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Wstęp 

Planu Odnowy Miejscowości Kamionna położonej w Gminie Międzychód jest 

kompleksowym dokumentem określającym strategię rozwoju społeczno – gospodarczego wsi 

w latach 2011-2018. Dokument przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną, formułuje cele 

i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia rozwoju społecznego i gospodarczego. 

Szacuje spodziewane efekty i ich wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje 

kierunki zaangażowania środków własnych Sołectwa oraz budżetu Gminy Międzychód 

lokowanych w Sołectwie Kamionna oraz środków zewnętrznych, w tym: z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na działania inwestycyjne, z EFS na programy 

społeczne skierowane dla mieszkańców wsi oraz z innych dostępnych środków. 

Plan Odnowy Miejscowości Kamionna zgodny jest z kierunkami rozwoju wynikającymi z 

polityki UE, w szczególności z polityką równych szans z polityką ochrony i poprawy stanu 

środowiska, wspierania zatrudnienia oraz społeczeństwa informacyjnego. Plan zgodny jest 

także z założeniami „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wielkopolsce”, „Programem 

Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód na lata 2010-2015” oraz z przyjętym przez Radę 

Miejską w Międzychodzie Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.  

Przygotowanie aktualnej wersji Planu Odnowy miejscowości Kamionna poprzedził 

szeroki proces konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców wsi, Rady Sołeckiej, 

samorządu gminnego oraz jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy. W pracach wzięli 

także udział przedstawiciele Fundacji Obchodów 750-lecia Kamionny, instytucji ze sfery 

otoczenia rolnictwa oraz nauki, jak również ugrupowań przedsiębiorców (Rada 

Przedsiębiorców przy Burmistrzu Międzychodu) i środowisk szkolnych.  

 

Dokument był przedstawiany i dyskutowany podczas Zebrań Wiejskich sołectwa 

Kamionna i uchwalony Uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Kamionna z dnia 26 września 

2011r.  

Planu Odnowy Miejscowości Kamionna Gminy Międzychód określa cele i zadania na lata 

2011 – 2018. Obejmuje swym zasięgiem miejscowość Kamionna, położoną w sołectwie 

Kamionna – jedno z 26 sołectw Gminy Międzychód. Dokument ten będzie służył, jako punkt 

odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych ze środków własnych 

Gminy Międzychód oraz ze środków pozyskanych ze strony funduszy Unii Europejskiej oraz 

innych źródeł.  
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Rozdział 1.  

Charakterystyka miejscowości Kamionna  

1.1 POŁOŻENIE 

 

Miejscowość Kamionna położona jest na drodze krajowej K-24 Poznań – Szczecin. 

Kamionna leży na wysokiej skarpie doliny Kamionki, 6 km na pd.- wsch. od Międzychodu  

na skraju otuliny Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Miejscowość Kamionna położona 

jest w obszarze sołectwa Kamionna, jednym z 26 sołectw Gminy Międzychód. Gmina 

Międzychód jest jedną z 4 gmin powiatu międzychodzkiego i jedną z 226 gmin województwa 

wielkopolskiego, leżącą na zachodnim krańcu województwa wielkopolskiego. Położenie 

miejscowości Kamionna obrazuje Rysunek nr 1. 

 
Rysunek 1 Gmina Międzychód 

Źródło: UM i G Międzychód 
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Powierzchnia zabudowy miejscowości Kamionna wynosi 0,2 km2, zaś całe sołectwo 

Kamionna zajmuje powierzchnię 13,28 km2 i jest jednym z większych sołectw w Gminie 

Międzychód. Powierzchnia ogólna Gminy Międzychód wynosi 30 724 ha (307,2 km2),  

co stanowi 41,7 % powierzchni powiatu międzychodzkiego i 1,0 % powierzchni 

województwa wielkopolskiego. Pod względem powierzchni ogólnej Gmina Międzychód jest 

gminą dużą i zajmuje 8 miejsce w województwie wielkopolskim. Jest największą gminą  

w powiecie międzychodzkim.  

Ludność 

Liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz średnią gęstość zaludnienia 

przedstawia tabela Nr 1 

 
Tabela 1 Liczba ludności i średnia gęstość zaludnienia 

 Liczba mieszkańców Powierzchnia w km2 
Liczba mieszkańców 

na 1 km2 

Kamionna 482 13,28 36,22 

Źródło: Dane UM i G w Międzychodzie 

 

1.2 HISTORIA MIEJSCOWOŚCI 

 

Osadnictwo na terenie dzisiejszego sołectwa Kamionna rozpoczęło się 

dawno, bowiem w okresie kultury łużyckiej ok. XIV. w p.n.e. 

Kontynuowane w okresie wpływów rzymskich w okresie lateńskim 

istniała osada kultury przeworskiej i wielbarskiej. Kamionna powstała, 

jako osada nad niewielkim rozlewiskiem rzeczki Kamionki, niegdyś 

zwanej Białą od bystro płynącego w tej okolicy strumienia. Osada została 

prawdopodobnie założona na przełomie  X i XI w. Przez wpływowy 

wielkopolski ród Nałęczów. Najstarszy dokument wymieniający Kamionnę pochodzi 

z 1261 r. i dotyczy nadania ziem Kamionny i Mnich na rzecz zakonu cystersów w Bledzewie. 

Uczynili to Minogniew i Wisław Raciborzyc pochodzący z tego rodu. Późniejsi właściciele 

Kamionny Kamieńscy i Prusimscy - to też przedstawiciele rodu Nałęczów. Nałęczowie 

nadali, jako pierwsi, herb Kamionnie - na czerwonym polu przewiązana chusta. Kiedy 

Kamionna stała się własnością cystersów do herbu dodano klucz cysterski. 

Położenie Kamionny, na ważnym szlaku handlowym poznańsko - berlińskim, już w okresie 

wczesnego średniowiecza było czynnikiem jej dynamicznego rozwoju. Nie zachował się akt 
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lokacyjny miasta, lecz z dokumentu z roku 1402 wnika, że była tutaj sprawowana władza 

sądownicza - a tę wykonywano tylko w miastach.  

W XV i XVI wieku Kamionnę wymienia się wśród miast, które dostarczyć miały trzech 

pieszych na wojnę z krzyżakami. Największy rozkwit miasto przezywało w II połowie XVI 

wieku. Od wieku XV datuje się rozwój osadnictwa olęderskiego w Kamionnie i jej okolicach. 

Było to ważne, ponieważ olędrzy przynieśli wiele innowacji technicznych w zakresie uprawy 

roli na terenach podmokłych oraz budowy młynów i gospodarki wodnej. O dużej prężności 

gospodarczej może świadczyć fakt pięciu jarmarków w ciągu roku aż do XIX wieku. 

Miasto bardzo poważnie ucierpiało w czasie wojny siedmioletniej w latach 1756-1763. 

Liczne przemarsze wojsk rosyjskich i pruskich grabiących i palących mienie mieszkańców 

przyczyniły się do jej powolnego upadku. W 1876 roku po kolejnym pożarze Kamionna 

utraciła prawa miejskie. 

W okresie zaborów, tak jak i inni Wielkopolanie, mieszkańcy Kamionny zmagali się  

z germanizacją. Mimo nacisków, szczególnie w okresie tzw. „kulturkampfu” zachowali język, 

zwyczaje i wierność kościołowi. Przykładem może być bojkotowanie w latach 1875-1887 

działalności duszpasterskiej ks. Kicka - proboszcza „rządowego” przydzielonego przez 

władze pruskie. 

Patriotyzm mieszkańców Kamionny i okolic znalazł swoje odbicie w okresie Powstania 

Wielkopolskiego. Kamionna była bardzo ważnym punktem strategicznym dla obu stron.  

I to właśnie tutaj 16 stycznia 1919 roku rozegrała się jedna z ważniejszych bitew na froncie 

zachodnim. Oddało wtedy swe życie dziewięciu powstańców - w tym kilku mieszkańców 

Kamionny. 

Okres międzywojenny to trudny okres, zwłaszcza czas wielkiego kryzysu. Wśród 

najuboższej części mieszkańców nasiliła się emigracja zarobkowa. Negatywne skutki lat 

zaborów i wieloletniej wojny widoczne były nie tylko w sferze gospodarczej, ale i moralnej. 

Ważną postacią w tym okresie był ks. Józef Braun, który obok pracy duszpasterskiej działał 

bardzo aktywnie, jako społecznik. Potrafił wokół kościoła zaktywizować liczną grupę 

inteligencji (nauczyciele, leśnicy, celnicy, kolejarze) oraz aktywnych obywateli z całej parafii. 

Powstały liczne, prężnie działające organizacje i stowarzyszenia kościelne i świeckie. 

Dokonał również w 1934 roku gruntownego remontu kościoła, pokrywając znaczną część 

kosztów z własnych oszczędności. Prace malarskie wykonane były pod nadzorem  

prof. Jackowskiego z Poznania- ucznia Jana Matejki. Ks. Braun zmarł w 1938 roku. Jego 

pogrzeb stał się wielka manifestacją. Liczne rzesze wiernych z parafii i okolic żegnały  

ze szczerym żalem kapłana, patriotę i społecznika.  
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Kamionna była do początku II wojny światowej miejscowością graniczną, a więc  

już w pierwszych dniach odczuła skutki wojny. 2 września 1939 r. zniszczeniu uległo wiele 

zabudowań. Poszkodowane były 22 rodziny, tracąc często cały dobytek. Spalona została 

również szkoła. Lata okupacji to dla mieszkańców wysiedlenia, wywózki na przymusowe 

roboty do Niemiec, katorżnicza praca, zamknięty kościół, godzina policyjna, ograniczona 

możność poruszania się poza Kamionną. Kilka osób zginęło w obozach koncentracyjnych, 

w tym ks. Kazimierz Hundt. Mieszkańcy Kamionny również walczyli, męstwem zasłynął 

Kazimierz Pakuła członek 304 Polskiego Dywizjonu Lotnictwa w Anglii. Ostatnie dni 

stycznia 1945 roku przyniosły upragnioną wolność. Zapał w odbudowie zniszczeń, radości 

z powrotów, ale i rozpacz. 

Następne lata nie są łatwe, zwłaszcza dla miejscowych rolników. Obowiązkowe dostawy, 

podatki, niesłuszne oskarżenia, mają złamać tych, którzy opierają się kolektywizacji. 

Kamionna jest jedyną wsią w okolicy, gdzie nie powstała socjalistyczna forma gospodarki 

rolnej. 

W 1963 roku został oddany do użytku nowy budynek szkoły tzw. „Tysiąclatka”.  

Od początku nosi imię Powstańców Wielkopolskich. Przed szkołą powstał pomnik 

upamiętniający walczących i poległych w latach 1818-1919 i 1939-1945 roku.  

W 1996 roku na miejscowym cmentarzu uporządkowano groby powstańców, tworząc 

jednolita kwaterę. Opiekę nad nią sprawują dzieci ze szkoły w Kamionnie. 

 

 
 

Zdjęcie 1 Znak graniczny stoi w miejscu, gdzie przed wojną stał Pomnik Powstańców 
Źródło: UM i G Międzychód 
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1.3 STRUKTURA PRZESTRZENNA MIEJSCOWOŚCI 

 

Na wysokiej krawędzi wzgórz stromo opadających w dolinę rzeczki Kamionki wznosi się 

późnogotycki kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół 

powstał tu już w XII w., a najdalej w XIII w. Obecny budynek kościelny został wzniesiony 

przez opata klasztoru cystersów w Bledzewie w końcu XV w. Konsekracja kościoła nastąpiła 

dopiero w roku 1580. Z ważniejszych remontów kościoła należy wymienić m. in. remont  

w wieku XVIII i ostatnie odnowienie budowli i pokrycie wnętrza polichromią w roku 1934. 

