
 

UCHWAŁA NR 357/XXXIX/2009 

Rady Miejskiej w Kłobucku  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamyk na lata 2010 - 2016 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz uchwalą Nr 2/2009 zebrania 
Wiejskiego Sołectwa Kamyk z dnia 28 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Kłobucku uchwala,       
co następuje: 
 

 

§ 1 
 

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Kamyk na lata 2010 - 2016, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



  

                               Załącznik  

                         do Uchwały Nr 357/XXXIX/2009  

                               Rady Miejskiej w Kłobucku 

                                          z dnia 29 grudnia 2009 r.  
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WSTĘP 
 

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania 

strategicznego. Opracowanie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek 

przy ubieganiu się ośrodki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”. 

Plan Odnowy Miejscowości Kamyk został opracowany zgodnie z wytycznymi 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i zawiera: 

1. Charakterystykę miejscowości, 

2. Inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, 

3. Ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, 

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność 

lokalną w perspektywie 7 lat z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. 

Odnowa i rozwój wsi jest wypadkową wielu działań, wśród których pierwsze miejsce zajmuje 

aktywność, zaangażowanie i solidarna postawa mieszkańców, dlatego też w przygotowaniu 

dokumentu aktywnie uczestniczyli mieszkańcy Kamyka wraz ze swoimi przedstawicielami 

z Rady Sołeckiej Kamyka i Rady Miejskiej w Kłobucku oraz władze Gminy Kłobuck 

i pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku. 

Opracowany Plan jest dokumentem otwartym, stwarzającym możliwości aktualizacji 

w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być 

dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji, 

w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.  
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1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWŚCI  

 

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. 

 

 

 

Kamyk jest jednym z dziesięciu sołectw gminy Kłobuck. Miejscowość położona jest 

we wschodniej części gminy, zajmuje obszar 684,2 ha, co stanowi 5,25 % powierzchni gminy 

i zamieszkiwana jest przez 1276 mieszkańców. 
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Tabela nr 1. Liczba mieszkańców w Kamyku (stan na dzień 21.12.2009) r. 

Kamyk 

 

Liczba ludności 

ogółem kobiety mężczyźni 

1276 658 618 

 

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. 

 

 
Rysunek 2. Lokalizacja miejscowości Kamyk w gminie Kłobuck 

 

 

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

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

rozpocznie się w 2010 roku. 

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. 

Historia Kamyka 

 

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 

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 latach 90-tych i po roku 2000 powstają dwa duże zakłady cukiernicze, 

zakłady ślusarskie oraz inne zakłady usługowe. 
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2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH 

ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI 
 

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. 
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Dziedzictwo kulturowe 

      

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. 

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

zespołu dworskiego z połowy XIX w. Obiekt ten wpisany jest do ewidencji dóbr kultury. 

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 Koło 

Gospodyń Wiejskich. 

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 2. Liczba oddziałów i dzieci w Przedszkolu  w Kamyku 

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 

2005/2006 4 84 26 58 

2006/2007 5 81 27 54 

2007/2008 4 76 27 49 

2008/2009 4 84 33 51 

2009/2010 4 84 27 57 
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Tabela nr 3. Liczba oddziałów i dzieci uczących się w Szkole Podstawowej i Gimnazjum 

w Kamyku  

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 

2005/2006 6 3 153 79 232 

2006/2007 6 3 158 79 237 

2007/2008 7 3 158 84 242 

2008/2009 7 3 154 88 242 

2009/2010 8 4 172 85 257 

 

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 są bardzo ładne, dobrze utrzymane boisko LKS „Pogoń 

Kamyk” 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. W 2010 

roku zaplanowano rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach dwóch projektów.  
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Część Kamyka zostanie skanalizowana w ramach  projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej” realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Natomiast osiedle 

domków jednorodzinnych planowane jest do skanalizowania w ramach projektu „Budowa 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Kamyk w ulicach: 

Brzechwy, Malinowskiego, Kusocińskiego, Komara i Rutkiewicz” zgłoszonego do konkursu 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

 

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 50 pracowników. 

