
UCHWAŁA NR XIX.131.2016
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Domecko na lata 2016-2020 z perspektywą do 
roku 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446, poz. 1579) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Domecko na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik
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1.Charakterystyka miejscowości 

 
1.1.Położenie 
 

Domecko leży w południowo-wschodniej części Gminy Komprachcice w powiecie 

opolskim województwa opolskiego. Zajmując powierzchnię 734,20 ha posiada 1218 

mieszkańców wg ewidencji mieszkańców prowadzonej przez Urząd Gminy                                    

w Komprachcicach (stan na 31.12.2015r.) 

 
1.2. Historia miejscowości 

Nazwa miejscowości  pojawia się po raz pierwszy w dokumentach około roku 1300- 

wieś miała płacić biskupowi wrocławskiemu dziesięcinę w wysokości kilku skojców, co 

świadczy, że Domecko było małą miejscowością. 

Sama nazwa Domecko jest archaiczną formą dzierżawczą od słowa „domek”. Na 

przestrzeni lat dokumenty odnotowywały następujące nazwy miejscowości: Domeczco (ok. 

1300), Domeczko (1466), Dometsko (1466), Dometzky (1532), Dometzko (1564), Dometzke 

(1736), Dometzko (1742), Dometzgo (1743), Domezko (1784), Domeczko i  Domeczek. 

W łacińskiej księdze Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol. Księga 

uposażeń biskupstwa wrocławskiego) miejscowość wymieniona jest jako Domeczco we 

fragmencie Domeczco decima more polonico. W 1896 r. polską nazwę Domeczko oraz 

niemiecką nazwę Dometzko wymienia śląski pisarz Konstanty Damrot. Słownik geograficzny 

Królestwa Polskiego wydany w latach 1880–1906 wymienia miejscowość pod polską nazwą 

Domecko oraz niemiecką Dometzko. 19 maja 1936 r. w miejsce nazwy Dometzko 

wprowadzono nazwę Althaus. 12 listopada 1946 r. nadano miejscowości polską nazwę 

Domecko. 

Konstanty Damrot w swojej publikacji (1896) wywodzi nazwę od zdrobnienia 

„domeczek” słowa „dom”. Z  kolei słownik Nazwy geograficzne Śląska (1985) pod redakcją 

S. Rosponda określa nazwę jako toponim z przyrostkiem -sko (domek – domeczsko – 

domecko), mający znaczenie kulturowe albo dzierżawcze („właśność Domka”), przy czym 

jako bardziej prawdopodobny podaje wariant drugi. 
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W 1443 roku właścicielem wsi był niejaki Erenberg, a w XVI wieku rodzina Buchtów. 

W 1723 we wsi działała kuźnia, natomiast ok. 1800 wzniesiono dwór w stylu 

klasycystycznym (istnieje do dnia dzisiejszego) oraz zabudowania gospodarcze.  

 

Pocztówka "Pozdrowienia z Domecka" z 1908r.  

przedstawia ówczesny dom towarowy, dwór i szkołę. 

Według autora książki „Co mi pozostało” w roku 1890 liczba mieszkańców wynosiła 

1106. Pod koniec lat 20  XX wieku we wsi mieszkało 1132 katolików i 13 ewangelików. 

Właścicielem folwarku był wówczas Richard Neugebauer. W 1939 w Domecku i Pucniku 

(przysiółek) mieszkało 1332 obywateli, w tym też  okresie  zmieniono nazwę Domecka - 

zaczęto używać nowej, która brzmiała Althaus, przysiółek Pucnik natomiast nazwano 

Simsdorf. Po II wojnie światowej liczba mieszkańców oscylowała wokół 1300 - 1400 osób. 

Domecko używa herbu gminy Komprachcice, ale na dawnych pieczęciach gminnych 

miejscowość miała własny herb. Przedstawiał on postać, prawdopodobnie robotnika, 

trzymającego narzędzie, prawdopodobnie łopatę. Po prawej stronie znajduje się też ptak 

w locie, a po lewej niezidentyfikowany przedmiot. Być może herb ten nawiązywał do 

folwarku, funkcjonującego kiedyś w Domecku. Symbol ten znajduje się również 

w rozbudowanym herbie gminy, wśród innych dawnych herbów miejscowości wchodzących 

w skład gminy Komprachcice. 
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Herb Domecka 

 
 

Na pieczęci widać  najprawdopodobniej robotnika, ptaka oraz choinkę. Można z tego 

wnioskować, że dawni mieszkańcy trudnili się rolnictwem i myślistwem 

 