 

 
Zdjęcie 2   Kościół p.w. WNMP w Kamionnie 

Źródło: Dane UM i G Międzychód 
 

Mury zewnętrzne kościoła są ozdobione fryzami płycinowymi, a od strony południowej- 

ząbkowym i płycinowym z krzyżami ułożonymi z żeber sklepiennych. Szczyt wschodni- 

trzykondygnacyjny jest pokryty ornamentem siatkowym z cegieł. W szczycie zachodnim 

zachowała się jedynie najniższa kondygnacja. W fasadzie zachodniej i w szkarpie 

południowo- zachodniej wmurowano kamienne kule z czasów wojen szwedzkich. Uwagą 

zwiedzających przyciąga oryginalna wieża - dzwonnica podparta dwiema szkarpami, 

ozdobiona w okrągłej partii dolnej fryzami płycinowymi i zabytkowymi w górnej zaś - 

kwadratowej zwieńczonej czterema sterczynami i stożkowym hełmem ceglanym. Okna  

i profilowane portale są ostrołukowe. Sklepienie w kościele i kruchcie - siatkowe. 
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Główny ołtarz z połowy XVII wieku ozdobiony w dolnej kondygnacji figurami  

św. Kazimierza, Piotra Pawła i Floriana w górnej Wojciecha Andrzeja, jakiegoś nieznanego 

św. i św. Stanisława Biskupa a w zwieńczeniu rzeźbę przedstawiającą Boga Ojca posiada dwa 

zabytkowe obrazy u dołu obraz Matki Boskiej z dzieciątkiem (w. XVII) u góry zaś obraz 

Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (w. XVIII) kurdybanowe antepedium 

pochodzi z pierwszej połowy XVIII w. 

Z boku ołtarza na ścianie północnej umieszczono fragmenty dawnych ołtarzy: główki 

aniołków i inne rzeźby z XVII i XVIII wieku. Pod ścianami stoją rzeźbione rokokowe stalle. 

W bocznym ołtarzu z XVII wieku znajduje się duży krucyfiks z figurami Najświętszej 

Maryi Panny i św. Jana z dawnej belki tęczowej z drugiej połowy XVI wieku. Z boków figury 

aniołów z emblematami Męki Pańskiej u góry - Bóg Ojciec w zwieńczeniu zaś anioł z długą 

trąbą. Na prawo od ołtarza na ścianie północnej znajdziemy obraz z XVIII wieku 

„Męczeństwo św. Barbary” na lewo zaś za rokokową amboną z drugiej połowy XVIII wieku 

dwa obrazy przemalowane w wieku XVII. Święta Trójca i św. Roch. Na ścianie południowej 

pod chórem wisi cenny zabytek rzeźby z XVI wieku - krucyfiks. Ławki zapełniające kościół 

są rokokowe. W kruchcie od strony południowej znajduje się krucyfiks z XVIII wieku 

i ciekawa rzeźba Pana Jezusa Frasobliwego z pierwszej połowy XIX wieku.  

 

 
Zdjęcie 3 Rynek w Kamionnie 
  Źródło: UM i G Międzychód 

 

Plan ulic Kamionny jest pamiątką po dawnym mieście. Na środku czworobocznego rynku 

znajduje się figura Św. Wawrzyńca. Istnieje tutaj także kilkanaście domów o konstrukcji 

szachulcowej. Zachodnią krawędź rynku stanowi budynek dawnego ratusza wraz 
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z zabudowaniami gospodarczymi. Południową krawędź rynku stanowią Domu Kultury, 

budynki mieszkalne i dawnej poczty. Uliczki dochodzące do rynku są brukowane.  

 

Położenie Kamionny na skraju morenowego wzgórza w naturalny sposób dzieli 

miejscowość na część górną ze starą i zabytkową zabudową i część dolną – z zabudową 

nowoczesną. Dawniej w tej części znajdował się młyn, którego siłą napędową były wody 

rzeki Kamionki, spiętrzone – tworzyły staw. 

 

 

 
Zdjęcie 4 Widok na „dolną” Kamionnę 

Źródło UMiG Międzychód 
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Rozdział 2.  

Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego 

2.1 ZASOBY PRZYRODNICZE 

a) Klimat 

Kamionna położona jest na długości N 52o34 i szerokości wschodnie E 15o58 na terenach 

zaliczanych do Pszczewskiego Parku Krajobrazowego oraz także część jego strefy ochronnej. 

Sołectwo Kamionna położone jest we wschodniej części gminy Międzychód.  

Według regionalizacji klimatycznej Wiszniewskiego obszar sołectwa znajduje  

się w granicach lubusko - dolnośląskiego rejonu klimatycznego - najcieplejszego w Polsce.   

 

TEMPERATURA 

Obszar sołectwa znajduje się w zachodniej dzielnicy klimatycznej, charakteryzującej się 

średnimi temperaturami rocznymi na poziomie 8,2oC, gdzie średnia stycznia wynosi -1,3oC, a 

średnia lipca 18,1oC. Roczna suma opadów kształtuje się na poziomie 550mm.  

Okolice Kamionny należą do jednych z suchszych, ze względu na opady, okolic 

Wielkopolski. Mikroklimat jest jednak znacznie wilgotniejszy ze względu na sąsiadującą 

strefę krawędziową wód gruntowych, która tworzy w Dolinie Kamionki duże rozległe 

obszary podmokłe. 

Zjawiska lodowe na ciekach i zbiornikach wodnych pojawiają się zazwyczaj  

11-20 grudnia, a zanikają 21-28 lutego lub 1-10 marca, trwają one ok. 31-50 dni. Pokrywa 

lodowa zazwyczaj pojawia się po 1 stycznia, a zanika 15-28 lutego. Trwała pokrywa lodowa 

na rzekach i zbiornikach utrzymuje się zazwyczaj do 21 dni. 

W regionie Dolnej Warty, w porównaniu z innymi regionami Niziny Wielkopolskiej, notuje 

się najmniejszą liczbę dni z pogodą mroźną. Jest ich średnio w roku tylko około 28. 

 
OPADY ATMOSFERYCZNE 

Nizina Wielkopolska uchodzi za obszar najbardziej deficytowy w wodę. Spowodowane jest to 

głównie niską ilością opadów atmosferycznych. Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 550 

mm. W latach suchych poziom opadów nie przekracza 350 mm. Miesiącami 

charakteryzującymi się największymi opadami są: czerwiec, lipiec i sierpień. Najmniejsze 

opady występują w miesiącach zimowych, głównie w styczniu. 
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KIERUNKI I PRĘDKOŚĆ WIATRÓW  

Nizina Wielkopolska jest obszarem, na którym przeważają wiatry zachodnie i północno – 

zachodnie. Niewielkie różnice we frekwencji głównych kierunków wiatrów zaobserwować 

można pomiędzy poszczególnymi porami roku. 

 

HYDROLOGIA 

Zlewnia Kamionki. Kamionka jest lewym dopływem Warty uchodzącym do niej na 128,5 

km biegu. Powierzchnia zlewni rzeki to 133,7 km2 w tym powierzchnia zlewni do mostu 

Gralewo – Mnichy - 79,4 km2 górna część zlewni budują piaski i żwiry akumulacji wodno- 

lodowcowej, dolna przeważnie gliny zwałowe. W zlewni licznie występują zagłębienia 

bezodpływowe. Na terenie sołectwa występuje 7 źródeł zasilających bezpośrednio wody rzeki 

oraz są trzy niewielkie jeziora. 

 

b) Geologia i geomorfologia 

Na terenie sołectwa dominują różnego typu utwory polodowcowe. Na linii Rokitno-Nowe 

Gorzycko - Tuczępy znajduje się wysoczyzna morenowa oraz ciąg pagórków morenowych 

stadiału poznańskiego zlodowacenia bałtyckiego. W tym ciągu pagórków można wydzielić 

trzy charakterystyczne odcinki: pierwszy - między Rokitnem, a Nowym Gorzyckiem, drugi - 

od Nowego Gorzycka do Dormowa i trzeci od Dormowa do Kamionny. 

Odcinek od Dormowa do Kamionny to strefa morenowych pagórków i wzgórz 

pochodzenia akumulacyjnego i erozyjnego. Istotnym elementem morfologicznym tego 

odcinka jest rynna glacjalna Kamionki. Ciągnie się ona od Lewic na południu do Kolna  

na północy (ok. 17 km). Rynna Kamionki wcina się głęboko na ok. 40-50 m w otaczające 

wzgórze morenowe. Dno rynny o szerokości 300 do 800 m na południe od Mnich 

urozmaicają liczne zagłębienia i progi, które stanowią wyjątkowo atrakcyjny element rzeźby.  

Dno doliny charakteryzuje wysoki stopień uwodnienia. Tereny na wschód od Kamionny tzw. 

Kozie Góry stanowią kulminacje moreny czołowej o wysokości bezwzględnej 111 m n.p.m. 

Morena ta łagodnie opada dopiero w okolicach Mnich.  

Niezwykła geomorfologia terenu przyczyniła się do wytworzenia bardzo cennych 

przyrodniczo fragmentów lasów olszowych i grądowych. W wyniku przeprowadzonych 

badań florystycznych na terenie utworzonego rezerwatu stwierdzono występowanie  

258 gatunków roślin naczyniowych należących do 62 rodzin i 25 gatunków roślin 

zarodnikowych z 9 rodzin. Odnotowano 13 gatunków chronionych i 10 gatunków rzadko 

spotykanych. 
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Wyróżniono 12 zespołów roślinnych: 6 zespołów szuwarowych, 3 zespoły łąkowe  

i 3 zespoły (zbiorowiska) leśne. Występują tu lasy liściaste: zbiorowisko ze związku 

Carpinion  oraz płaty zespołu Galio silvatici - Carpinetum. Dno doliny porasta głównie ols 

porzeczkowy Ribo nigri - alnetum. W rozproszeniu, na niewielkich areałach, występują 

zespoły roślinności szuwarowej: szuwar trzcinowy Phragmitetum communis, zespół 

narecznicy błotnej Thelypteridi - Phragmitetum, zespoły turzyc rozłogowych (Caricetum 

acuttiformis i Caricetum elatae) zespoły turzyc kępowych (Caricetum paniculatae 

i Caricetum elatae) oraz sporadycznie niewielkie fitocenozy zespołów łąkowych: 

Filipendulo- Geranietum, Cirsio - Polygonetum i Arrhenatherum medioeuropaeum. 

Duże fragmenty sołectwa zajmują pola uprawne a wśród wyróżniającej się tam roślinności 

zajmują zbiorowiska chwastów segetalnych. Powierzchnię suchych piaszczystych 

polodowcowych pagórków zajmują przede wszystkim zbiorowiska roślinności 

kserotermicznej. 

 

Na terenie sołectwa znajduje się florystyczny rezerwat przyrody „Dolina Kamionki”. 

Teren doliny obejmuje wielkopolską enklawę Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, 

natomiast jej strome zbocza należą do strefy ochronnej Pszczewskiego Parku 

Krajobrazowego.  

 
Zdjęcie 5 Fragment Pszczewskiego Parku Krajobrazowego 

Źródło: UMiG Międzychód 
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Zdjęcie 6 Fragment Rezerwatu Dolina Kamionki 

Źródło: UM i G Międzychód 

2.2 DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Na listę zabytków w Kamionnie wpisany jest kościół gotycki wybudowany w drugiej 

połowie XV wieku. Obecny budynek kościelny został wzniesiony przez opata klasztoru 

cystersów w Bledzewie. Konsekracja kościoła nastąpiła dopiero w roku 1580. Kościół  

od strony doliny otacza mur gotycki. Z tego miejsca roztacza się wspaniały widok na Dolinę 

Kamionki.  

Kościół w Kamionnie należy do najcenniejszych kościołów późnogotyckich  

w Wielkopolsce. Jest to budynek murowany, nietynkowany, oszkarpowany, jednonawowy, 

zbudowany na planie prostokąta z kruchtą od strony północnej.  

