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 1. Cel opracowania 

 

Celem opracowania „Planu Rozwoju Miejscowości Kamień Śląski na lata 

2015-2023” jest wypracowanie kierunków rozwoju wsi Kamień Śląski. 

Przyjęte w Planie Rozwoju kierunki działania stanowić będą podstawę do 

przygotowywania i opracowywania przez władze samorządowe wniosków 

o wsparcie finansowe poszczególnych działań w ramach dostępnych 

funduszy krajowych i zagranicznych.  

 

„Plan Rozwoju Miejscowości Kamień Śląski na lata 2015-2023” został 

opracowany na bazie następujących dokumentów: 

1) Planu Rozwoju Miejscowości Kamień Śląski na lata 2007-2013; 

2) Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2015 – 2023; 

3) Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy 

Gogolin. 

 

Pierwsza część opracowania poświęcona jest analizie aktualnej sytuacji 

społeczno-gospodarczej oraz zdefiniowaniu obszarów zadaniowych, które 

w latach 2015-2023 traktowane będą jako strategiczne. Kolejne części 

poświęcone zostały przedstawieniu poszczególnych zadań, które  

w okresie programowania zostaną zrealizowane z wyszczególnieniem 

etapów działania oraz źródeł finansowania. Realizacją Planu objęty został 

teren miejscowości Kamień Śląski, a czas jego realizacji obejmuje lata 

2015 - 2023. Sformułowano nowe motto Kamienia Śląskiego:  „U św. 

Jacka odnowisz ciało i duszę”. 

 

2. Analiza aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej wsi 

Kamień Śląski 

2.1. Położenie, powierzchnia 
 

W środku trójkąta, który tworzą miasta Opole, Gogolin i Strzelce 

Opolskie leży na wapiennym wzniesieniu zewsząd otoczona lasami 

wioska Kamień Śląski. Stanowi pradawną siedzibę rycerską,  

z widocznym z dala zamkiem z wieżą i zabudowaniami  gospodarczymi. 
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Ten stary zamek uchodzi za miejsce urodzenia św. Jacka Odrowąża,  

bł. Bronisławy oraz bł. Czesława. Nazwa miejscowa bezpośrednio 

nawiązuje do rodzaju podłoża na jakim miejscowość powstała, a jest to 

skała wapienna. Kamień wapienny jest tutaj podstawowym surowcem 

naturalnym, służącym jako budulec i surowiec do produkcji wapna. Wieś 

Kamień Śląski położona jest w północnej części Gminy Gogolin,  

w powiecie krapkowickim, w odległości 20 km od Opola, 18 km od 

Strzelec Opolskich oraz 8 km od zjazdu Gogolin z autostrady A4. 

Sołectwo Kamień Śląski zajmuje powierzchnię1 352 ha 1, co stanowi 13% 

całej powierzchni Gminy Gogolin.  

 

 

Rysunek 1. Położenie Kamienia Śląskiego w Gminie Gogolin. 

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gogolin na lata 2007-2013. 

 

Północną część sołectwa przecina magistrala kolejowa relacji Wrocław – 

Gliwice – Kraków. Atutem wsi jest lotnisko wraz z lądowiskiem 

wielofunkcyjnym. Do czasu zakończenia II wojny światowej znajdowała 

                                                           
1 Dane geodezyjne, Urząd Miejski w Gogolinie. 
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się w Kamieniu Śl. niemiecka baza lotnicza Luftwaffe Gross Stein. Na 

terenie lotniska odbywają się szkolenia samochodowe w różnych 

terminach oraz różnej lokalizacji. Geograficznie wioska usytuowana jest 

w niecce między doliną rzeki Odry, a Górą św. Anny, w otoczeniu 

kompleksów leśnych z rezerwatem przyrody „Kamień Śląski”. Wieś pełni 

funkcję mieszkaniową, przemysłową, usługową, turystyczno-

pielgrzymkową. Dogodne położenie w stosunku do miejskich ośrodków 

przemysłowych ma wpływ na rozwój funkcji mieszkaniowej. Funkcja 

usługowa wynika z licznych warsztatów rzemieślniczych. Na rozwój 

funkcji turystyczno – pielgrzymkowej wpływ ma znajdujące się 

Sanktuarium św. Jacka Centrum Kultury i Nauki Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Naukowo-Badawczy 

-Księdza Sebastiana Kneippa Zespół Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy 

Sebastianeum Silesiacum. 