Po wprowadzeniu ustawy szkolnej w 1801r. powstały nowe szkoły rządowe 

w miejscowościach, w których nie było parafii, m.in. w Pucniku i w Domecku. Według 

raportu powiatowego inspektora szkolnego z roku 1861 do domeckiej szkoły uczęszczało 224 

dzieci, pobierających naukę w trzech oddziałach – niższym, średnim i wyższym. Obecnie  

w budynku szkoły mieści się świetlica środowiskowa,  biblioteka, oraz sale mniejszości 

niemieckiej. Do starej szkoły jest dobudowany nowy, 3-piętrowy ogromny budynek  oraz  

duża hala sportowa. 

Po II wojnie światowej z dóbr należących do dworu powstało Państwowe 

Gospodarstwo Rolne. W latach 1965 – 1969 na terenie Pucnika i Domecka wybudowano 

bukaciarnię i założono Państwowe Przedsiębiorstwo Warzywne. 

To właśnie z Domecka eksportowano ogromne ilości sztuk bydła a także warzywa i 

owoce. Odbiorcami były m. in. Włochy. Dla pracowników PGR wybudowano także budynki 

mieszkaniowe. Wtedy tez odnotowano najwyższą liczbę mieszkańców Domecka - w roku 

1965 było ich 1374. Po przejściu na gospodarkę rynkową w roku 1991 Państwowe 

Gospodarstwo Rolne w Domecku zostało zlikwidowane. Część pałacowa została sprzedana 

tym, którzy tam mieszkali. 
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Bukaciarnia                                      Uprawy inspektowe 

Przez wieki Domecko należało do parafii Chrząszczyce. Kościół – wówczas jeszcze 

filialny – pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny powstał tu w latach 

1957-61 z inicjatywy chrząszczyckiego proboszcza. Parafię utworzono we wsi w roku 1980.  

  

Kościół parafialny pw. Niepokalanego Serca NMP w Domecku 

W Domecku działa Ochotnicza Straż Pożarna założona w 1925 r., należy do 

krajowego systemu ratowniczo gaśniczego od 1995 roku. Obecnie remiza jest największą 

w gminie (nowa remiza wybudowana w 1985). 

 

Remiza OSP Domecko (2015) 
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Znanym miejscem we wsi i na mapie Polski jest restauracja „Stary Dom”, która 

działała już w latach 30. ubiegłego wieku. Restauracja – klub muzyczny stwarza możliwość 

skosztowania potraw tradycyjnej śląskiej kuchni oraz gromadzi miłośników muzyki blues 

i rock. Gwiazdy koncertujące w Domecku bardzo często dają w tym miejscu jedyny koncert 

w Polsce. 

Domecko należy do  wiosek które zachowały swoja odrębną tradycję. Świadczą o tym 

np. dożynki, czy „wodzenie niedźwiedzia ”- tradycja znana jedynie na Śląsku Opolskim.  

 

Dożynki parafialne w Domecku – orszak dożynkowy (2016) 

 

Wodzenie niedźwiedzia Domecko – Pucnik (2016) 

We wsi znajdują się liczne przydrożne kapliczki dodające wsi uroku, z których każda 

posiada swoją historię lub legendę. 
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  Kapliczki: ul. Zamkowa                          ul. Jaśkowska                            ul. Opolska 

 

1.3. Przestrzenna struktura miejscowości 

Główną drogą w Domecku jest ul. Opolska (droga powiatowa nr 1754). Bocznymi są 

ul. Młyńska, Na porębie, Dworska, Polna, Zamkowa, Brzozowa, Cmentarna, Górna, Zielona, 

Słoneczna, natomiast w przysiółku Pucnik: ul. Jaśkowska, Prószkowska i Cicha 

Na terenie miejscowości działa kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych. Ich liczba 

według poszczególnych sektorów przedstawia się następująco: 

• Inżynieria, architektura, melioracje – 3 
• Roboty budowlane, dekarstwo – 4 
• Instalacje sanitarne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne – 3 
• Porządkowanie budynków, ogrodów, ogrodnictwo – 2 
• Instalatorstwo elektryczne – 2 
• Mechanika i blacharstwo – 3 
• Restauracje, bary, placówki gastronomiczne – 2 
• Stolarstwo, produkcja mebli – 2 
• Kamieniarstwo – 2 
• Działalność artystyczna – 2 
• Sklepy ogólnospożywcze – 2 

Firmy działające w Domecku to mikroprzedsiębiorstwa prowadzące drobną działalność 

gospodarczą. 