Kamionna do 1874 r. była miastem. Do dzisiaj zachował się miejski układ zabudowań 

z centralnie położonym rynkiem i dochodzącymi do niego brukowanymi uliczkami. 

W centrum wsi znajduje się budynek - przebudowany ratusz z XIX w. z przyległymi do niego 

zabudowaniami gospodarczymi. W tym miejscu znajdowała się stacja poczty dyliżansowej na 

trasie Poznań – Berlin. Kilka budynków o konstrukcji szachulcowej znajdujących się w rynku 

pochodzi z końca XIX w.  
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2.3 OBIEKTY I TERENY 

Położenie Kamionny na zwieńczeniu morenowego wzgórza i rolniczy charakter wsi 

wpłynęły na brak parku i skwerów w wsi. W pobliżu wsi znajduje się duży kompleks lasów, 

łąk i meandrująca w dolinie rzeka Kamionka. We wsi znajdują się ciekawe obiekty. 

 

Kościół parafialny – jednonawowy gotycki kościół wzniesiony w drugiej połowie XV 

wieku, ufundowany przez Mikołaja Kamieńskiego. Już w 1499 roku stała nowa świątynia, 

której wygląd niewiele zmienił się do dnia dzisiejszego. Kościół konsekrowano w 1580 r. 

W ścianach wmurowane są kule armatnie – pozostałość wojen szwedzkich. Dobudowana 

wieża przykryta jest ceglanym hełmem. Stojąc przy otaczającym kościół murze oporowym 

można podziwiać panoramę Doliny Kamionki. Wnętrze kościoła jest niezwykle bogate. 

Wyposażenie pochodzi głównie z XVIII, częściowo jest jeszcze starsze. W ołtarzu głównym 

znajdują się dwa obrazy Matki Bożej z Dzieciątkiem i Matki Bożej Niepokalanie Poczętej 

oraz kurdybanowe antepedium. W ołtarzu bocznym ukazano Trójcę św. Wnętrze kościoła 

ozdabiają rzeźby aniołów, Jezusa na Krzyżu, Chrystusa Frasobliwego. W kościele znajdują 

się stylowe ławki, późnogotyckie stalle (z początku XVI w.) i ławy kolatorskie, rokokowa 

ambona oraz organy z XIX w. Wota pochodzące z XIV w. Znajdujące się po obu stronach 

ołtarza świadczą o kulcie Matki Bożej, którego rozkwit przypada na okres od XIV - XVII w. 

W ostatnich latach kult ten ożywa na nowo.  

 

Słup milowy – kamień w kształcie dzwonu, w XIX wieku ustawiany wzdłuż budowanych 

szos znaczył odległości. Kolejne słupy znajdowały się od siebie w odległości 1 mili 

pocztowej, czyli 7532 m. Za przejazd pobierano opłaty tzw. myto. Kamień, który od 2002 r. 

stoi przy kościele to pozostałość po szosie wybudowanej w latach 1826-35, łączącej Poznań 

z Berlinem. Dyliżans pocztowy przejeżdżał przez Pniewy, Kamionnę, Skwierzynę i Kostrzyn.  

Rynek – Budynek stojący w centrum to przebudowany ratusz. W jego sąsiedztwie znajdują 

się zabudowania dawnych stajni zabudowaniami stajennymi stanowiącymi zaplecze poczty 

dyliżansowej. Na rynku stoi figura św. Dominika. W Rynku możemy zobaczyć kilka domów 

zbudowanych jeszcze w XIX w. Mają konstrukcję szachulcową. Niezwykle malownicza jest 

brukowana ulica łącząca dolną i górną część wsi.  Słup graniczny – upamiętnia miejsce, 

w którym do 1939 r. stał Pomnik Powstańców Wielkopolskich, ufundowany przez 

mieszkańców Kamionny.  
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Zespół Szkolno-Przedszkolny – mieści się w wybudowanej w 1963 r. „tysiąclatce”, 

rozbudowanej w latach osiemdziesiątych. Edukacją w tej placówce objętych jest ok. 130 

dzieci z Kamionny i okolicznych wsi. Szkoła Podstawowa nosi imię Powstańców 

Wielkopolskich. Uczniowie tej szkoły opiekują się stojącym przy placówce pomnikiem oraz 

mogiłami powstańców na miejscowym cmentarzu. Przy szkole znajduje się nowoczesny 

kompleks boisk sportowych i plac zabaw.  

           
 

Zdjęcie 7 Zespół Szkolno Przedszkolny w Kamionnie  
Źródło: UM i G Międzychód 

 
Częścią wsi pozostaje Kamionna Folwark, zwana też Mocbergiem. Przysiółek położony 

jest 1,5 km na pn. od wsi. Jeszcze w 1890 r. była to własność królewskiej domeny w Kolnie. 

W poprzednich stuleciach należał do właścicieli miasteczka. W 1846 r. wspomniany jako 

Kamionna fol., w 1890 r. i później pod niemiecką nazwą Motzberg, obecnie - Mocberg.  

 

Wiktorowo, dawna kolonia, obecnie część Kamionnej, leżąca 2 km na pn.-zach. od wsi. 

Urzędowo w 1885 r. Victorowo, w 1905 r. – Viktorowo. Nazwa wróciła na powojennych 

mapach, jako Wiktorowo. Do 1873 r. była to kolonia w domenie rządowej w Kolnie, 

następnie samodzielna gmina wiejska, która później wyludniła się. W 1837 r. były tu 4 dymy, 

w 1885 r. – 3 domy, 1905 r. – 2.  

 

We wsi funkcjonuje Centrum Sportowo Rekreacyjne, w skład którego wchodzi 

kompleks boisk w pobliżu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz zmodernizowany Dom 

Kultury. Przy przedszkolu zmodernizowano także plac zabaw.  

 

Przez Kamionnę prowadzą szlaki czerwony z Lewic do Międzychodu oraz żółty 

prowadzący z Łowynia do Zatomia Starego. Fragment obu szlaków przebiega przez urokliwą 

Dolinę Kamionki. Można tu zobaczyć rzadkie gatunki roślin i zwierząt, wspaniałe widoki 

z otaczających wzgórz.  
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Przez Kamionnę przebiega droga krajowa K24 łącząca Poznań ze Szczecinem. Do wsi 

dochodzi wiele dróg gruntowych ułatwiających komunikację z położonymi w pobliżu 

Kamionny miejscowościami. Drogi te wykorzystywane są w turystyce rowerowej i pieszej, 

Jednak ich oznakowanie nie jest wystarczające. Brakuje także infrastruktury sprzyjającej 

wypoczynkowi i rekreacji np. miejsc postoju.  

2.4 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

 

Służba zdrowia  

SP ZOZ Międzychód. We wsi brak jakiejkolwiek placówki służby zdrowia. Mieszkańcy 

korzystają z usług placówek funkcjonujących w Międzychodzie. Do ich dyspozycji są 

przychodnie lekarskie oraz szpital powiatowy w Międzychodzie i ginekologiczno-położniczy 

w Sierakowie (łącznie 10 oddziałów). Mieszkańcy mogą skorzystać z usług pogotowia 

ratunkowego i pomocy doraźnej oraz z usług diagnostycznych świadczonych przez SP ZOZ 

w Międzychodzie. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Na terenie sołectwa funkcjonuje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to jednostka 

działająca w ramach krajowego systemu ratownictwa drogowego.  

 

Policja 

Powiatowa Komenda Policji w Międzychodzie 

 

Kultura 

W Kamionnie działa Dom Kultury, w którym znajduje się filia biblioteki. Budynek Domu 

Kultury wykorzystywany jest przez społeczeństwo Kamionny podczas organizowanych 

uroczystości wiejskich i rodzinnych. Budynek ma odnowioną elewację zewnętrzną, jest 

ocieplony. Wyremontowane zostało także zaplecze kuchenne i sanitariat.  

 

 



 17

    
Zdjęcie 8 Budynek Domu Kultury w Kamionnie 

Źródło: UM i G Międzychód 

Organizacje 

Klub Seniorów „Milenium”, Fundacja Obchodów 750-lecia Kamionny, Ochotnicza Straż 

Pożarna, Klub Piłkarski; 

 

Oświata 

Na terenie sołectwa Kamionna funkcjonuje Zespół Szkolno - Przedszkolny, który obejmuje 

miejscowości: Kamionna, Skrzydlewo, Mnichy, Mniszki, Tuczępy, Papiernia, Prusim, 

Popowo, Gorzyń. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kamionnie trafiają do Gimnazjum nr 1 i 2 

w Międzychodzie. Stan organizacyjny oświaty na szczeblu przedszkolnym i podstawowym 

w roku szkolnym 2011/2012 przedstawiono w tabeli nr 2. 

 

 Tabela 2   Stan organizacyjny oświaty w m. Kamionna  
 

Nazwa i siedziba szkoły Liczba uczniów Liczba nauczycieli 
Zespół  

Szkolno – Przedszkolny 
125 13 

(Źródło: Dane UM i G w Międzychodzie) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdjęcie 9 Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamionnie 

Źródło: UM i G Międzychód 
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2.5 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków 

Na terenie sołectwa istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa oraz stacja 

uzdatniania wody, brak sieci przesyłowej gazu. 

Wyposażenie gospodarstw w wodociąg i kanalizację przedstawia tabela nr 3. 

 
Tabela 3   Wyposażenie gospodarstw w wodociągi i kanalizację 

Obszar Sieci w km Przyłącza do mieszkań Zużycie wody w gosp. 

Sołectwo wodociąg kanalizacja wodociąg kanalizacja w tys. 
dm3/rok 

na 1 mieszk. 
w dm3/rok 

Kamionna 9,6 - 135 - 22,9 45,6 

 (Źródło: Dane UM i G w Międzychodzie) 
 

Kamionna posiada sieć kanalizacji sanitarnej zbudowanej w latach 2005/2006, której 

powstanie było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego). 

 

Odpady stałe 

Odpady zbierane są do pojemników i wywożone na teren wysypiska ZUO CLEAN CITY 

w Mnichach. Prowadzona jest wstępna segregacja śmieci. Mieszkańcy korzystają  

z pojemników przeznaczonych do segregowanych śmieci m.in. szkło, plastik. 

 

Dostępność komunikacyjna 

Kamionna położona jest przy drodze krajowej K24. Mieszkańcy posiadają dostęp 

do komunikacji samochodowej – PKS, prywatnych linii komunikacji międzymiastowej.  

Drogi we wsi ( z wyjątkiem przelotowej) są brukowane lub gruntowe.  

Odległość do Międzychodu - 7 km, do Poznania – 77 km i do Gorzowa – 60 km. 

W 2010 r. przeprowadzono przebudowę ul. Dolne w Kamionnie wraz z budową kanalizacji 

deszczowej i oświetlenia drogowego. Inwestycję realizowano ze środków gminnych. 

 

Telekomunikacja i Internet 

Kamionna posiada dostęp do sieci TP S.A. i za jego pośrednictwem do Internetu 

przewodowego. Część mieszkańców korzysta z Internetu za pośrednictwem łączy radiowych 

lub sieci telefonii komórkowej.  



 19

2.6 GOSPADARKA I ROLNICTWO 

Kamionna to w główne mierze wieś rolnicza. W sołectwie znajduje się 36 gospodarstw 

o powierzchni od 4,51 ha do 51,74 ha. Dominują gospodarstwa rolne średniej wielkości.  

W Kamionnie zarejestrowanych jest 29 podmiotów gospodarczych. Znajdują się tu miedzy 

innymi zakłady rzemieślnicze (m.in. zakłady ślusarskie, instalatorskie, budowlane 

wielobranżowe), firmy transportowe i handlowe. Sieć handlowa tworzą 3 sklepy spożywcze 

i kwiaciarnia. Na terenie wsi działa jedno gospodarstwo agroturystyczne.  