2.2 Sytuacja demograficzna 
 

Sołectwo Kamień Śląski jest najliczniejszą wsią w Gminie Gogolin. 

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. liczba ludności wsi Kamień Śląski 

w 2015r. wynosiła 1 3282 osób, co stanowi 10,89% wszystkich 

mieszkańców Gminy Gogolin. W 2013 r. (stan na 30.06.2013) 

zameldowanych było 1344 osób, w 2014r. 1338 osób – co wskazuje na 

ujemny przyrost naturalny. Strukturę wieku ludności cechuje 

stosunkowo zaawansowany proces starzenia się ludności. 

2.3 Środowisko przyrodnicze 
 

Większą część powierzchni sołectwa zajmują użytki rolne, z czego 

zdecydowaną większość stanowią grunty orne, przeważają gleby piątej  

i szóstej klasy. Na terenie sołectwa występują dwa duże zwarte 

kompleksy leśne, jeden od strony północno – wschodniej z przewagą boru 

sosnowego, drugi w części zachodniej sołectwa z przewagą boru 

mieszanego. Lasy w większości dostępne są dla celów wypoczynku. Na 

                                                           
2  Źródło: zgodnie z danymi meldunkowymi Urzędu Miejskiego w Gogolinie, stan na dzień 

31.12.2015. 
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terenie sołectwa występuje szereg zbiorowisk roślinnych wyróżniających 

się wysokimi walorami przyrodniczymi, z których najcenniejsze to 

zbiorowiska muraw ciepłolubnych. Poza lasami, na system zieleni  

w sołectwie składają się m.in. ciągi drzew przydrożnych, zieleń 

cmentarna oraz szczególnie wartościowe starodrzewy w parku 

przypałacowym.  Prawną ochroną objęte są następujące obszary i 

elementy środowiska przyrodniczego: 

-zabytkowy park przy Sanktuarium św. Jacka, objęty ochroną 

konserwatorską i ujęty w wykazie elementów chronionych środowiska 

kulturowego, 

-rośliny objęte ochroną gatunkową, w tym chronione całkowicie: jarząb 

brekinia, wawrzynek wilczełyko, barwinek pospolity, goździk pyszny, 

goryczka krzyżowa, obuwnik pospolity, storczyk szerokolistny, storczyk 

plamisty, podkolan biały, kruszczyk szerokolistny, gnieździk leśny. Na 

północny zachód od wsi, znajdują się dwa wzniesienia porośnięte 

ciepłolubnymi murawami należącymi do klasy Festuco-Brometea. Na 

terenie sołectwa przy drodze z Kamienia Śląskiego do Kamionka rośnie 

zabytkowy dąb szczypółkowy. Na uwagę zasługuje znajdujący się w 

pobliżu Kamienia Śląskiego Rezerwat Leśny „Kamień Śląski”. 

Najistotniejsze zagrożenia dla środowiska związane są z rozległą 

degradacją ziemi i lasów oraz zagrożeniem leśnego rezerwatu „Kamień 

Śląski” przez dotychczasową i planową eksploatację złóż wapieni, 

należących do zakładów wapienniczych: Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. 

oraz Górażdze Cement SA Zakłady cementowo - wapiennicze.  

Część Kamienia Śląskiego objęta jest program sieci obszarów objętych 

ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej – „Natura 2000”. 

Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone  

w skali całej Europy. Obszar leży na wysokości średnio 205 m n.p.m. 