Wieś posiada rozciągnięta strukturę przestrzenną. W środku wsi znajduje się szkoła 

podstawowa z przylegającym do jej terenu parkiem dworskim oraz budynkiem, w którym 

mieści się świetlica wiejska i filia gminnej biblioteki publicznej. Po przeciwnej stronie ulicy, 

w centrum wsi, znajduje się budynek Ochotniczej Straży Pożarnej ze świetlicą oraz 
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przylegającym terenem rekreacyjno-sportowym, na którym znajduje się plac zabaw, boisko 

sportowe, wiata i urządzenia siłowe.  

Park dworski, wpisany w rejestr zabytków, będący obecnie własnością Gminy 

Komprachcice, niegdyś chluba wsi, jest dziś bardzo zaniedbany i zanieczyszczony. Nie 

spełnia w ogóle swoich funkcji, mieszkańcy rozpoczynają prace porządkowe w parku.  

  

Wiosna w parku                                Park dworski jesienią 

 

Przez wieś oraz park przepływa rzeka Prószkówka, jest lewym dopływem Odry. 

 

Prószkówka 
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2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 
 
2.1. Zasoby przyrodnicze i kulturowe 
 
ANALIZA ZASOBÓW  
Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu, jakim wieś 

dysponuje 
Znaczenie zasobu 
Małe Duże  Wyróżniające 

Przyrodniczy • Rozległe łąki , górka ,,Babia Góra”, 
bliskość lasów  i rezerwatu ,,Nowa 
Kuźnia” 

 X  
 
 

 • Rzeka Prószkówka, stawy w Domecku  X  
 • Park Dworski    X 
 • Stanowisko archeologiczne X   
Kulturowy • Przydrożne kapliczki, kilka starych 

domów na wzór śląski, 100-letnia 
szkoła 

 
 

X 
 
 

 
 

 • Dwór , plac wykopów 
archeologicznych 

X 
 

  

 • Kultywowana tradycja odpustów, 
rekolekcje, misje, droga krzyżowa 

 X 
 

 

 • Organizowane corocznie dożynki, 
wodzenie niedźwiedzia  

 X 
 

 

 • Książka ,,Co mi pozostało” Piechota  X  
 • Specyficzne nazwy w miejscowości: 

Stara Kuźnia , Warta, Kradziejów, 
Pucnik, Piscalnia 

  X 
 

 • Śląskie potrawy  X  
 • Działający zespół artystyczny pod 

nazwą Schola „Cantare Cordis” 
 X 

 
 

 
 
2.2. Obiekty i tereny oraz infrastruktura społeczna i techniczna 
 
ANALIZA ZASOBÓW 
Rodzaj zasobu Opis (nazwanie)  zasobu jakim wieś dysponuje Znaczenie zasobu 

Małe Duże Wyróżniające 
Obiekty i tereny • Budynki po PGR 

• Liczne działki pod  zabudowę 
• Pustostany mieszkaniowe 

X 
 
X 

  
X 
 

 

Infrastruktura 
społeczna 

• Plac rekreacyjno-sportowy przy OSP 
• Świetlica OSP, sala mniejszości 

niemieckiej, świetlica ośrodka kultur 
• Szkoła podstawowa z oddziałem 

przedszkolnym, boisku i plac zabaw przy 
PSP 

• Oddział biblioteki gminnej 

  
 
 

X 
 

X 

X 
X 

Infrastruktura 
techniczna 

• Istniejący wodociąg 
• Drogi w większości asfaltowe 
• Odnowione chodniki, brak chodnika przy 

drodze powiatowej w połowie wsi 
• Kanalizacja 
• Internet dostępny w większości domostw 

 X 
X 
X 
 

X 
X 
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2.3. Gospodarka i rolnictwo oraz kapitał ludzki i promocja 
 
ANALIZA ZASOBÓW 
Rodzaj zasobu Opis (nazwanie)  zasobu jakim wieś dysponuje Znaczenie zasobu 

Małe Duże Wyróżniające 
Gospodarka, 
rolnictwo 

• Działające firmy: m. in. liczne warsztaty 
samochodowe, kamieniarstwo,  

• Restauracja ,,Stary dom”,  Bar HAPPY, 
Restauracja - pizzeria „Piramida” 

• Na terenie wsi działa kilka niewielkich 
gospodarstw rolnych 

 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 

 
 
