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Plan rozwoju miejscowości Kamionek opracowany w zgodzie z planem rozwoju Gminy Gogolin na 

lata 2016 – 2023 wynika z ustosunkowania się do panującej rzeczywistości oraz świadomego 

wyboru miejscowości. 

I. Charakterystyka miejscowości 

1. Opis wsi 

Kamionek – wieś położona na terenie Gminy Gogolin, Powiat Krapkowicki, Województwo 

Opolskie. Obejmuje obszar 1578,11ha, głównie pola uprawne otoczone lasem. Wieś 

Kamionek położona jest na skraju Wyżyny Śląskiej. Na terenie miejscowości znajduje się 

góra Szpica (256,3 m n.p.m.) oraz rezerwat przyrody “Kamień Śląski” z rzadkim gatunkiem 

drzewa o nazwie jarząb brekinia. 

a) Gleby: piaszczyste i rędziny 

b) Podłoże: kamień wapienny 

c) Gatunki roślin chronione prawem: pierwiosnek, zawilec, przylaszczka, leśna perła, 

miodunka plamista, storczyk. 

Historia – Nie jest znana data założenia wsi Kamionek. Pierwsza udokumentowana informacja na 

temat Kamionka pochodzi z roku 1531, z dokumentu Ks. Opolskiego Jana Dobrego. 

Prawdopodobnie początki naszej wsi sięgają jednak wcześniejszych lat. 

Na przestrzeni wieków Kamionek cały czas się rozwija, staje się coraz piękniejszy.                         

W 2003 roku przystąpił do programu odnowy wsi. 

Nasza wizja: „Kamionek – wieś estetyczna, z korzeniami, pielęgnująca tradycję” 

2. Infrastruktura wsi 

Przez Kamionek przebiegają drogi Gminne. Od roku 1995 wioska jest skanalizowana, 

posiada sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz energetyczną i telekomunikacyjną. 

Sołectwo ma do dyspozycji następujące pomieszczenia, świetlicę środowiskową, sołtysówkę 

gdzie odbywają się spotkania poszczególnych grup działających na terenie wioski, jest 
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pełnometrażowe boisko sportowe, przy którym mieści się budynek – szatnia z prysznicami, 

posiadamy również altanę z grillem oraz siłownię na wolnym powietrzu gdzie odbywają się 

różne imprezy, oraz jest to miejsce dostępne dla wszystkich mieszkańców.  Od dziesięciu lat 

na terenie Kamionka funkcjonuje Dom Spokojnej Starości, co związane jest z nowymi 

miejscami pracy - również dla mieszkańców Kamionka, oraz poprawą jakości życia starszych 

mieszkańców gminy. Na terenie DSS odbywają się również imprezy takie jak majówka, dzień 

otwartych drzwi, dzień seniora, odpust Św. Barbary, dzień chorego mające charakter 

integracyjny. Od 2008 roku funkcjonuje również Niepubliczne „Przedszkole w Ogrodzie” 

gdzie uczęszcza 25 dzieci.. Na terenie wsi działają zakłady usługowe takie jak: warsztat 

samochodowy, zakład ogólnobudowlany, warsztaty ciesielskie i stolarskie, restauracja, sklep 

spożywczy. 

Architektura wiejska – typowe zabudowania gospodarstw wiejskich. 

Zabytki – studnia na środku stawu, pochodząca prawdopodobnie z czasów średniowiecznych, 

cembrowana kamieniem, wybudowana prawdopodobnie przez pierwszych osadników. 

Związana z tym jest doroczna pielgrzymka mieszkańców Kamionka do Ujazdu oraz odpust w 

pierwszą niedzielę lipca. 

3. Ludność 

Sołectwo Kamionek w roku 1988 liczyło 701 mieszkańców, w 1999 roku 707 mieszkańców, 

w 2003 – 664, w 2007- 625, w 2015 - 655 mieszkańców. Od roku 2007 stale obserwuje się 

dodatni przyrost naturalny, oraz migrację na zachód 

II. Planowane kierunki rozwoju 

Zgodnie z wizją rozwoju wsi: „Kamionek – wieś estetyczna, z korzeniami, pielęgnująca 

tradycje” 

Celem miejscowości jest: 

 kultywowanie tradycji ludowych i wznawianie starych, zapomnianych 

 zachowanie starej substancji wsi i budowanie nowych obiektów z zachowaniem 

charakteru wiejskiego. 
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1. Realizacja zadań i projektów na rok 2016 - 2023 które mogą poprawić 

sytuację mieszkańców wsi Kamionek 

a) Wymiana nawierzchni na ulicy Ogrodowej 

b) Budowa chodnika na ulicy Gogolińskiej 

c) Rozbudowa Domu Spokojnej Starości 

d) Gruntowny remont stawu na działce nr… obok przedszkola 

e) Poprawa stanu jakości drogi transportu rolnego  

2. Realizacja zadań i projektów na lata 2016 - 2023 

a) Ułożenie kabli telefonicznych do ziemi 

b) Budowa chodnika na ulicy Gogolińskiej oraz położenie nowego dywanika asfaltowego na 

ulicy Ogrodowej. 