Większość obszaru jest zajęta przez lotnisko (35% powierzchni), a część 

stanowi teren Sanktuarium Świętego Jacka w Kamieniu Śląskim. Grunty 

orne zajmują 59% terenu, lasy – 6%. Dominują tu różnego rodzaju 

murawy - na części terenu zarastające w wyniku spontanicznej sukcesji 
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(zakrzewienia). W latach 70. XX wieku żyła tu duża (kilka tysięcy 

osobników) kolonia susła moręgowanego. Obecnie, na terenie ostoi 

przeprowadzono reintrodukcję susła moręgowanego (Spermophilus 

citellus). Na obszarze tym występuje też kilka gatunków roślin 

chronionych o znaczeniu regionalnym.  

 

2.4  Infrastruktura techniczna 

 

Wieś Kamień Śląski jest obszarem, w którym woda konsumpcyjna 

dostarczana do domów pochodzi z ujęć podziemnych. Wieś posiada 

zbiorczy system zaopatrzenia w wodę, ujęcie wyposażone jest  

w automatyczną Stację Uzdatniania Wody. Obszar wsi odwadniany jest 

przez rowy melioracyjne. Wieś posiada system kanalizacji sanitarnej. 

Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni w Choruli. Ścieki deszczowe 

odprowadzane są do miejscowego zbiornika przeciwpożarowego. Na 

terenie sołectwa prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 

nadających się do recyklingu „systemem workowym” – do wszystkich 

posesji rozprowadzane są worki w dwóch kolorach: żółty na odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych i złom kolorowy oraz zielony na 

odpady ze szkła. Raz w miesiącu odbierana jest również makulatura. 

Ponadto dwa razy w roku prowadzona jest zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych i biodegradowalnych. Wymienione zbiórki 

przeprowadzane są bezpłatnie. Ponadto mieszkańcy mogą oddawać 

materiały niebezpieczne w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych. Wieś Kamień Śląski znajduje się w zasięgu 

zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przez zakłady i miasta, mające 

największy udział ilościowy w zanieczyszczeniu powietrza  

w województwie opolskim, a także sąsiednie zakłady: Cementownię 

Górażdże Cement SA i Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. Dużym 

problemem jest wysoka emisja zanieczyszczeń powietrza, której źródłem 

są gospodarstwa domowe i zakłady usługowe.  
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2.5 System infrastruktury 
 

Na terenie wsi występują drogi zaliczane do kategorii dróg powiatowych 

i gminnych. Drogi powiatowe to: droga numer 1 817 O Kamień Śląski – 

Otmice, 1 829 O Kamień Śląski – Falmirowice, 1 831 O Kamień Śląski – 

Gogolin. Drogi posiadają nawierzchnie bitumiczne, a stan techniczny 

tych dróg jest dobry. Pozostałe drogi na terenie sołectwa są to drogi 

gminne. Z uwagi na duży ruch rowerowy oraz ogromne zainteresowanie 

miejscowością pożądana jest budowa dróg rowerowych łączących Kamień 

Śląski z innymi miejscowościami. Na terenie sołectwa znajduje się 

lotnisko. W pobliżu terenu lotniska rozpoczęto budowę pola golfowego. 

Przez teren sołectwa w północno-wschodniej jego części przebiega linia 

kolejowa relacji Wrocław-Opole-Gliwice. Wieś posiada sieć 

telekomunikacyjną, ponadto objęta jest zasięgiem telefonii komórkowej. 

Przez teren sołectwa przebiega gazociąg doprowadzający gaz koksowniczy 

do Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. Sieć niskiego napięcia wykonana 

jest głównie jako napowietrzna na słupach struno-betonowych. 

Oświetlenie dróg wykonane jest jako mieszane (żarowe, rtęciowe), 

instalowane w przeważającej części na słupach wspólnie z siecią niskiego 

napięcia.  