X 

Mieszkańcy 
(kapitał społeczny 
i ludzki) 

• Rosnąca liczba studentów 
• Działające organizacje pozarządowe: 

OSP, Mniejszość Niemiecka, klub 
sportowy Victoria Domecko, 
Stowarzyszenie Razem dla Domecka 

 X 
 
 

 
X 
 

Informacje 
dostępne o wsi 
 

• ”Wieści gminne”, Tygodnik Ziemi 
Opolskiej, Nowa Gazeta 

• książka ,,Co  mi pozostało ” Piechota 
• Strona internetowa OSP i strona 

internetowa parafii, blog i Facebook 
sołectwa oraz Stowarzyszenia Razem 
dla Domecka 

• Tablice ogłoszeń 

X 
 
 
 
 

 

X 

 
 
X 
 

 
 
 

X 
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3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 
 
Mocne strony: 
 

• działające na terenie wsi obiekty użytku publicznego tj. szkoła, świetlice, restauracje/ 
bary/ pizzerie 

• park dworski wpisany do rejestru zabytków 
• aktywny samorząd sołectwa oraz organizacji wiejskich: OSP, koło Mniejszości 

Niemieckiej, klub sportowy Victoria Domecko, Stowarzyszenie Razem dla Domecka 
• aktywna działalność Parafii 
• teren rekreacyjno-sportowy sąsiadujący ze świetlicą w remizie OSP Domecko 
• coraz popularniejsze wśród mieszkańców uczestnictwo w festynach wiejskich typu 

„Piknik u Farorza”, „Pożegnanie lata”, „Zawody strażackie na wesoło” 
• położenie w pobliżu miast Opole, Prószków 

 
Słabe strony: 
 

• słabe zaangażowanie mieszkańców w życie wsi 
• słaba integracja mieszkańców 
• brak wyznaczonych szlaków i atrakcji turystycznych, ścieżek przyrodniczych i ścieżek 

rowerowych 
• zaniedbany i zanieczyszczony park dworski 
• zachwiane bezpieczeństwo mieszkańców – nie oznakowane drogi, brak chodników 
• zły stan techniczny części dróg asfaltowych 
• brak sprawnej komunikacji MZK (autobus MZK jeżdżący w dużych rozstępach 

czasowych – 5 kursów dziennie) 
 
Szanse rozwoju:  
 

• wzrost zżycia mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych 
i edukacyjnych 

• promocja wiedzy na temat sposobu pozyskiwania finansowania ze źródeł Unii 
Europejskiej i Budżetu Państwa na rozwój miejscowości 

• uczestnictwo w programie Odnowa Wsi 
• aktywność członków Stowarzyszenia Razem dla Domecka 
• promocja miejscowości w regionie 
• dobra współpraca z władzami Gminy 
 

 
Zagrożenia: 
 

• migracja zarobkowa, migracje ze wsi do miast, szczególnie młodych 
• pogłębiająca się stagnacja i obojętność społeczności lokalnej 
• brak środków na rozwój 
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4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną 

 
L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego/ przedsięwzięcia 

aktywizuj ącego społeczność lokalną 
Szacunkowy koszt realizacji 
zadania [zł]/źródło dotacji 

Podmiot 
odpowiedzialny/wnioskod
awca 

Termin 
realizacji 

1 Rewitalizacja i zagospodarowanie parku dworskiego  w 
Domecku – ochrona dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego 

150 000,00 
PROW 2014-2020 

Gmina Komprachcice, 
Stowarzyszenie Razem dla 
Domecka 

2017-2019 

2 Organizacja działań i wydarzeń w celu ochrony, promocji i 
podniesienia wiedzy nt. przyrodniczego i kulturowego 
bogactwa parku dworskiego w Domecku 

od 6000 do 30 000  
 
PROW, Działaj lokalnie, FIO, 
fundusz sołecki 

Stowarzyszenie Razem dla 
Domecka 

2017-2020 

3 Oznakowanie i udostępnienie szlaków rowerowych 
uwzględniających walory przyrodnicze i kulturowe 
Domecka wraz z publikacjami udostępniającymi 
informację o zasobach kulturowych i przyrodniczych  

120 000,00 
 
INTERREG V-A 
PROW 2014-2020 

Gmina Komprachcice, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Komprachcicach 