Część mieszkańców zatrudniona jest w zakładach i urzędach znajdujących się 

w pobliskich miejscowościach (np. Międzychód, Łowyń). 

2.7 KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI 

Na terenie sołectwa działa kilka organizacji. Należą do nich m.in. Klub Seniora Milenium, 

skupiający emerytów i rencistów mieszkających głównie na terenie Kamionny. Członkowie 

klubu spotykają się systematycznie w Domu Kultury, organizują wspólne wyjazdy, wycieczki 

i ogniska. 

W Kamionnie działa także Szkolny Klub Sportowy. Zajęcia odbywają się na boisku w 

Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Kamionnie. 

OSP Kamionna należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wyposażona jest 

w samochód gaśniczy średni STAR 244 oraz samochód ratownictwa drogowego Ford. 

Remiza strażacka wymaga dostosowania do aktualnych potrzeb. W ostatnim czasie 

z inicjatywy strażaków dokonano rozbudowy remizy, dzięki czemu powstały kotłownia, 

pomieszczenie socjalne i sanitariat. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Jednostka OSP 

skupia 50 strażaków, w tym 16-osobową grupę młodzieży. 

 

Fundacja Obchodów 750-lecia Kamionny została powołana do 

życia w 2005 r. i zarejestrowana w sądzie w 2006 r.  

Jej głównym zadaniem jest przygotowanie miejscowości do 

obchodów jubileuszu 750-lecia, który przypada we wrześniu 2011r. 

Działania skierowane są na poprawę estetyki wsi m.in. poprzez zagospodarowanie terenów 

należących do wsi, propagowanie działań na rzecz poprawy estetyki domostw i obejść, 

wypromowanie miejscowości i jej tradycji.  

Z inicjatywy fundacji od 2007 r. odbywa się we wrześniu Jarmark w Dolinie Kamionki, 

stanowiący jedną z imprez Weekendu w Dolinie Kamionki.  
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Podczas jarmarku prezentowane są dawne zwyczaje i zabawy, dzieła regionalnych 

rękodzielników, prezentacje lokalnych grup artystycznych. Gości podejmuje się specjałami 

wiejskiego stołu. Jarmark rozpoczyna się barwnym korowodem, w którym prym wiodą 

przebierańcy zwani Berami. Organizacja jarmarków jednoczy całą wieś, każda rodzina ma 

swój udział w przygotowaniach i realizacji pomysłu.  

Fundacja współdziała z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym i parafią wspierając finansowo 

i organizacyjnie realizację projektów. Przykładem może być współfinansowanie oświetlenia 

kościoła, zagospodarowanie terenu wokół szkoły, sprzątanie śmietnisk, zagospodarowanie 

skarp przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym i drodze krajowej K24, ozdobienie wsi 

elementami dekoracyjnymi z korzeni i kamieni, utworzenie ogródka dydaktycznego przy 

Muzeum Kamienia. 

 

 
 

 
 

Zdjęcie 10 Działania Fundacji Obchodów 750-lecia Kamionny 
Źródło: UM i G Międzychód 
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Tabela 4 Analiza zasobów miejscowości Kamionna w Gminie Międzychód 
 

 Jak jest teraz? Jak będzie po odnowie? 

1. Co 
wyróżnia? 

• Kamionna położona jest w atrakcyjnym pod 
względem przyrodniczym i turystycznym 
regionie, w otulinie Pszczewskiego Parku 
Krajobrazowego, w pobliżu rezerwatu Dolina 
Kamionki. Kamionna ma duże znaczenie w 
rozwoju turystyki. 

• Zabytkowe obiekty: Kościół p.w. Najświętszej 
Maryi Panny, z dobrze zachowanymi 
podziemiami, miejski układ rynku z 
zaniedbanymi zabudowaniami, ślady wpływu 
osadnictwa olęderskiego; 

• Zły stan techniczny zabytkowego kościoła. Na 
naprawę czekają zabytkowe organy. 

• Funkcjonuje Zespół Szkolno- Przedszkolny 
• Bogate życie kulturalno - sportowe; duża 

aktywność mieszkańców wsi, realizacja wielu 
wspólnych inicjatyw 

• Ogólnodostępne Centrum Sportowo 
Rekreacyjne, w skład którego wchodzą: Dom 
Kultury i kompleks sportowy (boisko do piłki 
nożnej i wielofunkcyjne boisko ze sztuczną 
nawierzchnią); 

• Brak bezpiecznego miejsca do organizacji 
imprez plenerowych (obecnie imprezy 
odbywają się na Rynku, znajdującym się w 
bezpośrednio przy ruchliwej drodze krajowej 
K24) i miejsca zabaw dla najmłodszych 
mieszkańców. 

• Dom Kultury słabo wyposażony. Remontu 
wymaga kuchnia, instalacja elektryczna, 
zaplecze oraz toalety 

• Zły stan nawierzchni ulic i ciągów pieszych. 
Większość to drogi gruntowe, w centrum wsi - 
drogi brukowane,  

• Brak parkingów we wsi, zwłaszcza w okolicy 
cmentarza i w dolnej części Kamionny 

• Zaniedbany teren w dolnej części Kamionny, 
wzdłuż rzeki Kamionki 

• Brak wytyczonej plaży nad Jeziorem Dalamin, 
stanowiącym jedyne miejsce wypoczynku 
letniego dla mieszkańców Kamionny 

• We wsi etapami remontowane będą 
ulice Dolna, Górna, Cmentarna, 
Kościelna i Kozia, wymienione zostaną 
rury azbestowe sieci wodociągowej i 
wyremontowana stacja uzdatniania 
wody 

• Zrewitalizowany Rynek 
• Wyremontowane, bezpieczne zejście 

dla pieszych tzw. „sztanga” 
• Powstaną parkingi na ul. Cmentarnej i 

wzdłuż drogi krajowej K24 
• Naprawione organy w kościele. 
• Rozbudowana sieć szlaków 

turystycznych i miejsc rekreacji wraz z 
infrastrukturą oraz rozpropagowana 
wiedza na temat walorów 
przyrodniczych tego terenu; 

• Dobrze wyposażony i nowoczesny 
Dom Kultury; 

• Plac rekreacyjny pozwalający na 
organizowanie imprez plenerowych, 
położony z dala od ruchliwych dróg, 
stanowiący miejsc rekreacji i 
wypoczynku dla mieszkańców i 
turystów 

• Plac zabaw dla najmłodszych 
mieszkańców dolnej części Kamionny 

• Zorganizowana zostanie uroczystość 
750-lecia Kamionny (2011 r.) 

• Odtworzony akwenu wodnego 
zasilanego wodami rzeki Kamionki 

• Plaża nad Jeziorem Dalamin 
wyposażona w infrastrukturę sanitarną 

 

2. Jakie pełni 
funkcje? 

Sołectwo pełni funkcje: 
• noclegową 
• handlowo -usługową 
• oświatową 
• kulturalną 
• turystyczną 
• rolniczą 

Wieś w dalszym ciągu pełnić będzie 
wskazane funkcje. Poprawie ulegnie 
infrastruktura drogowa i rekreacyjna. 
Wieś w zdecydowanie większym zakresie 
stanie się centrum turystycznym,  

3. Kim są 
mieszkańcy? 

Społeczeństwo o dostatecznym i dobrym 
poziomie materialnym, co uwidacznia stan 
domostw i zagród; Mieszkańcy to ludność 
miejscowa, zajmująca się głownie rolnictwem. W 
niewielkim stopniu osiedlają się tu nowi 
mieszkańcy. Bezrobocie zgodne z poziomem 
powiatu i Gminy; Społeczeństwo silnie 
zintegrowane, wykazuje dużą inicjatywę. 

Społeczeństwo zintegrowane o wyższym 
poziomie kulturalnym i oświatowym, 
działające na rzecz swojej „Małej 
Ojczyzny”. 
Zaktywizowane będą osoby dotknięte 
długotrwałym bezrobociem 
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4. Co daje 
utrzymanie 

- Działalność rolnicza 
- Praca zarobkowa 
- Działalność na własny rachunek 
- Świadczenia emerytalne i rentowe 
- zasiłki dla bezrobotnych 

Poprawa warunków bytowych ludności 
poprzez rozwój turystyki, usług, 
rzemiosła, rękodzielnictwa; 

5. Jak jest 
zorganizowa

na? 

Na terenie sołectwa działa: 
• Rada Sołecka  
• Ochotnicza Straż Pożarna,  
• Dom Kultury,  
• Zespół Szkolno - Przedszkolny  
• Fundacja Obchodów 750-lecia Kamionny 
• Klub Seniora „Milenium 
• Szkolny Klub Sportowy  

Zintegrowane społeczeństwo, wspólnie 
podejmujące działania na rzecz swojej 
wsi. 
Organizacja imprez masowych o zasięgu 
lokalnym i ponadlokalnym np. Jarmark w 
Dolinie Kamionki, Bery 

6. Co  
proponuje 
dzieciom i 
młodzieży? 

• Zespół Szkolno- Przedszkolny 
• biblioteka 
• Centrum Sportowo-Rekreacyjne, które tworzą 

Dom Kultury i kompleks boisk 

Dobrze wyposażony Dom Kultury 
oferujący ciekawe zajęcia dla dzieci 
i młodzieży 
Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

7. Z kim 
rozwiązuje 
problemy? 

• Rada Gminy 
• Rada Sołecka 
• Sołtys 
• Fundacja Obchodów 750-lecia Kamionny 
• Zespół Szkolno-Przedszkolny 

Wspieranie tworzenia grup dla 
rozwiązywania poszczególnych 
problemów 

8. Jakie 
tradycje i 
obyczaje 

pielęgnuje i 
rozwija? 

• Kultywowanie uroczystości religijnych 
• Kultywowanie tradycji zapustowych 

przebierańców - Berów 
• Organizacja Jarmarku w Dolinie Kamionki 

Podtrzymanie tradycji kultywowanych 
dotychczas we wsi. Organizacja 
corocznych imprez promujących wieś np. 
Jarmark w Dolinie Kamionki. 

9. Jaki ma 
wygląd? 

Atrakcyjnie położona wieś wymaga poprawy 
estetyki oraz racjonalnego zagospodarowania 
ogólnodostępnych miejsc.  
Poprawy wymaga estetyka części domostw – 
zwłaszcza w centrum wsi. 
Brak oznakowania zabytków i właściwego 
wyeksponowania najstarszej wsi w Gminie 

• Wieś zadbana i estetyczna; 
• Wyeksponowane budynki zabytkowe.  
• Rozbudowa wsi z uwzględnieniem 

przeznaczenia budynków, aby uniknąć 
budowy budynków przeznaczonych do 
rzemiosła itp. 

• Wprowadzenie większej ilości terenów 
zielonych, miejsc rekreacji 

• Zmodernizowane drogi, ulice 
i chodniki 

10. Jakie są 
mieszkania i 

obejścia? 

• Zadbane, choć widać brak porozumienia, co 
uwidacznia się w powstaniu swoistej mozaiki.  

• Wieś skanalizowana. Kolka gospodarstw nie 
jest podłączona do wodociągu 

Domy zadbane i odnowione zgodnie z 
zaleceniami konserwatora. Estetyczne 
obejścia i ogródki. 
Wszystkie gospodarstwa skanalizowane i 
podłączone do wodociągu 

11. Jaki jest 
stan 

otoczenia i 
środowiska 

naturalnego? 

Środowisko naturalne znajduje się w bardzo 
dobrej kondycji. Kamionna położona jest w 
otulinie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, w 
pobliżu rezerwatu Dolina Kamionki.  
Na terenie sołectwa nie istnieje żadne poważne 
źródło zanieczyszczeń z wyjątkiem istnienia trasy 
przelotowej Poznań - Szczecin. 