2.6 Sytuacja gospodarcza 
 

Na terenie sołectwa znajduje się część Śląskich Zakładów Przemysłu 

Wapienniczego Lhoist S.A. z siedzibą w Tarnowie Opolskim. Ponadto 

znajdują się zakłady branży meblarskiej, zakłady gastronomiczne i firmy 

świadczące usługi dla ludności. Zarejestrowanych jest 47 podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą, w tym podmioty prowadzące 

działalność handlową i usługi: stolarskie, wodno-kanalizacyjne, 

transportowe, elektryczne, gastronomiczne, remontowo-budowlane oraz 

usługi różne.  
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2.7 Infrastruktura społeczna 

2.7.1 Edukacja 
 

Na terenie wsi Kamień Śląski funkcjonuje sześciooddziałowa Publiczna 

Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym. Szkoła wybudowana 

została w 1951 roku. Szkoła wraz z przedszkolem zajmuje powierzchnię  

gruntową o wielkości 6136 m². Do szkoły uczęszcza 94 uczniów, 

natomiast do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej 25 

dzieci3. W placówce znajduje się sala gimnastyczna i basen kąpielowy 

zewnętrzny z zapleczem sanitarnym. Stan techniczny budynku szkoły 

jest zadawalający. W 2014r. przy szkole podstawowej wybudowano 

Ekomuzeum. W powstałej altanie gromadzone są stare maszyny rolnicze 

i urządzenia gospodarstwa domowego. Altana jest również miejscem 

wypoczynku, a jej architektura nawiązuje do miejscowych tradycji 

budowlanych. Kamień wapienny wykorzystano tutaj zarówno do 

konstrukcji, jak również w formie ozdobnej okładziny. Budowa altany 

była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach projektu pn. 

„Ekologicznymi Śladami Praojców”, w ramach programu LEADER ze 

środków będących w dyspozycji Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

Zadanie było realizowane od lutego do sierpnia 2014r. 

2.7.2 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 
 

W wiosce znajduje się Wiejski Ośrodek Zdrowia, w którym świadczy 

usługi lek. Dariusz Schindzielorz „Praktyka na wezwanie”. W roku 2005 

został oddany do użytku Zespół Turystyczno-Wypoczynkowo-

Rehabilitacyjny „Sebastianeum Silesiacum”, dla 150 kuracjuszy oparty 

na wodolecznictwie metodą Sebastiana Kneippa. Sprzyja temu położenie 

terenu na zbiorniku wody oligoceńskiej. Do centrum przybywają między 

innymi pacjenci po przebytych schorzeniach neurologicznych z różnym 

stopniem niedowładu fizycznego.  

 

                                                           
3  Stan na dzień 30.09.2015r., System Informacji Oświatowej, Urząd Miejski w Gogolinie. 



„Plan Rozwoju Wsi Kamień Śląski na lata 2015-2023” 

10 

 

Pomocą osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej 

zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie. Wspiera on osoby  

i rodziny w ich wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Główne przyczyny braku samodzielności to: ubóstwo, 

bezrobocie, niepełnosprawność lub długotrwała ciężka choroba, patologie 

społeczne, wielodzietność. Na terenie wioski funkcjonuje jedna apteka. 

2.7.3 Bezpieczeństwo publiczne 
 

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie sołectwa jest na 

poziomie dobrym. Na taką ocenę składa się fakt, że w okresie ostatnich 

dwóch lat nie stwierdzono groźnych przestępstw takich jak: zabójstwa, 

gwałty, napady z użyciem niebezpiecznych narzędzi itp. Nie wystąpiły 

zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej czy też 

awarii technicznej. Duży wpływ w utrzymaniu bezpieczeństwa odgrywa 

miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna. Miejscowa jednostka Ochotniczej 

Straży Pożarnej  należy od roku 2006 do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego. Problemem dla mieszkańców są domokrążcy oraz zakłócenia 

porządku w czasie trwania dyskotek.  