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

wyroby ciastkarskie i piekarskie. 

4. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „KAMPOL”,  

ul. Nadrzeczna 14 -  Przedsiębiorstwo prowadzi roboty budowlano-montażowe 

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

projektowaniem i wykańczaniem wnętrz, działalnością wydawniczą. 
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6.  DELICPOL, ul. Grunwaldzka 8. Firma zajmuje się produkcją wyrobów 

cukierniczych. Zatrudnia 300 pracowników. 

7. ZPUH „Produkcja wózków dziecięcych”, ul. Reymonta 124 

8. „Sklepik Consoni”, ul. Strażacka 38 – sprzedaż wyrobów cukierniczych  

9. ADBOR Borowieccy, ul. Reymonta 113B 

10. Wynajem Nieruchomości. Stadnina koni ul. Żeromskiego 66 

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

12. ZPH „BUTEX”, ul. Reymonta 79 – zakład zajmuje się produkcją obuwia 

13. Zakład Ślusarski „SOJAN”, ul. Strażacka 56 

14. Zakład Kamieniarski ART-STONE, ul. Żeromskiego 66 

15. Artykuły dziecięce KRASNAL II 

16. Hudraulika – Józef Ściebura, ul. Reymonta 

17. Zakład Stolarski Zb. Kowasz, ul. Strażacka 

18. Zakład Ślusarski „ROLMETAL”, ul. Grunwaldzka 

 

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. 

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  
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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 działa 5 grup wiekowych: młodzicy, trampkarze młodsi, juniorzy młodsi, 

juniorzy starsi 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. 

W roku 2008 drużyna trampkarzy starszych w ramach Turnieju „Piłkarska Kadra 

Czeka” zajęła 4 miejsce w Polsce. 

Drużyny juniorów starszych w ostatnich 3 latach dwukrotnie reprezentowały Podokręg 

Częstochowa w Śląskiej Lidze Juniorów Starszych.  
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ANALIZA ZASOBÓW miejscowości w ujęciu tabelarycznym 

Rodzaj zasobu Brak 
Jest o 

znaczeniu 
małym 

Jest o 
znaczeniu 
średnim 

Jest o 
znaczeniu 

dużym 

 
Środowisko przyrodnicze 

- walory krajobrazu   X  

- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie)  X   

- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)  X   

- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty   X  

- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)  X   

- osobliwości przyrodnicze  X   

- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)   X  

- podłoże, warunki hydrogeologiczne  X   

- gleby, kopaliny  X   

 
Środowisko kulturowe 

- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe   X  

- walory zagospodarowania przestrzennego  X   

- zabytki   X  

- zespoły artystyczne  X   

 
Dziedzictwo religijne i historyczne 

- miejsca, osoby i przedmioty kultu  X   

- święta, odpusty, pielgrzymki  X   

- tradycje, obrzędy, gwara  X   

- legendy, podania i fakty historyczne  X   

- ważne postacie historyczne X    

- specyficzne nazwy  X   

 
Obiekty i tereny 

- działki pod zabudowę mieszkaniową   X  

- działki pod domy letniskowe X    

- działki pod zakłady usługowe i przemysł   X  

- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe X    

- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) X    

- place i miejsca publicznych spotkań   X  

- miejsca sportu i rekreacji    X 

 
Gospodarka, rolnictwo 

 

- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)  X   

- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe    X 

- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne  X   

 
Sąsiedzi i przyjezdni 

 

- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria  

  komunikacyjna, atrakcja turystyczna) 

   X 

- ruch tranzytowy   X  

- przyjezdni stali i sezonowi  X   

 
Instytucje 

 

- placówki opieki społecznej X    

- szkoły    X 

- Dom Kultury X    

 
Ludzie, organizacje społeczne 

 

- OSP    X 

- KGW    X 

- Stowarzyszenia, kluby sportowe    X 
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3. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON – ANALIZA 

SWOT 
 

Analiza SWOT jest kompleksową metodą służącą do badania zarówno czynników 

wewnętrznych bezpośrednio związanych z miejscowością, dla której opracowywany jest plan 

odnowy, 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 odnowy 

miejscowości. 