Wieś zadbana, w pełni skanalizowana, 
czysta, zielona, bez dzikich wysypisk 
śmieci, z właściwą gospodarką odpadami, 
z zadbanymi terenami rekreacyjnymi 
 

12. Jakie jest 
rolnictwo? 

We wsi znajduje się 36 dobrze prosperujących 
gospodarstw rolnych o powierzchni od 4,51 ha do 
51,74 ha.  

Prężne gospodarstwa z dodatkowym 
ekologicznym działem produkcji, dobrze 
wyszkoleni rolnicy 

13. Jakie są 
powiązania 

komunikacyj
ne? 

Drogi są głównie gruntowe, w centrum wsi – 
brukowane.  
Brak wytyczonych i właściwie oznakowanych 
ścieżek rowerowych, konnych i pieszych 

Drogi i ulice o dobrej nawierzchni 
Wytyczone ścieżki rowerowe i piesze 

(Źródło: Dane UM i G w Międzychodzie)
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Rozdział 3.  

Ocena mocnych i słabych stron, identyfikacja obszarów 

poprawy – analiza SWOT 

3.1 ANALIZA SWOT 

W rozdziale czwartym Planu Odnowy Miejscowości Kamionna przeprowadzono analizę 

SWOT. Dokonanie analizy poprzez identyfikacje mocnych i słabych stron Sołectwa oraz 

przeanalizowanie szans i zagrożeń wynikających z otoczenia pozwoli na sformułowanie celów. 

 
Tabela 5 Analiza SWOT dla miejscowości Kamionna  
 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 
Położenie 

- Korzystne położenie przy drodze krajowej nr 24 
Poznań – Szczecin, 30 km do autostrady A2 

- w znanym turystycznie regionie - Gmina 
Międzychód i okolica rozpoznawalna przez 
turystów (Kraina Stu Jezior i Puszcza Notecka); 

- atrakcje turystyczne (kościół gotycki w Kamionnie, 
kościół barokowy i Zamek Opalińskich  
w Sierakowie, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej 
w Chalinie i Centrum Edukacji Regionalnej  
i Przyrodniczej w Mniszkach) 

- na trasie pieszych szklaków turystycznych  
- w pobliżu dużych ośrodków miejskich (Poznań 75 

km, Gorzów – 65 km, Berlin -175 km) 
Walory wsi 

- Wysokie walory krajobrazowo – turystyczne 
(położenie w otulinie Pszczewskiego Parku 
Krajobrazowego, w pobliżu rezerwatu Dolina 
Kamionki) 

- Cenne zabytki architektury - późnogotycki kościół 
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Kościół powstał z XV w 

- Duża powierzchnia lasów i duże pogłowie 
zwierzyny łownej 

- Niezagrożone środowisko przyrodnicze przy braku 
większych zakładów przemysłowych. 

- Czyste środowisko naturalne 
- Dobrze rozwinięte szkolnictwo, prężnie działania 

prokulturowe  
- Duży potencjał ludzki 
- Szeroka współpraca z wiodącym w kraju 

Międzychodzkim Stowarzyszeniem 
Agroturystycznym, skupiającym 27 gospodarstw  

- Średnie bezrobocie 
- Zły stan nawierzchni ulic 
- Zaniedbane budynki w obrębie Rynku 
- Brak miejsc parkingowych 
- Zły stan chodnika łączącego górną i dolną część 

Kamionny tzw. „Sztangi” 
- Słabe gleby 
- słabe zagospodarowanie czasu dla dzieci 

i młodzieży 
- słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjna, w 

tym brak bezpiecznego miejsca do organizacji 
imprez plenerowych, kąpieliska i miejsca zabaw dla 
najmłodszych 

- niezadawalająca estetyka wsi 
- Zbyt słabe wykorzystanie walorów naturalnych Gminy 
- Brak sieci gazowej, 
- Słabo rozwinięta sieć telefoniczna na terenach 

wiejskich i dostęp do Internetu 
- Słabo rozwinięta sfera przemysłu drzewnego, 

przetwórstwa runa leśnego. 
- Brak alternatyw w aktywizacji zawodowej ludności 

wiejskiej poza rolnictwem 
- Niezadawalające warunki życia mieszkańców wsi, 
- Brak zorganizowanego rynku artykułów rolnych, 
- Zbyt słabo wykorzystane możliwości rozwoju 

turystyki i rekreacji 
- Zaniedbane szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe 
- Brak sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kilku 

gospodarstwach 
- Niska świadomość ekologiczna, zbyt mała liczba 

pojemników na segregowane śmieci 
- W Domu Kultury - niezadawalające wyposażenie, 

zły stan techniczny zaplecza kuchennego 
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SILNE STRONY SŁABE STRONY 
- Możliwość współpracy w zakresie turystyki 

z sąsiednimi gminami, Lokalną Grupą Działania 
„Puszcza Notecka” oraz Lokalną Grupą Rybacką 
Obra-Warta. 

- Organizacja imprez kulturalnych i dobra promocja 
turystyczna w Gminie Międzychód 

- Dostęp do imprez kulturalnych i rekreacyjnych 
organizowanych na terenie Gminy i Powiatu 

Łatwy dostęp do szkolnictwa 

- Dobrze funkcjonujący Zespół Szkolno-
Przedszkolny (w skład ZSP wchodzą 
dwuoddziałowe przedszkole i sześcioklasowa 
szkoła podstawowa) 

- Zorganizowane dowozy szkolne dla uczniów 
gimnazjum 

Istniejąca infrastruktura techniczna 

- Sołectwo jest prawie w całości zwodociągowane 
i skanalizowane 

- Dobra jakość wody.  
- sołectwo posiada sieć energetyczną i częściowe 

oświetlenie uliczne, 

i sanitariatów 
- Zły stan techniczny zabytkowego kościoła (w tym 

zabytkowych organów) oraz budynków w centrum 
wsi 

 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 
- Dokształcanie społeczeństwa - szkolenia i kursy 
- Sprzyjająca polityka regionalna, w tym: adresowana 

do rozwoju obszarów wiejskich 
- Wzrost dostępności do kapitałów i środków 

pomocowych w tym pochodzących z Unii 
Europejskiej 

- Promocja walorów sołectwa 
- Zwiększenie dochodów Gminy poprzez eksploatację 

złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie 
Gminy 

- Zainteresowanie partnerów zachodnich walorami 
turystycznymi i gospodarczymi, 

- Rozwój ekologicznego rolnictwa, 
- Aktywizacja obszarów wiejskich – stworzenie 

Programów Odnowy Wsi 
- Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej, wodociągowej 

i oświetleniowej na terenie Sołectwa 
- Poprawa estetyki sołectwa 
- Wykorzystanie położenia geograficznego Sołectwa 

Kamionna przy drodze krajowej nr 24 oraz bliskość 
Poznania i Berlina, 

- Ochrona krajowego rynku rolnego 
- Rozwój sieci rynków i giełd rolno-spożywczych 

- Utrzymująca się na stałym poziomie grupa osób 
dotkniętych długotrwałym bezrobociem 

- Brak nowych atrakcyjnych miejsc pracy 
szczególnie dla młodych mieszkańców 

- Migracja młodzieży do dużych miast i poza granice 
kraju 

- Brak środków finansowych 
- Niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania 

szans, jakie dają środki Unii Europejskiej 
- Niekontrolowane zanieczyszczania środowiska 

odpadami – dzikie wysypiska śmieci 
- Zagrożenia wynikające z położenia w pobliżu 

wysypiska śmieci 
- Brak propozycji kulturalnych, spędzania wolnego 

czasu dla dzieci i młodzieży – spowodować będzie 
osłabienie możliwości wychowawczych, 
w konsekwencji przyniesie problemy  degradacji 
kulturalnej i społecznej młodych mieszkańców wsi  

- Nie wykorzystanie możliwości rozwoju turystyki i 
rekreacji 
 

(Źródło: Dane UM i G w Międzychodzie) 
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3.2 CEL OGÓLNY I CELE STRATEGICZNE PLANU ODNOWY  

 

Cel Planu Odnowy Miejscowości Kamionna na lata 2011 – 2018 i strategia jego osiągnięcia 

są zgodne z priorytetami zawartymi w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód. Zatem, cel 

strategiczny Planu Odnowy Miejscowości Kamionna określa się następująco:  

Celem strategicznym Planu Odnowy miejscowości Kamionna, położonej w Gminie 

Międzychód jest zapewnienie trwałych podstaw rozwoju społeczeństwa i gospodarki oraz 

stworzenie możliwie jak najlepszych warunków życia jej mieszkańców. 

Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie celów cząstkowych, 

zdefiniowanych w odpowiedzi na zmiany zachodzące w gospodarce oraz wniosków wynikających 

z analizy słabych i mocnych stron Sołectwa Kamionna, a także szans i zagrożeń przed nią stojących. 

W świetle powyższego sformułowano podstawowe cele strategiczne Programu Odnowy 

Miejscowości Kamionna: 

1. Ochrona i wykorzystanie obiektów zabytkowych i użyteczności publicznej. 

2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej 

3. Ochrona i wykorzystanie walorów przyrodniczo- turystycznych 

4. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych 

5. Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców sołectwa, szczególnie rolników 

w działaniach na rzecz odnowy wsi 

 

Cel strategiczny 1 - Ochrona i wykorzystanie obiektów zabytkowych i 

użyteczności publicznej 

Działania: 

• Ochrona staromiejskiego planu zabudowy wsi 

• Remont zabytkowych organów w kościele 
• Zagospodarowanie terenów wokół budynków użyteczności publicznej 

• Rewitalizacja Rynku 
 

Cel strategiczny 2 – Poprawa stanu infrastruktury technicznej 

Działania: 

• Remont i przebudowa ulic i ciągów pieszych 

• Budowa parkingów 

• Budowa sieci gazowej 
• Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

 



 26

Cel strategiczny 3 - Ochrona i wykorzystanie walorów przyrodniczo- 

turystycznych 

Działania: 

• Budowa szlaków turystycznych 
• Rozbudowa zaplecza turystycznego 

• Skuteczna promocja walorów przyrodniczo- turystycznych wsi Kamionna 

• Budowa bezpiecznych miejsc rekreacji i placu zabaw w dolnej części Kamionny 
• Odtworzenie stawu zasilanego wodami rzeki Kamionki 

• Utworzenie plaży nad Jeziorem Dalamin wraz z infrastrukturą sanitarną 
 

Cel strategiczny 4 - Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych 

Działania: 

• Urządzanie kawiarenki internetowej 
• Doposażenie Domu Kultury wraz z remontem zaplecza sanitarnego i kuchennego 

• Wspieranie imprez kulturalnych 

• Kultywowanie tradycji ludowych (Bery) 
• Organizowanie corocznej imprezy „Jarmark w Dolinie Kamionki” 

 

Cel strategiczny 5 - Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców 

sołectwa, szczególnie rolników w działaniach na rzecz odnowy wsi 

Działania: 

• Inicjowanie działań na rzecz odnowy wsi 

• Stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców wsi 
• Motywowanie mieszkańców do utrzymania wysokiej estetyki wsi 

• Promocja walorów przyrodniczych, turystycznych i historycznych wsi 

• Wspieranie w organizacji imprez o charakterze lokalnym i ponadregionalnym 
• Stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody gospodarstwom rolnym 
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Rozdział 4.  

Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć 

aktywizujących społeczność lokalną 

Odnowa wsi Kamionna opiera się na wykorzystaniu walorów przyrodniczych 

i turystycznych i zaangażowaniu mieszkańców jednej z najstarszych miejscowości Gminy 

Międzychód. W latach 2011-2018 zaplanowano działania mające na celu podniesienie 

standardu życia mieszkańców i modernizację wsi. Wieś jest skanalizowana, większość 

gospodarstw na dostęp do wodociągu. Jednak w nienajlepszym stanie są ulice i drogi lokalne. 