2.7.4 Kultura i turystyka 
 

Zadania w zakresie kultury realizowane są między innymi poprzez 

organizacje i instytucje działające na terenie wsi, takie jak: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego, Stowarzyszenie „Kamyki”, 

Radę Sołecką, Radę Parafialną, Koło Towarzystwa Społeczno-

Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Publiczną Szkołę 

Podstawową, Ochotniczą Straż Pożarną, filię Gminnej Biblioteki 

Publicznej, Świetlicę Środowiskową. Oferta, która kierowana jest do 

mieszkańców jest bardzo szeroka, począwszy od spotkań i imprez dla 

dzieci, poprzez spotkania ludzi starszych i festyny oraz imprezy 

kulturalne, na które przyjeżdżają nie tyko mieszkańcy okolicznych 

miejscowości, ale także z kraju i zza granicy. Imprezy te są doskonałą 

forma prezentacji nie tylko miejscowości i gminy ale i naszego regionu. 
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Mieszkańcy wsi są organizatorami bądź współorganizatorami różnych 

imprez kulturalnych takich jak:  Wodzenie Niedźwiedzia, Gaik, Jarmark 

Odpustowy u Świętego Jacka, spotkanie dla kobiet „Babski Comber”, 

spotkanie mężczyzn „Józefek”, spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia 

Matki, Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, Festyn Sportowo 

Rekreacyjny, obchody Dnia Świętego Marcina, Mikołaj, spotkania 

Wigilijne dla osób starszych i samotnych oraz Jasełka. Część tych imprez 

jest organizowana wspólnie z sąsiednią wioską – Kamionkiem. Liczne 

rzesze pielgrzymów z całego kraju i zagranicy przyciągają uroczystości 

związane z Odpustem Św. Jacka. Organizowany jest także „Jarmark 

Odpustowy u św. Jacka”, który odbywa się corocznie w sierpniu w 

ramach Odpustu u św. Jacka. Tradycyjne stały się już zawody w „Rzucie 

Kamieniem”.  

2.7.5 Sport, turystyka, rekreacja 
 

Na terenie wsi znajduje się na byłym ogrodzie farskim teren sportowo-

rekreacyjny z boiskami do piłki nożnej i siatkówki. W 2015 roku  

wyremontowano boisko do piłki nożnej (teren trawiasty) wraz z kortem 

tenisowym, bieżnią prostą oraz zapleczem z szatniami i węzłami 

sanitarnymi. Na terenie sportowo-rekreacyjnym znajduje się także plac 

zabaw dla dzieci, siłownia na wolnym powietrzu oraz scena, na której 

odbywają się imprezy kulturalne. Publiczna Szkoła Podstawowa posiada: 

boisko przyszkolne o nowej nawierzchni poliuretanowej, basen 

zewnętrzny, a także salę gimnastyczną, która w zależności od potrzeb 

udostępniana jest mieszkańcom w godzinach popołudniowych. Nową 

atrakcją jest Ekomuzeum, które mieści się na terenie Szkoły 

Podstawowej. W byłych salkach katechetycznych i pomieszczeniach 

gospodarczych plebani znajdują się: świetlica dziecięco-młodzieżowa, 

siłownia a także sala spotkań wiejskich. W sali tej odbywają się także 

mniejsze spotkania wiejskie, próby miejscowego zespołu 

folklorystycznego i orkiestry parafialnej. 
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Funkcję wypoczynkowo-rekreacyjną spełnia zabytkowy park 

przypałacowy.  Największą atrakcją turystyczną nie tyko wsi, ale i całej 

Opolszczyzny jest późnobarokowy Pałac z Sanktuarium św. Jacka, 

służący jako centrum naukowe i pielgrzymkowe. Obok Pałacu znajduje 

się kompleks zabudowań Zespołu Turystyczno-Wypocznkowo-

Rehabilitacyjnego „Sebastianeum Silesiacum”. Oprócz wymienionych 

miejsc pielgrzymów i turystów przyciąga piękny kościół pod wezwaniem 

św. Jacka, wybudowany w latach 1603 – 1632. Miejsca godne polecenia 

turystom to także: Izba Tradycji, odtworzone stanowisko susła 

moręgowanego, Rezerwat Przyrody „Kamień Śląski”, cmentarz 

choleryczny, kapliczki przydrożne. Ciekawostką dla odwiedzających są 

znajdujące się na terenie wsi stare mury okalające posesje wykonane z 

kamienia wapiennego. Ważnym elementem jest także wygląd i estetyka 

samej wsi oraz harmonijne rozwiązania architektoniczne. 

