktura techniczna 

 

Kamyk posiada 11,0 km sieci wodociągowej. Brak jest kanalizacji sanitarnej, 

natomiast w 2005 r. będzie wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa sieci 

kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji rozpocznie się w terminie umożliwiającym pozyskanie 

środków na dofinansowanie inwestycji. 

Przez Kamyk przebiega droga wojewódzka nr 491 Częstochowa – Kamyk – Łobodno 

– Popów – Działoszyn o nawierzchni asfaltowej, drogi powiatowe S1025: Kamyk – Kuźnica 

– Kokawa, S2045 Libidza – Kamyk, S2043 Kłobuck – Kamyk. Wszystkie te drogi mają 

nawierzchnie bitumiczne o złym stanie technicznym. Drogi gminne mają nawierzchnie 

asfaltowe, tłuczniowe albo gruntowe i wymagają remontu lub przebudowy. Część z tych dróg 

posiada chodnik tylko z jednej strony drogi. 

Na niektórych odcinkach ulic brakuje oświetlenia a część istniejącego oświetlenia 

wymaga przebudowy lub modernizacji. 

W całej miejscowości brakuje sieci gazowej.  

Natomiast sieć komunikacji przewozów pasażerskich jest dobrze rozwinięta.  

Na terenie Kamyka zlokalizowanych jest 5 przystanków PKS. 

 

Gospodarka i Rolnictwo 

 

Do większych firm i zakładów produkcyjnych w Kamyku zapewniających miejsca 

pracy dla mieszkańców Kamyka i okolic należą: 

1. CEFARM Częstochowa S.A. ul. Szkolna 1 – Firma zatrudnia 220 pracowników 

2. CONSONNI FAMILIA ul. Strażacka 38 – Firma zajmuje się produkcja pieczywa  

      wyrobów ciastkarskich oraz soków z owoców i warzyw. Zatrudnia 23 pracowników. 

3. Prywatny Zakład Piekarniczo – Cukierniczy ul. Grunwaldzka 8 – Zakład produkuje 

wyroby ciastkarskie i piekarskie. 

4. FHU „ROB-GUM SERWIS OGUMIENIA” ul. Szkolna – Zakład zajmuje się naprawą 

pojazdów samochodowych, naprawą opon i dętek oraz sprzedażą części i akcesoriów 

samochodowych.  

5. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „KAMPOL”  

ul. Nadrzeczna 14 -  Przedsiębiorstwo prowadzi roboty budowlano-montażowe. 

6. FIRMA RODZINNA „MERK” ul. Przybyłowska 10a- Firma zajmuje się 

projektowaniem i wykańczaniem wnętrz, produkcją wyrobów z drewna, działalnością 

wydawniczą, obróbką metali, produkcją  gier i zabawek. 
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7.  LIND-POL Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 8. Firma zajmuje się produkcją wyrobów 

cukierniczych. Zatrudnia 300 pracowników. 

8. PH „Handel żywcem”ul.Grunwaldzka1 

9. ZPUH „Produkcja wózków dziecięcych” ul. Reymonta 124 

10. „Sklepik Consoni” ul. Strażacka 38 – Sprzedaż wyrobów cukierniczych. Sklep 

Ogólnospożywczy „Majka” Pl. W. Witosa 3 

11. ADBOR Borowieccy, ul. Reymonta113B. 

12. Wynajem Nieruchomości. Stadnina koni ul. Żeromskiego 66 

13. „KAREX” Ślusarstwo Produkcyjno - Handlowe ul. Polna 10a 

14. ZPH „BUTEX” ul. Reymonta 79 – Zakład zajmuje się produkcją obuwia 

15. PPHU „GRZEŚ-A” ul. Żeromskiego 45 – Zakład zajmuje się  produkcją odzieży, 

wózków dziecięcych, desek do prasowania oraz mebli 

Zaplecze gastronomiczne stanowi FHU „BROL”, która prowadzi działalność 

gastronomiczną i rozrywkową oraz bar gastronomiczny „Outlow”. 

Tylko w samej ewidencji działalności gospodarczej, na terenie Kamyka 

zarejestrowane są 84 podmioty gospodarcze. 

 

W Kamyku znajduje się 178 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 645,48 ha. 

Wielkość gospodarstw jest zróżnicowana. Z użytków rolnych największy udział mają grunty 

rolne, natomiast niewielki łąki, pastwiska i sady. Podstawowymi roślinami uprawnymi są 

zboża, przy czym najwięcej ogólnej powierzchni zasiewów zajmuje żyto. Drugą, co do 

zajmowanej powierzchni upraw jest ziemniak. Pozostałymi roślinami uprawnymi są pszenica, 

jęczmień i owies. Z produkcji zwierzęcej największy udział zajmuje hodowla trzody 

chlewnej. 