 

 

MOCNE STRONY – atuty rozwoju 

miejscowości Kamyk 

 

 

SŁABE STRONY – czynniki 

ograniczające rozwój miejscowości 

Kamyk 

 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, 

 wiele miejsc do uporządkowania, 

 słaba jakość gleb. 
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SZANSE – możliwości rozwoju 

miejscowości wynikające z otoczenia 

 

 

ZAGROŻENIA – czynniki nie sprzyjające 

 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. 
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4. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH 

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ KAMYKA W LATACH 2010-

2016 
 

Plan Odnowy Miejscowości Kamyk zakłada realizację wielu działań ze sfer społeczno-

kulturalnego i gospodarczego życia mieszkańców Celem planowanych zadań 

i przedsięwzięć jest poprawa stanu bezpieczeństwa i poziomu życia mieszkańców, 

polepszenie warunków do aktywnego wypoczynku mieszkańców, aktywizacja i integracja 

lokalnej społeczności poprzez sport i organizację imprez o charakterze kulturalnym oraz 

rekreacyjnym typu festyny, koncerty, spotkania środowiskowe. 

 

1. Budowa oświetlenia obiektu rekreacyjno-sportowego w Kamyku 

 

Realizacja zadania ma na celu poprawę funkcjonalności i podniesienie atrakcyjności 

istniejących obiektów rekreacyjno-sportowych, umożliwiających zajęcia i rozgrywki 

sportowe również w godzinach wieczornych oraz prowadzenie w bezpiecznych 

warunkach masowych imprez rekreacyjno-kulturalno-sportowych wpisanych na stałe 

w tradycje miejscowości (m.in. spotkania biesiadne, pikniki środowiskowe, 

potańcówki wiejskie, spotkania noworoczne itp.). 

Budowa nowoczesnego oświetlenia o parametrach niespotykanych na innych tego 

rodzaju obiektach w powiecie kłobuckim stanowi jeden z elementów programu 

budowy nowoczesnej infrastruktury sportowej w ramach zamierzenia pn. „Bezpieczny 

stadion”. 

 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłobucku Obr. Smugi, Kamyku, Borowiance, 

cz. Kopca i Łobodnie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej” 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamyku stanowi część inwestycji realizowanej na 

terenie Gminy Kłobuck.  Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód oraz 

zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej. 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców. 
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3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości 

Kamyk w ulicach: Brzechwy, Malinowskiego, Kusocińskiego, Komara 

i Rutkiewicz 

 

Projekt będzie obejmował budowę 1608 m sieci kanalizacji sanitarnej, 42 studzienek 

kanalizacyjnych oraz 673,5 m przyłączy kanalizacyjnych. Zadaniem zaprojektowanej 

sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami jest 

odbiór ścieków bytowo-gospodarczych. Inwestycja wykonana będzie na terenie nowo 

powstałego osiedla domków jednorodzinnych. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w dużym stopniu wpłynie na 

poprawę warunków życia mieszkańców osiedla. 

 

4. Budowa oświetlenia ulicznego domków jednorodzinnych w Kamyku – etap I 

 

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

 

5. Budowa oświetlenia ulicznego domków jednorodzinnych w Kamyku – etap II 

 

Projekt przyczyni się do zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie porządku 

publicznego oraz bezpieczeństwa. Niewątpliwie, oświetlenie uliczne przyczynia się 

w sposób zdecydowany zarówno do podwyższenia tego bezpieczeństwa jak i odczucia 

samych mieszkańców, że mają zagwarantowane bezpieczne poruszanie się po drogach 

publicznych. 