 

Przy „Sebastianeum Silesiacum” znajduje się bardzo ciekawy Ogród ks. 

Kneippa, czyli ogólnodostępne miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe  

o powierzchni ok. 13 100 m2. Atrakcją ogrodu są dwa deptaki wodne 

oraz jeden kamienny zbiornik z zimną wodą, służące terapii 

indywidualnej. 

 

Wioska posiada bogatą bazę gastronomiczną i noclegową. W Kamieniu 

Śląskim, jak i na całej Ziemi Gogolińskiej dominuje regionalna kuchnia 

śląska i domowe wypieki. W sołectwie funkcjonują 3 lokale 

gastronomiczne: „Gościniec u św. Jacka”, restauracja „U Ewy”  

i restauracja „Kamieniec”. Sołectwo Kamień Śląski posiada bogatą bazę 

noclegową (około 300 miejsc), w tym kilkadziesiąt w miejscowej szkole 

podstawowej, dzięki czemu możliwa jest m.in. organizacja kolonii dla 

dzieci i młodzieży. Noclegi zapewnia również pensjonat „U Ewy” oraz 

kompleks Sebastianeum Silesiacum. 
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Rozwijający się w szybkim tempie ruch turystyczno - pielgrzymkowy 

spowodował, iż w 2007r. konieczne stało się uruchomienie Centrum 

Informacji Turystycznej. 

2.8. Zaopatrzenie i usługi 

 

Na terenie wioski znajdują się dwa sklepy wielobranżowe oraz jeden 

sklep spożywczy, kwiaciarnia oraz sklep z lokalnymi pamiątkami, w 

głównej mierze związane z kultem św. Jacka, bł. Bronisławy oraz bł. 

Czesława. Zarejestrowano 15 działalności z zakresu usług 

motoryzacyjnych, budowlnych, instalatorskich oraz trzy fryzjersko-

kosmetyczne. W Kamieniu Śl. działa oddział Banku Spółdzielczego  

w Krapkowicach. Znajduje się także bankomat oraz agencja pocztowa.  

W centrum wioski zlokalizowana jest dyskoteka „Ferre”. 

 

3. Mocne i słabe strony wsi kamień śląski, szanse rozwoju 
i zagrożenia 

3.1 Mocne strony wsi: 

1. Bogate złoża kamienia wapiennego. 

2. Rozwinięty przemysł wapienniczy. 

3. Pałac z Sanktuarium św. Jacka. 

4. Dziedzictwo religijne, historyczne i kulturowe. 

5. Kult św. Jacka. 

6. Instytut Naukowo-Badawczy -Księdza Sebastiana Kneippa Zespół 

Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum wraz z 

ogrodem ks. Sebastiana Kneippa. 

7. Posiadanie infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja, sieć 

telefoniczna).  

8. Bogata oferta kulturalna. 

9. Szkoła podstawowa i przedszkole. 

10. Wiejski ośrodek zdrowia. 

11. Kompleks sportowo-rekreacyjny. 

12. Duże kompleksy leśne. 
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13. Gospodarność, pracowitość i otwartość mieszkańców, wynikająca 

z tradycji kulturowych stwarzająca przyjazne i bezpieczne warunki 

społeczne oraz stanowiące potencjał dla rozwoju lokalnego. 

14. Zagospodarowany staw w centrum wsi. 

3.2  Słabe strony: 

1. Niska jakość gleb. 

2. Starzenie się mieszkańców wsi. 

3. Brak dużych gospodarstw rolnych. 

4. Zanieczyszczenie powietrza powodowane niską emisją – niska 

świadomość ekologiczna mieszkańców . 