 

Środki finansowe i możliwości pozyskiwania funduszy. 

 

Rada Sołecka otrzymuje środki finansowe do swojej dyspozycji z budżetu Gminy 

Kłobuck. Ponadto na terenie Kamyka organizowane są imprezy o charakterze dochodowym 

(festyny, zawody sportowe), z których uzyskane dochody przeznaczane są na bieżące 

potrzeby sołectwa. 

 

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki). 

 

W Kamyku aktywnie działają: Ochotnicza Straż Pożarna, Ludowy Klub Sportowy 

„Pogoń”, Rada Kościelna oraz Rada Rodziców.  

Najbardziej prężnie działa LKS „Pogoń”, który powstał w 1950 roku. Barwy klubu to 

w pierwszej kolejności flaga polska, dalsza część biało – niebieska. W latach 1960 -1989 

działały następujące sekcje: piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego i szachowa. Warto 

podkreślić, iż dwukrotnie klub awansował do Ligi Wojewódzkiej. Po raz pierwszy w 1978, 

następnie w 1992 roku. W 1996 roku drużyna Pogoni Kamyk otrzymała dyplom za zasługi  

w rozwoju kultury fizycznej i sportu od Rady Wojewódzkiej LZS w Częstochowie. W sekcji 

piłki nożnej działają trzy grupy wiekowe: trampkarze młodsi, juniorzy młodsi oraz seniorzy, 

w każdej po 20 osób.  

W 1998 roku doszło do powiększenia Klubu „Pogoń” Kamyk o Ludowo – uczniowski 

klub sportowy „Żak-Pogoń” Kamyk. W klubie działają dwie sekcje, sekcja łucznicza i sekcja 

piłki nożnej. Niewątpliwie dużym osiągnięciem drużyny trampkarzy młodszych było 

zdobycie wice mistrzostwa województwa w 2001 roku. 
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Informacje dostępne o wsi. 

       

Informacje o najważniejszych wydarzeniach mających miejsce w Kamyku 

publikowane są w Dodatku Kłobuckim Dziennika Zachodniego. Strony WWW posiadają 

niektóre podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne. Różne informacje na temat Kamyka oraz 

działających podmiotów gospodarczych znajdują się też na stronach ogólnych informacji oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłobuck i Starostwa powiatowego. 

3. ANALIZA SWOT – OCENA MOCNYCH I SŁABYCH 
STRON 

 

Analiza SWOT jest kompleksową metodą służącą do badania zarówno czynników 

wewnętrznych bezpośrednio związanych z miejscowością, dla której opracowywany jest plan 

rozwoju, jak i czynników zewnętrznych, które z jednej strony tworzą szanse dla powodzenia 

planu rozwoju, ale generują także zagrożenia. Metoda ta daje możliwość wykorzystania 

istotnych atutów wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz minimalizowania bądź pokonania 

barier w prognozowaniu rozwoju miejscowości i na etapie realizacji planu rozwoju 

miejscowości. 

 

Mocne strony Słabe strony 

 dobrze rozwinięta baza sportowa przy 

Zespole Szkolno Przedszkolnym  

i ciekawe tereny rekreacyjne 

(Borówka, trasa rowerowa), 

 czyste powietrze i walory krajobrazu 

(góra kamycka), 

 istniejący obiekt zabytkowy (dwór 

murowany z 1840r.-Nr A-53/78) oraz 

obiekt wpisany w ewidencji dóbr 

kultury (czworak murowany 

z połowy XIX w.), 

 osadnictwo o zwartym typie 

zabudowy, 

 korzystne położenie (droga 

wojewódzka i trzy powiatowe), 

 atrakcyjne tereny pod zabudowę 

mieszkaniową (osiedle przy drodze 

woj. do Częstochowy), 

 dobrze rozwinięta infrastruktura 

społeczna, 

 patriotyzm lokalny, 

 prężna działalność lokalnych 

instytucji zrzeszających różne grupy 

społeczne, 

 znaczna ilość imprez sportowych  

i rozrywkowych, 

 silna przedsiębiorczość spożywcza. 