 

6. Budowa oświetlenia  części ul. Reymonta – etap II 

 

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz 

użytkowników drogi. 

Niewątpliwie, oświetlenie uliczne, zwłaszcza w przypadku dróg pozbawionych 

ciągów pieszych (chodników), przyczynia się w sposób zdecydowany zarówno do 

realnego podwyższenia tego bezpieczeństwa jak i odczucia samych mieszkańców, że 

mają zagwarantowane w miarę bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych. 
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7. Przebudowa chodnika ul. Prusa i Żeromskiego w Kamyku 

 

Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa oraz 

warunków życia mieszkańców. Funkcjonalny układ komunikacyjny i ład przestrzenny 

przyczyni się również do szybszego rozwoju miejscowości. 

 

8. Przebudowa budynku parafialnego w celu przystosowania do pełnienia funkcji 

społeczno-wychowawczych i kulturalnych 

 

W wyniku realizacji zadania powstanie obiekt użyteczności publicznej, służący 

wszystkim mieszkańcom. Świetlica będzie miejscem spotkań mieszkańców, 

organizowania spotkań sołtysa z mieszkańcami a także będzie stanowić centrum 

społeczno-kulturalne.  

 

9. Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Kamyku polegająca na budowie 

nagłośnienia, monitoringu, zadaszenia trybun oraz ogrodzenia obiektu 

 

Realizacja zadania stanowi kolejny element programu budowy nowoczesnej 

infrastruktury sportowej w ramach zamierzenia pn. „Bezpieczny stadion”, który  ma 

na celu poprawę funkcjonalności i podniesienie atrakcyjności istniejących obiektów 

rekreacyjno-sportowych.  

 

10. Budowa Świetlicy Środowiskowej w Kamyku wraz  z zagospodarowaniem 

przyległego terenu 

 

Świetlica Środowiskowa jako ośrodek użyteczności publicznej będzie stanowić 

centrum społeczno-kulturalne. Działalność świetlicy wesprze lokalną społeczność 

w procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Ogólnym celem działania świetlicy 

będzie: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego przez prowadzenie zajęć sportowo 

– rekreacyjnych, działania mające na celu rozwój zainteresowań podopiecznych, 

wsparcie psychologiczne i materialne podopiecznych oraz ich rodzin.  
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11. Przebudowa budynku „Domu Nauczyciela”  

 

Remont i modernizacja pozwoli na dostosowanie obiektu do obowiązujących 

przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wymagań technicznych funkcjonowania 

obiektów użyteczności publicznej. Realizacja projektu pozwoli właściwie 

wykorzystywać obiekt i spełnić oczekiwania mieszkańców. 

 

12. Organizacja festynów integracyjnych i promujących walory Sołectwa Kamyk 

 

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez 

organizację imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym typu festyny. W ramach 

festynów przewidziane SA koncerty, spotkania środowiskowe, loterie, konkursy oraz 

zawody sportowe. 
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Harmonogram realizacji zadań 

 

Lp. 

Zadania inwestycyjne 

i przedsięwzięcia 

aktywizujące społeczność 

Lata 

realizacji 

Przewidywane 

koszty 
Źródła finansowania 

1. 
Budowa oświetlenia obiektu 

rekreacyjno-sportowego 

w Kamyku 

2010 108 470,64 

Środki Klubu Sportowego 

„POGOŃ” 

PROW 

2. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Kłobucku Obr. Smugi, 

Kamyku, Borowiance, cz. Kopca 

i  Łobodnie  w ramach projektu 

pn. „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej na terenie 

Gminy Kłobuck poprzez budowę 

kanalizacji sanitarnej” 