2018-2019 

4 Termomodernizacja budynku szkoły w Domecku 
polegająca na remoncie i dociepleniu 

1 200 000,00 
Partnerstwo Publiczno- 
Prywatne z Gminą 
Krapkowice 

Gmina Komprachcice,  2017-2018 

5 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi 
Domecko (teren przy boisku i remizie OSP, skwery, 
miejsca spotkań) 

od 6000 do 30 000.  
PROW 2014-2020 
Fundusz sołecki 

Rada Sołecka, 
Stowarzyszenie Razem dla 
Domecka 
 

2017-2020 

6 Zagospodarowanie brzegów Prószkówki i budowa ścieżki 
dydaktycznej 

500 000,00 
PROW 2014-2020 

Stowarzyszenie Razem dla 
Domecka 

2020 

7 Organizacja zajęć i wydarzeń podnoszących aktywność 
osób starszych, integrujących pokolenia, kultywujących 
lokalne tradycje 

od 6 do 30 tys.  
 
PROW 2014-2020 

Samorządowy Ośrodek 
Kultury, Gminna 
Biblioteka Publiczna,  
organizacje pozarządowe 

2017-2025 
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8 Budowa chodnika ul. Opolska, droga powiatowa nr 1754 Projekt: 100 000,00 zł 
Wykonanie: 400 000,00zł 

Zarząd Dróg Powiatowych, 
Gmina Komprachcice 

2017-2025 

9 Tematyczne wieczory spotkań dla mieszkańców - 
cykliczne 

3000,00 
 
Fundusz sołecki, TSKN 

TSKN Domecko, 
Stowarzyszenie Razem dla 
Domecka 

2017-2025 

10 Cykliczne Turnieje Skata 500,00 
TSKN 

TSKN Domecko 2017-2020 

11 Remont i modernizacja obiektów sakralnych: kapliczki, 
krzyże, cmentarz, kościół 

Od 6 000 do 30 000,00 
Fundusz sołecki, 
Parafia Domecko 

 
Rada Sołecka 
Parafia Domecko 

2017-2020 

12 Dożynki parafialne 
 
Dożynki gminne 

8 000,00 
 
25 000,00 
Parafia Domecko, 
Gmina Komprachcice, 
fundusz sołecki 

Parafia Domecko, 
Gmina Komprachcice, 
Rada Sołecka, 
OSP Domecko 

2016-2025 
 

2020 

13 Cykliczne imprezy „Piknik u Farorza” 5 000,00 
 
Parafia Domecko, fundusz 
sołecki,  

Parafia Domecko 2017-2025 

14 Festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka, Zakończenia lata 
- cyklicznie 

3 000,00 
 
TSKN, fundusz sołecki 
 

 
TSKN Domecko, 
Stowarzyszenie Razem dla 
Domecka 

2017-2025 

15 Impreza „Zawody strażackie na wesoło”-cyklicznie 5 000,00 
Fundusz sołecki 

OSP Domecko, 
Rada Sołecka 

2017-2020 

16 Remont i wyposażenie siedziby OSP Domecko – 
wzmocnienie organizacji 

30 000,00 
PROW 2014-2020 
Gmina Komprachcice, 
Fundusz sołecki, 

OSP Domecko 2017-2025 
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Środki OSP Domecko 

17 Przebudowa/remont i wyposażenie boiska szkolnego 40 000,00 
Ministerstwo Sportu 

Gmina Komprachcice  

18 Remont i wyposażenie domu spotkań – świetlicy wiejskiej 
-  siedziby TSKN – wzmocnienie organizacji  

60 000,00 
PROW 2014-2020 
Gmina Komprachcice, 
Fundusz sołecki 

Gmina Komprachcice, 
TSKN Domecko 

2017-2025 

19 Zagospodarowanie przestrzeni przed i za budynkiem 
szkoły  

200 000,00 zł 
 

Gmina Komprachcice 2017-2020 

20 Zagospodarowanie przestrzeni, zakup wyposażenia 
wspierającego i uwzględniającego potrzeby seniorów – 
m.in. zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej 

20 000,00. zł 
Fundusz sołecki, 
Stowarzyszenie Razem dla 
Domecka, PROW 2014-2020 

Rada Sołecka 2018-2020 

21 Publikacja wydawnictw promujących i udostępniających 
zasoby kulturowe i przyrodnicze Domecka w tym historię 
zabytkowego parku w Domecku, architekturę i historię 
przydrożnych kapliczek 

30 000,00 
 
PROW 2014-2020, 
INTERREG V-A 
Fundusz sołecki 

Stowarzyszenie Razem dla 
Domecka, Gmina 
Komprachcice 

2018-2020 
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