 starzejące się społeczeństwo, 

migracja młodzieży do miasta, 

 brak sieci kanalizacji sanitarnej  

i gazowej, 

 niedostateczne i wymagające 

modernizacji oświetlenie uliczne, 

 zły stan techniczny chodników  

i jezdni oraz brak chodników przy 

niektórych ulicach, 

 duże natężenie ruchu ulicznego  

w centrum i wynikające z tego 

zagrożenie dla dzieci i młodzieży 

szkolnej, 

 brak bazy noclegowej, 

 wiele miejsc do uporządkowania, 

 słaba jakość gleb. 
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Szanse Zagrożenia 

 bliskość położenia Częstochowy –

wzmożony ruch turystyczny, 

 powstanie nowej zabudowy 

jednorodzinnej dzięki napływowi 

ludności z Częstochowy, 

 możliwość pozyskiwania środków 

finansowych funduszy Unii 

Europejskiej na rzecz rozwoju wsi  

i rolnictwa (dopłaty bezpośrednie dla 

rolników), 

 przychylność gminy, 

 rozwój gminy Kłobuck i zwiększenie 

jej budżetu na inwestycje na terenach 

wiejskich. 

 niestabilna sytuacja rynku rolnego  

i duże wahania cen produktów 

rolnych, 

 podniesienie wymagań produkcji 

rolnej, 

 budowa zalewu w Ostrowach, gminie 

sąsiedniej Miedźno (konkurencja  

w zakresie turystyki i rekreacji), 

 niewystarczające środki finansowe  

w budżecie gminy na realizację 

inwestycji komunalnych, 

 brak dokumentacji projektowych  

w celu wystąpienia o fundusze 

pomocowe, 

 utrata pozycji wpływowej wsi  

w gminie Kłobuck. 

 

4. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

 Tytuł projektu 

 

Odnowienie centrum wsi Kamyk poprzez modernizację Placu  

W. Witosa – etap I 

 Uzasadnienie projektu 
Plac W. Witosa położony jest w centrum miejscowości Kamyk. Wokół placu  

i najbliższym jego otoczeniu znajdują się wszystkie obiekty instytucji użyteczności 

publicznych oraz najważniejsze budynki. Park usytuowany w środku placu oraz 

zlokalizowany przy nim przystanek autobusowy stanowi kluczowe miejsce dla lokalnej 

społeczności. W miejscu tym spotyka się cała społeczność miejscowości udająca się do 

kościoła, lekarza, banku, sklepów, biblioteki, przedszkola i szkoły. Tu oczekują podróżni na 

autobus. Jednocześnie jest to miejsce, które powinno być wizytówką miejscowości, ponieważ 

z usług instytucji użyteczności publicznej w Kamyku korzysta ludność sąsiednich 

miejscowości. Jest też widoczne dla osób przejeżdżających przez Kamyk, ponieważ położone 

jest przy drodze wojewódzkiej. Park jest również miejscem wypoczynku turystów oraz 

pielgrzymów udających się do Częstochowy.  

 

Obecnie park i cały Plac W. Witosa jest bardzo zaniedbany. Biorąc jednak pod uwagę 

przyjęty Plan Rozwoju Miejscowości Kamyk, należy określone działania realizować  

w odpowiedniej kolejności, aby w powiązaniu z działaniami zrealizowanymi w przeszłości 

dały efekt kompleksowej odnowy wsi. Opracowywana dokumentacja projektowa kanalizacji 

sanitarnej oraz jej budowa w najbliższym czasie wymusza etapowanie odnowienia całego 

centrum wsi i modernizacji Placu W. Witosa. Najpierw zostanie zrealizowana renowacja 

parku jako przestrzeni wyodrębnionej z placu, następnie po wybudowaniu kanalizacji 

sanitarnej, w pasach jezdni przystąpi się do modernizacji oświetlenia oraz remontów jezdni  

i chodników. Działania te, łącznie z wypielęgnowaną zielenią parku pozwolą osiągnąć 
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kompleksową poprawę estetyki przestrzeni publicznej, co też z pewnością zmobilizuje 

mieszkańców oraz instytucje do zadbania o swoje obiekty i przyległe tereny. Piękny park  

w ładnym otoczeniu będzie miłym miejscem wypoczynku, spotkań, kameralnych imprez 

integrujących lokalną społeczność, a także wizytówką promującą miejscowość jako 

atrakcyjną pod względem turystycznym oraz miejscem do zamieszkania i zainwestowania. 