c) Wymiana oświetlenia z ewentualnym ukryciem sieci energetycznej pod ziemię 

d) Doprowadzenie gazociągu do Kamionka 

e) Wykonanie ścieżek rowerowych 

f) Budowa zatoczek autobusowych na ulicy Szkolnej i Gogolińskiej 

III. Inwentaryzacja zasobów miejscowości 

 Przyrodnicze 

Rezerwat przyrody „Kamień Śląski” - jarząb brekinia 

 Kulturowe 

wodzenie niedźwiedzia 

babski comber 

festyny rekreacyjne 
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dożynki 

spotkanie mikołajkowe 

spotkanie dla starszych mieszkańców Kamionka 

jarmark Bożonarodzeniowy 

 Obiekty i tereny 

przedszkole 

Dom Spokojnej Starości 

Boisko sportowe 

Plac Stawowy   

Altana z grillem 

Siłownia 

Sołtysówka 

Kaplica 

Świetlica 

 Infrastruktura społeczna 

Rada Sołecka 

Biblioteka 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek 

Mniejszość Niemiecka 

Klub emeryta 

 Infrastruktura techniczna 

telekomunikacja 

kanalizacja 
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wodociągi 

drogi bitumiczne 

oświetlenie ulic 
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 gospodarka i rolnictwo 

warsztat samochodowy 

stolarnie 

zakład ogólnobudowlany 

sklep spożywczy 

restauracja 

IV. Mocne i słabe strony miejscowości Kamionek, szanse rozwoju 

i zagrożenia: 

1. Mocne strony 

a) zadania integrujące mieszkańców wsi 

 przygotowanie gminnych dożynek 

 spotkanie starszych mieszkańców wsi 

 spotkanie kolędowo-jasełkowe 

 turniej oldbojów 

 spotkanie z okazji dnia chorego 

 spotkanie ze Św. Marcinem 

 majówka  

 dzień dziecka 

 jarmark Bożonarodzeniowy 

 odpust Św. Barbary 

 Józefek 

b) piękne położenie wsi 
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c) dobrze rozwinięty program imprez kulturalno-rozrywkowych 

 wodzenie niedźwiedzia 

 palenie żuru 

 babski comber 

 spotkanie mikołajkowe dla dzieci 

 festyn sportowo-rekreacyjny 

 majówka 

 dzień otwartych drzwi w Domu Spokojnej Starości 

 dzień seniora 

 jarmark Bożonarodzeniowy 

 Józefek 

 Odpust Św. Barbary 

 Dzień chorego 

 Dzień dziecka 

d) różnorodność przyrodniczo-krajobrazowa umożliwiająca rozwój turystyki i agroturystyki 

e) dobra łączność telefoniczna 

f) duże kompleksy leśne 

2. gospodarność i pracowitość mieszkańców  

3.  Słabe strony 

a) niska bonitacja gleb 

b) brak kapitału i zainteresowania tworzeniem małych zakładów 

c) brak rozwoju agroturystyki 
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d) brak przetwórstwa rolno-spożywczego 

e) bezrobocie na terenie miejscowości 

4. Szanse rozwoju 

a) uczestnictwo miejscowości w programie “Odnowa Wsi” 

b) promocja regionu, agroturystyka 

c) produkcja żywności ekologicznej 

d) edukacja mieszkańców 

5. Zagrożenia 

a) odpływ młodych i wykształconych mieszkańców 

b) bezrobocie 

c) niekorzystna struktura demograficzna 

d) brak kapitału do tworzenia nowych miejsc pracy 

V. Opis planowanego przedsięwzięcia 

W najbliższych latach sołectwo dołoży wszelkich starań aby zadania ujęte w projekcie 2016- 2035 

zostały w pełni zrealizowane. Do priorytetowych zadań należy: gruntowny remont stawu na działce 

nr…, budowa chodnika na ulicy Gogolińskiej oraz położenie nowego dywanika asfaltowego na 

ulicy Ogrodowej, budowa zatoczek autobusowych na ulicy Szkolnej i Gogolińskiej, wykonanie 

ścieżek rowerowych, poprawa stanu jakości drogi transportu rolnego. 
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VI. Zakończenie 

Plan Rozwoju Miejscowości Kamionek jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy 

strukturalnej Unii Europejskiej, w zgodzie z Planem Rozwoju Gminy Gogolin. 

Za właściwe wdrożenie, pilotowanie oraz okresowe przedstawianie mieszkańcom postępu w 

realizacji planu odpowiedzialny będzie Sołtys Kamionka. Do pomocy we właściwym wdrażaniu 

Planu Sołtys dysponuje Radą Sołecką oraz Grupą Liderów Odnowy Wsi. 

Informacje o ostatecznym wykazie zadań zawartych w Planie oraz harmonogram ich realizacji będą 

udostępniane przez publiczne prezentacje planu przy okazji spotkań ze społecznością wsi. 

Plan Rozwoju Miejscowości Kamionek jest dokumentem otwartym, może być uzupełniany i 

aktualizowany przez wpisywanie nowych zadań i projektów. 