5. Zły stan techniczny dróg gminnych. 

6. Słaby rozwój małych średnich przedsiębiorstw. 

7. Słaby rozwój agroturystyki.  

8. Zły stan części sieci wodociągowej. 

3.3 Szanse rozwoju: 

1. Położenie na zbiorniku wód podziemnych GZP 333. 

2. Rozbudowa miejscowego lotniska. 

3. Budowa pola golfowego. 

4. Rozwój agroturystyki. 

5. Uczestnictwo w programie „Odnowa Wsi”.  

6. Uczestnictwo w „Sieci Najciekawszych Wsi” 

7. Przyjazd pielgrzymów, turystów i kuracjuszy z kraju i za granicy. 

8. Dobrze rozwinięty i funkcjonujący przemysł wapienniczy. 

3.4 Zagrożenia: 

1. Niekorzystna struktura demograficzna – dużo osób w wieku 

poprodukcyjnym. 

2. Wzrost bezrobocia. 

3. Odpływ ludzi młodych i wykształconych za granicę. 
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4. Realizacja zadań i projektów 

 

Lp. 
Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Źródła 
finansowania 

1. Wymiana sieci wodociągowej w 
ulicach: Powstańców, Placu 

Myśliwca, 1-go Maja, Wapiennej 

2016-2023 Budżet gminy, 
fundusze UE 

2. Modernizacja oświetlenia przy ul. 

Mickiewicza, św. Czesława, 
Gogolińskiej. 

2016-2017 Budżet gminy 

3. Budowa ścieżek rowerowych 2016-2020 Środki 
Stowarzyszenia, 

budżet gminy, 
fundusze UE 

4. Promocja wsi  2016-2023 Środki 
Stowarzyszenia, 
budżet gminy, 
fundusze UE 

5. Podnoszenie poziomu 
wykształcenia i kultury 
mieszkańców poprzez 

organizowanie szkoleń i kursów  

2016-2023 Środki 
Stowarzyszenia, 
budżet gminy, 
fundusze UE 

6. Podnoszenie świadomości 

ekologicznej wśród mieszkańców 

2016-2023 Budżet gminy, 
fundusze UE 

7. Organizowanie imprez promujących 

wieś i integrujących jej 
mieszkańców 

2016-2023 Środki 
Stowarzyszenia, 
budżet gminy, 
fundusze UE 

8. Termomodernizacja szkoły 
podstawowej 

2016-2020 Budżet gminy, 
fundusze UE 

9. Budowa Wiejskiego Centrum 
Aktywizacji 

2016-2023 Budżet gminy, 
fundusze UE 

10. Przywrócenie połączeń 
autobusowych do Gogolina i 

Krapkowic 

2016-2017  

11. Remont nawierzchni ulic 
Powstańców , Wapiennej  

2016-2018 Budżet Gminy 

12. Remont muru odgradzającego teren 
rekreacyjno - sportowy 

2016-2018 Środki 
Stowarzyszenia, 
budżet gminy 

13. Wytyczenie i oznakowanie tras 
turystycznych 

2016-2017 Środki 
Stowarzyszenia, 
budżet gminy 
 

14. Przebudowa przystanku 
autobusowego 

2016-2018 Budżet gminy 
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5. Zakończenie  

System wdrażania Planu Rozwoju Miejscowości Kamień Śląski jest 

realizowany w oparciu system wdrażania pomocy strukturalnej Unii 

Europejskiej. Plan Rozwoju Miejscowości Kamień Śląski realizowany 

będzie w horyzoncie czasowym 2015-2023 po jego zatwierdzeniu przez 

Zebranie Wiejskie mieszkańców Kamienia Śląskiego oraz Radę Miejską  

w Gogolinie. Po przyjęciu przez Radę Miejską, za jego właściwe wdrożenie 

oraz przedstawienie okresowych ocen z postępu jego realizacji 

odpowiedzialny będzie Sołtys Wsi Kamień Śląski. Do pomocy we 

właściwym wdrożeniu Planu Rozwoju Miejscowości Kamień Śląski 

Sołtysowi będzie Radą Sołecką. 

 

Warunkiem niezbędnym do pełnego wdrożenia Planu, jest również 

uwzględnianie wydatków z nim związanych w kolejnych budżetach na 

lata 2015-2023. 

 

Plan Rozwoju Miejscowości Kamień Śląski, jest dokumentem otwartym  

i może być aktualizowany i uzupełniany poprzez wpisywanie nowych 

zadań i projektów.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