 

 Park zajmuje powierzchnię 2 570 m
2
. Istniejące alejki spacerowe i placyki w wyniku 

nie remontowania ich od wielu lat wymagają modernizacji polegającej na korekcie ich 

położenia, co do aktualnego stanu użytkowania oraz zmiany nawierzchni. Ciągi spacerowe  

i placyki wymagają uzupełnienia je w wyznaczone miejsca odpoczynku i wyposażenia  

w ławki i kosze na śmieci. Brak jest też akcentu i dominanty całości założenia. Istniejąca 

zieleń wysoka wymaga zabiegów pielęgnacyjnych, cięć sanitarnych oraz ścięcia niektórych 

drzew. Zieleń niska i trawniki są zniszczone i wymagają nowego urządzenia. Wcinająca się  

w teren parku wiata przystankowa  wymaga odnowienia ścian i dachu. 

 

 Cele projektu 
 

Cel Mierniki 

Cel generalny 

Poprawa estetyki wsi Kamyk 
liczba osób zamieszkałych  

i odwiedzających miejscowość 

Cele szczegółowe 

Tworzenie warunków do wypoczynku, 

spotkań i kameralnych imprez 

liczba spotkań i kameralnych imprez 

liczba osób wypoczywających  

w parku 

Podniesienie atrakcyjności turystycznej  

i inwestycyjnej poprzez zmianę wizerunku 

wsi 

liczba osób odwiedzających miejscowość 

Poprawa stanu parku 

powierzchnia terenów zielonych 

powierzchnia alejek i placów 

liczba urządzeń małej architektury 

 Opis projektu 
 

 Zadania, jakie wiążą się z wykonaniem projektu „Odnowienie centrum wsi Kamyk 

poprzez modernizację Placu W. Witosa – etap I” obejmują: 

 roboty przygotowawcze związane z : ścięciem drzew (6 szt.), karczowaniem pni  

(7 szt.), ścinaniem i karczowaniem krzaków i podszycia ( 0,0584 ha), czyszczenie 

terenu (2352 m
2
) usuwaniem humusu (2352 m

2
),wywożeniem karpiny, 

 ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej na alejkach 

i placyku (898,8 m
2
), krawężników betonowych na podsypce piaskowej (363.2 m) 

oraz ścieków z pref. betonowych na podsypce piaskowej (186,6 m) 

 urządzenie terenów zielonych : rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim 

(1453,4 m
3
) oraz na skarpach (584,6 m

3
), wykonanie trawników dywanowych  

(0,145 ha), sadzenie drzew i krzewów (2 szt.), 
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 wykonanie i zainstalowanie elementów małej architektury jak: schody z kostki 

kamiennej (5,4 m
3
), ukwiecone murki ogrodowe z kamienia (4,0 m

3
), ławki parkowe 

(15 szt.), kosze na śmieci (15 szt.), 

 wykonanie i montaż pomnika (1 szt.) 

 odnowienie wiaty przystankowej poprzez malowanie ścian (120,0 m
2
) i dachu  

(20,5 m
2
). 

 

 Wstępny plan realizacji projektu przewiduje przeprowadzenie dwóch  postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych. Postępowania te będą przeprowadzone w trybie 

przetargu i jedno to udzielenie zamówienia na wykonanie i montaż pomnika, a drugie to 

wykonanie pozostałych prac z zakresu projektu. 

 

5. SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO   
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 

 

Lp. 

 

Nazwa fazy - zadania 

Koszty 

netto (w zł) 

VAT 

(w zł) 

Koszty 

brutto (w zł) 

1 Roboty przygotowawcze-ścinanie, 

karczowanie drzew i krzaków, 

usunięcie humusu 

 

4 102,00 

 

902,44 

 

5 004,44 

2 Wykonanie nawierzchni utwardzonych 

na alejkach i placyku 

88 368,00 19 440,96 107 808,96 

3 Tereny zielone i urządzenia małej 

architektury 

103 524,00 22 775,28 126 299,28 

4 Odnowienie wiaty przystankowej 2 508,00 551,76 3 059,76 

Razem 198 502,00 43 670,44 242 172,44 

 

6. HARMONOGRAM PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Wykres Gantta 
Miesiąc/ 

Działanie 
I II III IV V VI VII VIII IX X X XII 

1    X         

2     X X X      

3     X X X X     

4       X X     

 

Legenda 
 

Oś pionowa – działania: 

 

1. Roboty przygotowawcze – ścinanie drzew, karczowanie drzew i krzaków, usuwanie        

    humusu. 

2. Wykonanie nawierzchni utwardzonych na alejkach i placyku. 
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3. Tereny zielone i urządzenia małej architektury. 

4. Odnowienie wiaty przystankowej. 

 

Oś pozioma – czas: 

 

I-XII – miesiące 2006 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