W związku z tym, wśród najważniejszych zadań przyjętych do realizacji w najbliższych 

latach są: przebudowa ulic, remont dachu zabytkowego kościoła, poprawa estetyki wsi, 

doposażenie i remont Domu Kultury oraz budowa infrastruktury turystycznej. Działanie te 

sprzyjać będą podniesieniu estetyki i rozwojowi wsi oraz wzrostowi jej znaczenia dla rozwoju 

turystyki i rekreacji. Ma to szczególne znaczenie wobec jubileuszu 750-lecia Kamionny, 

przypadającego w 2011 r.  

Plan odnowy wsi uwzględnia działania prowadzone na terenie całego sołectwa. Duży 

wpływ na ich realizację będą miały działania społeczne. Warto podkreślić, iż społeczność 

Kamionny dała już niejednokrotnie przykład dobrego działania na rzecz swojej małej 

Ojczyzny.  

Kamionna to jedna z prężniej rozwijających się wsi w Gminie. Aby kontynuować proces 

jej rozwoju należy inwestować w infrastrukturę społeczną, techniczną i turystyczną, co 

przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców całego sołectwa. W związku z tym 

w latach 2011-2018 zaplanowano główne działania w dziedzinach: 

• infrastruktura techniczna 

• infrastruktura rekreacyjno - sportowa i turystyczna 

• infrastruktura społeczna i edukacyjna 

• inicjatywa społeczna 

 

Plan Odnowy Miejscowości uwzględnia również działania inwestycyjne i remontowe na 

terenie całego sołectwa. Ważnym elementem będą także działania społeczne. 
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Harmonogram rzeczowo – finansowy planowanych zadań inwestycyjnych. 

Szacuje się, że koszt realizacji wszystkich zadań opisanych w Planie Odnowy Miejscowości 

Kamionna do roku 2018 wyniesie 9 949 960 zł. 

Planowane zadnia wpisane są w Wieloletni Plan Inwestycyjny, Wieloletni Plan Finansowy 

oraz w Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód. Gmina Międzychód wystąpi o 

dofinansowanie wybranych inwestycji ze środków unijnych (tab. 6). 

Tabela 6 Szacunkowy harmonogram finansowy planowanych zadań w latach 2011- 2018 
 

Lp. Nazwa zadania 
Planowany 

okres 
realizacji 

Koszt  
w zł 

Źródło 
finansowania 

1. 

Budowa nawierzchni dróg, chodników i 
kanalizacji burzowej, modernizacja oświetlenia, 
budowa parkingów i wymiana rur azbestowych, 
- remont ul. Górnej i Cmentarnej 
- remont ul. Koziej 
- remont ul Kościelnej 
- remont chodnika tzw. „Sztangi” 
- budowa parkingów przy ul. Cmentarnej i 
wzdłuż drogi K24 

 
 
 

2011 - 2013 
2013 –2014 
2013 –2014 

2012 
2013-2014 

 

 
 

2 000 000 
550 000 
250 000 
120 000 
500 000 

Budżet 
Gminy / 

środki 
zewnętrzne 

2 

Rewitalizacja Rynku w Kamionnie 
- remont nawierzchni 
- remont oświetlenia 
- wyposażenie w małą infrastrukturę (ławeczki) 
- zagospodarowanie zieleni 

2014 - 2016 1 200 000 
Budżet 
Gminy 

3 
Budowa i oznakowanie szlaków pieszych i 
rowerowych wraz z utworzeniem punktów 
informacyjnych i wypoczynkowych dla turystów  

2011-2018 150 000 
Fundacja/ 

źródła 
zewnętrzne 

4 
Budowa tarasu widokowego, w tym wykonanie 
drewnianego tarasu, schodów, infrastruktury 
sprzyjającej wypoczynkowi 

2011-2012 100 000 
Fundacja/ 

źródła 
zewnętrzne 

5 

Wielofunkcyjny plac rekreacyjny z małym 
amfiteatrem w Dolinie rzeki Kamionki: 
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu 
przy Kamionce 
- niwelacja terenu 
- utwardzenie nawierzchni 
- budowa amfiteatru 
- utwardzenie oraz porządkowanie terenów i 
ścieżek spacerowych  

2011 -2012 120 000 

Budżet 
Gminy/ 

źródła 
zewnętrzne  

 

6 
Wymiana rur azbestowych, rozbudowa 
wodociągu i remont stacji uzdatniania wody 

2011 - 2018 3 600 000 
Budżet 
Gminy 

7 Rozbudowa wodociągu Kamionna- Skrzydlewo 2012  240 000 
Budżet 
Gminy 

8 Budowa wodociągu Kamionna - Kolno 2012 210 000 
Budżet 
Gminy 

9 
Modernizacja OSP z dostosowaniem do norm 
BHP 

2013  100 000 
Budżet 
Gminy 
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 (Źródło: Dane UM i G w Międzychodzie) 

10 

Remont wiejskiego Domu Kultury z punktem 
obsługi turystów 
- roboty budowlane- powierzchnia adoptowanych 
pomieszczeń 
- instalacje elektryczne 
- instalacje c.o. 
- instalacja wod. kan. 
- wyposażenie świetlicy 

2011 120 312,57 

Budżet 
Gminy / 
PROW 
OŚ IV 
Leader 

11 

Urządzenie terenów zielonych przed wiejskim 
Domem Kultury 
- niwelacja terenu 
- zagospodarowanie zieleni 
- tablica pamiątkowa na kamień 
- mała architektura – ławki parkowe 
- tablica informacyjna 
- nawierzchnia żwirowa 
- obrzeża granitowe 

2011 17 914 

Budżet 
Gminy / 
PROW 
OŚ IV 
Leader 

12 

Gościniec rekreacyjny wraz z muzeum kamienia 
- niwelacja terenu 
- mała architektura 
- nawierzchnia żwirowa 
- drewniana obudowa rabat roślinnych 
- tablice informacyjno – promocyjne 
- altana drewniana 
- miejsce na ognisko, ławki przy ognisku 
- doposażenie placu zabaw (karuzela, huśtawka, 
bujak) 
- zagospodarowanie zieleni 

2011 71 733,43 

Budżet 
Gminy / 
PROW 
OŚ IV 
Leader 

13 

Organizacja obchodów 750- lecia istnienia 
Kamionny 
- przygotowanie publikacji i filmu 
- organizacja uroczystości jubileuszowych 

2011 150 000 Fundacja 

14 
Odtworzenie akwenu wodnego przy ul. Dolnej 
- oczyszczenie i pogłębienie dna dawnego stawu 
- zagospodarowanie linii brzegowej 

2016-2018 200 000 

Budżet 
Gminy / 

PO 
RYBY 

15 

Budowa kąpieliska nad Jeziorem Dalamin 
- niwelacja terenu 
- przygotowanie plaży 
- oznakowanie 
- zakup i montaż sanitariatu 

2015-2016 50 000 

Budżet 
Gminy / 

PO 
RYBY 

16 

Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ul. Dolnej 
w Kamionnie 
- niwelacja terenu 
- zakup urządzeń do placu zabaw 

2015 50 000 
Budżet 
Gminy 

17 Remont zabytkowych organów w kościele 2017-2018 150 000 
Budżet 
Gminy 

Łączna kwota 9 949 960  
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4.1 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Kamionna to wieś, w której zachował się miejski układ ulic, centralnie położony rynek. 

Kilka ulic posiada nawierzchnię kamienistą. Jednak, większość ulic to drogi gruntowe. Drogi 

te wymagają każdego roku sporych nakładów. Głównym zadaniem inwestycyjnym jest 

remont dwóch głównych ulic wsi – ulicy Dolnej (wykonany w 2010 r.) oraz Górnej 

i Cmentarnej. Ponadto, remontu wymagają w pierwszej kolejności ul. Kozia i Kościelna oraz 

chodnik łączący górną i dolną część Kamionny zwany „Sztangą”. Na remont czeka Rynek. 

Między innymi potrzebna jest budowa nawierzchni, kanalizacji burzowej i oświetlenia oraz 

wyposażenie Rynku w ławeczki i zieleń. Kamionna położona jest na morenowym zboczu. 

Duże nachylenie ulic jest szczególnie uciążliwe podczas opadów deszczu. Oprócz wymiany 

nawierzchni, konieczna jest budowa kanalizacji burzowej, chodników oraz modernizacja 

oświetlenia i wymiana rur azbestowych w sieci wodociągowej na nowoczesne, odpowiadające 

wymogom sanitarnym.  

 

 

Zdjęcie 11 Fragment ul. Dolnej  
(Źródło: Dane UM i G Międzychód) 

 

W Kamionnie brakuje miejsc parkingowych. Istnieje, zatem potrzeba ich stworzenia, 

wykorzystując dostępne miejsca np. przy ul. Cmentarnej oraz wzdłuż drogi krajowej nr 24.  

Kamionna posiada przestarzały wodociąg. Zaplanowane na najbliższe lata remonty ulic 

wymuszają kolejną inwestycję, jaką jest wymiana starych rur azbestowych na nowe, 

spełniające wszelkie wymogi sanitarne. Rozbudowa Kamionny powoduje konieczność 

rozbudowy sieci wodociągowej i podłączenia do niej gospodarstw dotąd niepodłączonych. 

Remontu wymaga także stacja uzdatniania wody. 
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Ujęcia wody w Gminie Międzychód są eksploatowane od wielu lat. Chcąc uniknąć 

problemów związanych z możliwością awarii któregoś z ujęć, wskazane jest połączenie siecią 

wodociągową większości miejscowości Gminy. Zaplanowano na najbliższe lata budowę m.in. 

wodociągu Kolno – Kamionna oraz Kamionna – Skrzydlewo. Inwestycja ta pozwoli na 

podłączenie do sieci tych gospodarstw, które dotąd korzystają z własnych ujęć wody.  

 

Remont obiektów zabytkowych 

Kościół w Kamionnie wybudowano w XV w. Zabytkowy budynek jest perłą gotyku 

w Wielkopolsce, a także najstarszym zabytkiem Gminy Międzychód. Bryła kościoła i jego 

wnętrza są dobrze zachowane. W ostatnich latach wykonano zewnętrzne oświetlenie kościoła, 

uporządkowano otocznie wraz z przyległym parkingiem. Wykonano dotąd remont pokrycia 

dachowego (w 2010 r.), na remont czekają i nieczynne w chwili obecnej zabytkowe organy.  

 

 
 

Zdjęcie 12 Zabytkowy kościół gotycki w Kamionnie  
(Źródło: Dane UM i G Międzychód) 

 

Modernizacja OSP 

Kamionna posiada własną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej włączonej do Krajowego 

Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Modernizacji wymaga budynek remizy. Konieczne jest 

wyposażenie budynku w pomieszczenia sanitarne, odpowiednie doposażenie jednostki 

poprawiające bezpieczeństwo działania strażaków. 
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Zdjęcie 13 Remiza OSP Kamionna  

( Źródło: Dane UM i G Międzychód) 

4.2 INFRASTRUKTURA REKREACYJNO - SPORTOWA I 
TURYSTYCZNA 

 

Budowa szlaków pieszych, ścieżek rowerowych wraz z utworzeniem punktów 

informacyjnych i wypoczynkowych dla turystów 

Okolice Kamionny należą do jednych z bardziej malowniczych w Wielkopolsce. Sprzyja to 

rozwojowi turystyki, która wymaga jednak dobrej organizacji. Potrzeba budowy szlaków 

turystycznych jest podyktowana przede wszystkim, koniecznością ochrony tutejszej przyrody, 

a także umożliwieniem turystom poznania najciekawszych zakątków regionu. Na szlakach 

powstaną punkty informacyjne wraz z miejscami wypoczynku wyposażonymi w małą 

architekturę (m.in. stoły, ławki i kosze na śmieci). Do tego celu wykorzystane zostaną drogi 

gruntowe. Działania te sprawią podniesienie komfortu kontaktu turystów z przyrodą. 