2010-

2012 
25 090 410,00 

Budżet Gminy,  

Fundusz Spójności 

3. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej z przyłączami 

w miejscowości Kamyk 

w ulicach: Brzechwy, 

Malinowskiego, Kusocińskiego, 

Komara i Rutkiewicz 

2010-

2011 
1 181 349,60 

Budżet Gminy, 

PROW 

4. 
Budowa oświetlenia ulicznego 

domków jednorodzinnych 

w Kamyku – etap I 

2010-

2011 
196 500,00 Budżet Gminy, 

5. 
Budowa oświetlenia ulicznego 

domków jednorodzinnych 

w Kamyku – etap II 

2012-

2013 
157 000,00 Budżet Gminy, 

6. Budowa oświetlenia części 

ul. Reymonta – etap II 
2010 17 000,00 Budżet Gminy, 

7. Przebudowa chodnika ul. Prusa 

i Żeromskiego w Kamyku 
2013 100 000,00 Budżet Gminy, 

8. 

Przebudowa budynku 

parafialnego w celu 

przystosowania do pełnienia 

funkcji społeczno-

wychowawczych i kulturalnych 

2012 1 000 000,00 

Parafia 

Stowarzyszenie 

Współpracowników 

Salezjańskich 

PROW 

9. 

Rozbudowa obiektu rekreacyjno-

sportowego w Kamyku 

polegająca na budowie 

nagłośnienia, monitoringu, 

zadaszenia trybun oraz 

ogrodzenia obiektu 

2011-

2012 
250 000,00 

Klub Sportowy „POGOŃ” 

PROW 

10. 

Budowa Świetlicy 

Środowiskowej w Kamyku wraz  

z zagospodarowaniem 

przyległego terenu 

2015-

2016 
200 000,00 

Klub Sportowy „POGOŃ” 

PROW 

11. Przebudowa budynku „Domu 

Nauczyciela”  
2012 500 000,00 Budżet Gminy 

12. 
Organizacja festynów 

integracyjnych i promujących 

walory Sołectwa Kamyk 

2010-

2015 
2 000,00 rocznie 

Środki Sołectwa Kamyk 

Środki własne 

mieszkańców 
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HARMONOGRAM - Wykres Gantta 

 

Nazwa zadania 
Lata realizacji 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Budowa oświetlenia obiektu 

rekreacyjno-sportowego 

w Kamyku 
X       

Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Kłobucku Obr. Smugi, 

Kamyku, Borowiance, 

cz. Kopca i Łobodnie  w ramach 

projektu pn. „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej na terenie 

Gminy Kłobuck poprzez 

budowę kanalizacji sanitarnej” 

X X X     

Budowa kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej z przyłączami 

w miejscowości Kamyk 

w ulicach: Brzechwy, 

Malinowskiego, Kusocińskiego, 

Komara i Rutkiewicz 

X X      

Budowa oświetlenia ulicznego 

domków jednorodzinnych 

w Kamyku – etap I 
 X X     

Budowa oświetlenia ulicznego 

domków jednorodzinnych 

w Kamyku – etap II 
   X X   

Budowa oświetlenia części 

ul. Reymonta – etap II 
X       

Przebudowa chodnika ul. Prusa 

i Żeromskiego w Kamyku 
   X    

Przebudowa budynku 

parafialnego w celu 

przystosowania do pełnienia 

funkcji społeczno-

wychowawczych i kulturalnych 

 X      

Rozbudowa obiektu 

rekreacyjno-sportowego 

w Kamyku polegająca na 

budowie nagłośnienia, 

monitoringu, zadaszenia trybun 

oraz ogrodzenia obiektu 

 X X     

Budowa Świetlicy 

Środowiskowej w Kamyku wraz  

z zagospodarowaniem 

przyległego terenu 

     X X 

Przebudowa budynku „Domu 

Nauczyciela” w celu pełnienia 

funkcji społeczno-kulturalnych 
  X     

Organizacja festynów 

integracyjnych i promujących 

walory Sołectwa Kamyk 
X X X X X X X 

 

 