 

Gościniec rekreacyjny wraz z muzeum kamienia 

Istniała potrzeba utworzenia gościńca rekreacyjnego wraz z muzeum kamienia. Miejsce to 

zostało wyposażone w elementy małej architektury (altana drewniana, tablice informacyjne, 

miejsce na ognisko wraz z ławeczkami). Znajdujący się w pobliżu plac zabaw został 

doposażony w karuzelę, huśtawkę i bujak. Elementami pełniącymi również funkcję 

dydaktyczną, są rabaty z roślinami zielnymi i okazy kamieni i głazów stanowiące ciekawostkę 

geologiczną regionu. Całość została obsadzona wieloletnimi roślinami. Miejsce to pełni 

funkcję rekreacyjną dla mieszkańców i atrakcję dla turystów odwiedzających Kamionnę.  
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Zdjęcie 14 Gościniec rekreacyjny   

Źródło: UM i G Międzychód 

 

Budowa tarasu widokowego 

W ramach projektu przewiduje się budowę tarasu widokowego na Dolinę Kamionki. 

Miejsce to oddalone od drogi krajowej K24 ok. 300m, na zboczu morenowego wzgórza 

umożliwia usytuowanie platformy widokowej i równocześnie miejsca wypoczynku. Z tarasu 

można będzie podziwiać widok na Dolinę Kamionki i na przepiękny gotycki kościół. Taras 

widokowy, schody i mała architektura zostaną wykonane z drewna.  

 

 

Zdjęcie 15 Widok na Dolinę Kamionki  
Źródło: UM i G Międzychód 

 

 

Wielofunkcyjny plac rekreacyjny z małym amfiteatrem w Dolinie Rzeki Kamionki 

Projekt obejmuje utworzenie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego przy ul. Dolnej w 

Kamionnie, połączonego z małym amfiteatrem przy Dolinie rzeki Kamionki. Powstały plac 

ma być miejscem do spędzania wolnego czasu, a także do organizacji imprez plenerowych.  

Główne prace związane są z niwelacją terenu, na którym obecnie zalega warstwa 

zgromadzonej ziemi, odzyskanej z remontu jednej z ulic, a także zakrzewieniem go 
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roślinnością. Plac o powierzchni 1ha jest usytuowany pomiędzy skarpą, na której znajduje się 

zabytkowy gotycki kościół z 1499r., a Doliną rzeki Kamionki stanowiącej jedną z 

najważniejszych atrakcji turystycznych wsi Kamionna. Ukształtowanie terenu sprzyja 

usytuowaniu w tym miejscu małego amfiteatru lub sceny. 

Zagospodarowanie powstałego po niwelacji terenu zakłada realizację założeń 

przygotowanych przez projektanta: 

- budowę amfiteatru, w skład którego wejdzie zadaszona scena o konstrukcji drewnianej, oraz 

trzy rzędy ławek, 

- wykonanie utwardzonego kostką brukową placu pod scenę o powierzchni ok. 150 m2 i placu 

tanecznego (240 m2).  

- wytyczenie i utwardzenie placu pod stragany gastronomiczne (300 m2) 

- wytyczenie i utwardzenie zjazdu (60 m2) 

- wytyczenie i utwardzenie chodników (120 m2) i placyku głównego (100 m2) oraz 

obsadzenie ich zielenią 

- wytyczenie parkingu o powierzchni 300 m2 

- zamontowanie na skraju placu w kształcie półkola ławek  

- wybudowanie boiska piaskowego do siatkówki plażowej 

- wyposażenie terenu rekreacyjnego w ławki, stoły i kosze na śmieci  

- zadrzewienie i zakrzewienie terenu wg projektu, uporządkowanie całego terenu.  

 

 

Zdjęcie 16 Teren pod planowany plac rekreacyjny (Źródło: UM i G Międzychód) 
 
 

Ponadto, w ramach projektu, na placu rekreacyjnym zostaną utwardzone ścieżki i tereny 

spacerowe, które są niezbędne do zapewnienia komunikacji podczas imprez plenerowych, 

podniesienia walorów estetycznych oraz stworzą możliwość bezpośredniego dojścia do koryta 

rzeki Kamionka. 
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Trwałość projektu 

Teren rekreacyjny będzie trwałym elementem wsi Kamionna, służącym zarówno 

mieszkańcom, jak i przebywającym w Kamionnie turystom. W miejscu tym, organizowane 

będą imprezy plenerowe np. coroczny Jarmark w Dolinie Kamionki, imprezy sportowe, 

majówki, dożynki wiejskie itp. Trwałość inwestycji gwarantuje porozumienie zawarte z 

właścicielami gruntów przeznaczonych na ten cel.  

Promocja projektu 

Informacja o realizacji projektu zostanie zamieszczona na stronach internetowych Gminy 

Międzychód i Fundacji Obchodów 750-lecia Kamionny. Artykuły na ten temat ukażą się w 

miejscowej prasie. Miejsce realizacji projektu zostanie oznakowane. Po zakończeniu projektu 

zostanie wydany folder. We wszystkich materiałach promocyjnych wskazane zostaną źródła 

finansowania.  

 

Odtworzenie akwenu wodnego przy ul. Dolnej 

W okresie przedwojennym w tzw. Dolnej Kamionnie istniał kilkuhektarowy staw zasilany 

wodami rzeki Kamionki. Staw pełnił też rolę magazynu wody dla znajdującego się w tej 

części wsi młyna.  

W okresie powojennym staw stopniowo zarastał trzcinami. Pozostał tylko niewielki staw. 

Odtworzenie stawu podniosło by walory turystyczne i rekreacyjne tej części wsi. Aby tego 

dokonać niezbędnym byłoby oczyszczenie i pogłębienie dna zbiornika i zagospodarowanie 

linii brzegowej. 

 

Budowa kąpieliska nad Jeziorem Dalamin 

W pobliżu Kamionny znajduje się jedynie niewielkie jezioro zwane Dalamin, należące do 

Skarbu Państwa. Jest to jedyny zbiornik wodny, który może być wykorzystany, jako 

kąpielisko w okresie letnim. Prace, jakie należy wykonać to niwelacja terenu, oczyszczenie 

dna i wysypanie go żwirem, uporządkowanie linii brzegowej oraz zamontowanie toalety.  
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4.3 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I EDUKACYJNA 

 
W założeniach Planu Odnowy Miejscowości Kamionna przewiduje się dalszą 

modernizację wiejskiego Domu Kultury. W 2006 r. w budynku wymieniono okna, 

wyremontowano taras i schody oraz odnowiono elewację zewnętrzną. Do wyremontowania 

pozostało wnętrze budynku, a zwłaszcza instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja 

elektryczna i zaplecze kuchenne. Ponadto, zaplanowano zakup niezbędnego wyposażenia 

i utworzenie ogólnodostępnej kawiarenki internetowej. Potrzebę powstania kawiarenki można 

umotywować coraz większą informatyzacją oraz ubożeniem społeczeństwa, szczególnie na 

wsiach. Zakup sprzętu komputerowego umożliwi dzieciom i młodzieży wiejskiej dostęp do 

Internetu. Zatrudnienie pracownika pozwoli na pełne i właściwe funkcjonowanie Domu 

Kultury w godzinach popołudniowych oraz zaspokoi potrzeby najmłodszych mieszkańców 

Kamionny.   

W 2011r. zagospodarowano teren przed Domem Kultury, wykonano m.in. niwelację 

terenu i zagospodarowanie zieleni. Przy współpracy z Fundacją Obchodów 750 lecia 

Kamionny w roku jubileuszu odsłonięto pamiątką tablicę na umieszczonym przed Domem 

Kultury głazie. Miejsce to zostało wyposażone w elementy małej architektury i tablice 

informacyjne oraz infokiosk turystyczny, współfinansowany przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 

 

      
Zdjęcie 17 Infokiosk oraz Wiejski Dom Kultury w  Kamionnie  

(Źródło: UM i G Międzychód) 
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4.4 INICJATYWA SPOŁECZNA  

Mieszkańcy Kamionny to społeczność dobrze zorganizowana i bardzo aktywna. Działania 

podejmowane we wsi przynoszą konkretne efekty. Między innymi, likwidacja dzikich 

wysypisk śmieci, sprzątanie okolicy Kamionny, zagospodarowanie skarp przy Centrum 

Sportowo-Rekreacyjnym i skarpy przy drodze krajowej K24. Cała społeczność uczestniczy 

w kultywowanym corocznym zapustowym obrzędzie – chodzeniu Berów i organizacji 

Jarmarku w Dolinie Kamionki.  

 

 

Zdjęcie 18 Zagospodarowywanie skarpy przy drodze krajowej K24  
(Źródło: UM i G Międzychód) 

 
 

 
Zdjęcie 19 BERY - przebierańcy z Kamionny  

(Źródło: UM i G Międzychód) 
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Organizacja obchodów 750-lecia Kamionny 

Przygotowania do obchodów 750-lecia miejscowości rozpoczęły się już w 2005 r. z chwilą 

zawiązania i zarejestrowania Fundacji Obchodów 750 Kamionny. Od tego momentu 

gromadzone były pamiątki z dawnych czasów, wspomnienia starszych mieszkańców wsi, 

zdjęcia i stare sprzęty. Dawniej Kamionna słynęła z odbywających się 5 jarmarków w roku. 

Obecnie na zakończenie lata we wrześniu organizowany jest „Jarmark w Dolinie Kamionki”, 

pod patronatem Fundacji i współpracy z całą społecznością wsi. Organizowanie imprezy 

jednoczy i aktywizuje mieszkańców, wspiera i promuje miejscowych rękodzielników.  

We wrześniu 2011 r. Kamionna obchodziła 750-lecie swego istnienia. Odbył się z tej okazji 

„V Jubileuszowego Jarmark w Dolinie Kamionki”. W ramach Projektu wydano książkę o 

historii i współczesnych dziejach miejscowości i jej mieszkańców.  

 

 

Zdjęcie 20 I Jarmark w 2007r. i V Jubileuszowy Jarmark w 2011r. 
(Źródło: Dane UM i G Międzychód) 
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Z roku na rok imprezy stają się coraz bardziej okazałe, gromadzą nie tylko mieszkańców 

Kamionny, ale gości z terenu całego Pojezierza i przebywających tu turystów. Podczas 

jarmarku prezentowane są dawne zwyczaje i zabawy, dzieła regionalnych rękodzielników, 

prezentacje lokalnych grup artystycznych. Gości podejmuje się specjałami wiejskiego stołu. 

Jarmark rozpoczyna się barwnym korowodem, w którym prym wiodą przebierańcy zwani 

Berami. Organizacja jarmarków jednoczy całą wieś, każda rodzina ma swój udział w 

przygotowaniach i realizacji pomysłu. Jubileuszowy V Jarmark połączony ze świętowaniem 

750-lecia Kamionny odbył się 17 września 2011 r. Tradycyjnie Jarmark otwierał pokaz 

ratownictwa w wykonaniu strażaków z OSP w Kamionnie. Barwny korowód poprowadził 

gości na Rynek. V jarmark był okazją do otwarcia dwóch nowych miejsc w Kamionnie – 

Muzeum Kamienia przy szkole, które będzie zarazem miejscem rekreacji i ogródkiem 

dydaktycznym oraz skweru przed nowo wyremontowanym Domem Kultury. Na placu tym 

stanął olbrzymi głaz upamiętniający Jubileusz a na Domu Kultury zawisła tablica informująca 

o działaniach, jakie realizowane były w Kamionnie z udziałem środków unijnych.  

Jarmark to okazja do świętowania. Fundacja przygotowała na tę okazję wiele atrakcji 

i znakomite występy miejscowych i zaproszonych gwiazd. Członkowie Fundacji 

przygotowali także smakołyki dla gości. Był wiejski chleb ze smalcem, gzikiem, pyszne 

ciasta, plyndze (placki ziemniaczane). Odbył się też pokaz skubania pierza. Jarmark był 

okazją do promocji książki „Kamionna w Dolinie Kamionki”, która powstała dzięki 

staraniom Fundacji i wydana przez Drukarnię Międzychód. Książka to kompendium wiedzy 

o 750 letnich dziejach Kamionny, jej współczesności, walorach przyrodniczych i szlakach 

turystycznych okolic. 
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Rozdział 5.  Charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu 

dla zaspokajania potrzeb mieszkańców 

 

Obszarem  o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 

sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych we wsi Kamionna jest wiejski Dom 

Kultury. Mieszkańcy wsi Kamionna są wyjątkowo aktywną społecznością, realizującą szereg 

przedsięwzięć integrujących lokalną społeczność. Istniejący Dom Kultury nie spełnia 

stawianych przed nim zadań, dlatego w założeniach Planu Odnowy Miejscowości Kamionna 

przewiduje się modernizację wiejskiego Domu Kultury. W 2006 r. w budynku wymieniono 

okna, wyremontowano taras i schody oraz odnowiono elewację zewnętrzną. Do 

wyremontowania pozostało wnętrze budynku, a zwłaszcza instalacja wodno-kanalizacyjna, 

instalacja elektryczna i zaplecze kuchenne. Ponadto, zaplanowano zakup niezbędnego 

wyposażenia i utworzenie ogólnodostępnej kawiarenki internetowej, niezbędną ze względu na 

coraz większą informatyzację oraz ubożeniem społeczeństwa, szczególnie na wsiach. Zakup 

sprzętu komputerowego umożliwi dzieciom i młodzieży wiejskiej dostęp do Internetu. 

Zatrudnienie pracownika pozwoli na pełne i właściwe funkcjonowanie Domu Kultury  

w godzinach popołudniowych oraz zaspokoi potrzeby najmłodszych mieszkańców Kamionny.  

Zwyczajowym miejscem spotkań mieszkańców Kamionny jest plac przed wiejskim 

Domem Kultury. W roku jubileuszu wsi, czyli 2011r. zagospodarowano ten teren poprzez 

jego niwelację i zagospodarowanie zieleni. Przy współpracy z Fundacją Obchodów 750-lecia 

Kamionny we wrześniu 2011r. odsłonięto pamiątkową tablicę na umieszczonym przed 

Domem Kultury głazie. Miejsce to zostało wyposażone w elementy małej architektury i 

tablice informacyjne oraz infokiosk. Tak zagospodarowany plac idealnie zaspokaja potrzeby 

mieszkańców wsi.  
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Kolejnym miejscem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

Kamionny jest teren przy szkole. Staraniem lokalnej społeczności powstał tam ogródek 

różany – ulubione miejsce spacerowe.  

 

 
Zdjęcie 21 Ogródek różany w Kamionnie  

(Źródło: Dane UM i G Międzychód) 
 

Aby uatrakcyjnić ten teren utworzono także gościniec rekreacyjny wraz z muzeum 

kamienia. Miejsce to zostało wyposażone w elementy małej architektury (altana drewniana, 

tablice informacyjne, miejsce na ognisko wraz z ławeczkami). Znajdujący się w pobliżu plac 

zabaw został doposażony w karuzelę, huśtawkę i bujak. Elementami pełniącymi również 

funkcję dydaktyczną, są rabaty z roślinami zielnymi i okazy kamieni i głazów stanowiące 

ciekawostkę geologiczną regionu. Całość została obsadzona wieloletnimi roślinami. Miejsce 

to obecnie pełni funkcję rekreacyjną dla mieszkańców i atrakcję dla turystów odwiedzających 

Kamionnę.  

 

 
Zdjęcie 22 Gościniec rekreacyjny w Kamionnie  

(Źródło: Dane UM i G Międzychód) 
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Mieszkańcy Kamionny od kilku lat organizują jarmark w Dolinie Kamionki. Do tej pory 

impreza odbywała się na rynku w pobliżu Domu Kultury. Niestety miejsce to jest 

niebezpieczne, ponieważ usytuowane przy drodze krajowej nr 24. W Planie Odnowy 

Miejscowości Kamionna zaplanowano utworzenie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego 

przy ul. Dolnej w Kamionnie, połączonego z małym amfiteatrem przy Dolinie rzeki 

Kamionki. Powstały plac ma być miejscem do spędzania wolnego czasu, a także do 

organizacji imprez plenerowych.  
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Rozdział 6.  Zarządzanie Planem Odnowy Miejscowości 

6.1 SYSTEM WDRAŻANIA PLANU MIEJSCOWOŚCI KAMIONNA 

 

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu Odnowy 

Miejscowości Kamionna będzie pełnił specjalnie powołany zespół pracowników Urzędu 

Miasta i Gminy w Międzychodzie pod kierunkiem Burmistrza Międzychodu przy wsparciu 

Rady Sołeckiej miejscowości Kamionna. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje 

m.in.: 

• Zapewnienia zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami 

programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień 

publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie 

przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych, 

• Zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz 

przebiegu realizacji projektów w ramach Planu, 

• Zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji  

i promocji Planu, 

• Przygotowanie rocznych planów na temat wdrażania Planu, 

• Zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach, 

• Dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu 

 

Instytucją wdrażającą Planu Odnowy Miejscowości Kamionna jest Urząd Miasta  

i Gminy w Międzychodzie. Instytucja wdrażająca odpowiedzialna będzie za: 

• Opracowanie i składanie wniosków, 

• Kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i zapisami 

w Planie, 

• Zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów. 
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6.2 SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY PLANU ODNOWY 
MIEJSCOWOŚCI KAMIONNA 

Monitorowanie to proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania 

danych opisujących postęp i efekty programu. Monitoring spełnia też rolę systemu wczesnego 

ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach. W monitorowaniu biorą udział wszystkie 

podmioty zaangażowane we wdrażanie programu.   

Za monitoring, ocenę i komunikację społeczną z przebiegu realizacji zadań ujętych w 

Planie Odnowy Miejscowości Kamionna oraz osiągnięcia celów i przyjętych wskaźników 

odpowiedzialny jest Burmistrz Międzychodu wraz z powołanym przez niego zespołem 

zadaniowym oraz Rada Sołecka wsi Kamionna. Dokument będzie monitorowany poprzez 

poddanie corocznej ocenie i przedłożeniu sprawozdania.  

Skuteczność planu poddawana będzie bieżącej ocenie. Sprawowana będzie przez osobę 

wskazaną przez Burmistrza Międzychodu za pomocą wskaźników postępu realizacji i oceny 

skuteczności wdrażanych projektów. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie oceną Planu  

w Gminie Międzychód zobowiązana będzie do udostępniania posiadanych danych 

zainteresowanym podmiotom, zobowiązana będzie również do przygotowania i udostępniania 

dokumentów z zakresu prowadzonych inwestycji. Jednak najważniejszym zadaniem dla 

Gminy Międzychód będzie wykorzystanie wyników z prowadzonych badań ewaluacyjnych. 

Wnioski i rekomendacje wypływające z oceny Planu powinny być przedmiotem analizy i 

podjęcia działań zmierzających do poprawy obecnego stanu oraz do aktualizacji 

obowiązującej wersji dokumentu. 
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6.3 PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 
KAMIONNA 

 

W Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie wyznaczona zostanie osoba 

odpowiedzialna za działanie informacyjne i promocję Planu Odnowy Miejscowości 

Kamionna. Osoba ta będzie również udzielała wszelkich informacji o aktualnym stanie 

wdrażania tego planu oraz będzie w stałym kontakcie z Rada Sołecką. Do zadań wyznaczonej 

przez Burmistrza osoby odpowiedzialnej za public relations Planu będą również należały 

publikacje prasowe, wiadomości w lokalnej i regionalnej prasie. Pożądana będzie obecność 

mediów w trakcie realizacji poszczególnych zadań.  

Informacje o stanie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Kamionna będą 

przekazywane opinii publicznej podczas otwartych Sesji Rady Miejskiej Międzychodu oraz 

na zebraniach wiejskich. Na stronie internetowej Gminy Międzychód uruchomiona zostanie 

specjalna witryna z aktualnym Planem Odnowy Miejscowości Kamionna.  
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Podsumowanie 

Prezentowany Plan Odnowy powstał z inicjatywy mieszkańców miejscowości Kamionna 

przy współpracy Samorządu Terytorialnego – Gminy Międzychód. Realizacja założeń 

i projektów Planu Odnowy Miejscowości Kamionna identyfikuje się z założeniami 

Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód, Wieloletnim Programem Inwestycyjnym 

Gminy Międzychód oraz z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, a w szczególności  

z  polityką ochrony i poprawy stanu środowiska, polityką równych szans, polityką wspierania 

zatrudnienia oraz społeczeństwa informacyjnego. 

Z przeprowadzonej na etapie programowania Planu Odnowy Miejscowości Kamionna, 

analizy możliwości rozwojowych Sołectwa wynika, iż na jej obszarze występują zasoby 

naturalne mogące stanowić istotny czynnik wzrostu konkurencyjności regionu. Bardzo istotna 

jest możliwość wykorzystania zróżnicowanych, szczególnie cennych walorów środowiska 

przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki.  

Słaby stan infrastruktury ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej, a także infrastruktury ochrony powietrza i ochrony przed hałasem może 

stanowić istotną barierę dalszego rozwoju miejscowości i Sołectwa Kamionna. Niezbędne 

jest, więc przeprowadzenie intensywnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska 

naturalnego. Potrzeba ta została uwzględniona w Planie Odnowy. W tym kontekście 

szczególna uwaga została zwrócona na takie programowanie działań, aby służyły one 

zachowaniu równowagi środowiskowej, ekonomicznej i społecznej. Głównym założeniem 

Planu Odnowy Miejscowości Kamionna w odniesieniu do kwestii ochrony środowiska jest 

przekonanie, że walory środowiska naturalnego są istotnym czynnikiem warunkującym 

szanse rozwoju regionalnego, a także poprawę poziomu życia mieszkańców. W związku 

z tym, wszystkie podejmowane działania, powinny przyczyniać się do polepszenia stanu 

środowiska naturalnego.  

Niezwykle istotny jest fakt, że projekty przewidziane w ramach Planu Odnowy 

Miejscowości Kamionna będą realizować zasady polityki równych szans, poprzez 

uwzględnianie w procesie ich realizacji interesów grup społecznych znajdujących się 

w trudniejszej sytuacji: osób niepełnosprawnych, kobiet, osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, np. długotrwale bezrobotnych i 

innych.  
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Realizacja wszystkich projektów w ramach Planu Odnowy służyć ma tworzeniu 

warunków do powstawania nowych miejsc pracy, realizując w ten sposób trzecią, 

wspólnotową politykę horyzontalną – wspierania zatrudnienia. Plan Odnowy przewiduje 

także realizacja ostatniej polityki kwestii horyzontalnej Unii Europejskiej – społeczeństwo 

informacyjne, które realizowane będzie w Sołectwie Kamionna poprzez unowocześnienie 

placówek edukacyjnych i wyposażenie ich w stałe łącza telekomunikacyjne i sprzęt 

informatyczny.  

Niezwykle ważne dla rozwoju regionu jest opracowanie jego strategii rozwoju 

określającej kierunki działań, przedstawiającej mocne i słabe strony regionu oraz szanse 

i zagrożenia rozwoju. Zdynamizuje to proces uprzemysłowienia i zurbanizowania wsi, w taki 

sposób, że nabierze ona wielofunkcyjnego charakteru, stwarzając mieszkańcom możliwość 

zatrudnienia w przemyśle, usługach, handlu i innych dziedzinach gospodarki. Powstaną w ten 

sposób warunki do funkcjonowania obszarów wiejskich, jako ekspansywnych struktur 

gospodarczych 
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