
DOŻYNKI GMINNE - WAWELNO 

31 SIErpNIA – 2 WRZEŚNIA

31 sierpnia 2018 r. – piątek
Obchody 70 lat istnienia  

Ludowego Zespołu Sportowego w Wawelnie

15.30 Turniej młodzików DFK

17.15   Uroczysta akademia, wręczenie odznaczeń 

(występ wokalny Karoliny Zacharków)

19.00 Zabawa taneczna z zespołem Bravo

1 września 2018 r. – sobota
Obchody 90 lat istnienia jednostki  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawelnie

13.00 – 17.00
Msza święta z towarzyszeniem orkiestry dętej OSP Węgry w Kościele 

Parafialnym w Wawelnie

Przemarsz wraz z orkiestrą na boisko w Wawelnie

Uroczystość jubileuszowa oraz wręczenie odznaczeń

Występ orkiestry dętej OSP Węgry

Pokaz karate
Występ zespołu „Szydłowianki”

17.00
Mecz kl. B LZS Gazownik Wawelno – LZS Przysiecz

Koncert Fletnia Pana – „Syrinks” Daria Noryńska

19.00
Zabawa taneczna z zespołem Vega

2 września 2018 r. – niedziela
Dożynki gminne

13.00
Msza święta dożynkowa w Kościele Parafialnym w Wawelnie, z to-

warzyszeniem orkiestry dętej Samorządowego Ośrodka Kultury 

w Komprachcicach.
Przemarsz korowodu z orkiestrą na boisko w Wawelnie

Występy artystyczne:

Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej  

oraz z przedszkola w Wawelnie

Orkiestra i zespoły Samorządowego Ośrodka Kultury 

w Komprachcicach
Asia Wicher
Wesoła Kapela Bez Nut

19.00
Zabawa taneczna z zespołem New Stars

Prowadzenie: Maria Honka i Grupa SBRT

Zapraszają organizatorzy:

Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka
Sołectwo Wawelno

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach

Przez trzy dni mieszkańcy Gminy Komprachcice będą uczestniczyć w ważnych jubileuszach 
sołectwa Wawelno, które ostatniego dnia imprez podsumują Gminne Dożynki,  
organizowane również w tym sołectwie. Zapraszamy!
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Trwają prace nad bardzo ważnym dokumen-
tem prawa miejscowego – Miejscowym Pla-
nem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) 
dla miejscowości Komprachcice. Z projektem 
możemy zapoznać się do 11 września 2018 r., 
a zgłaszać uwagi do 25 września. Przyjęcie MPZP 
uchwałą Rady Gminy Komprachcice będzie 
znaczyło jego bezwzględne obowiązywanie. 
Mieszkańcy terenów obejmowanych planem 
często o tym zapominają.

Mimo obowiązywania ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym od wielu 
lat, bywa, że mieszkańcy terenów obejmowa-
nych MPZP rzadko angażują się w proces jego 
uchwalania, a w konsekwencji są rozczarowani 
i zaskoczeni jego brzmieniem. A dokument ten 
jest jednym z ważniejszych aktów prawa miej-
scowego – opisuje przestrzeń i relacje w niej 
zachodzące, a w konsekwencji wskazuje co, gdzie 
i w jaki sposób możemy w tej przestrzeni zgodnie 
z prawem robić. Zachęcamy więc zainteresowa-
nych do zapoznania się z MPZP dla Komprachcic.

MPZP zostanie przyjęty na mocy uchwały Rady 
Gminy Komprachcice (polecamy do zapoznania 
się z treścią projektu tego aktu na stronie: kom-
prachcice.blogspot.com; tam również komplet 
dokumentów w wersji elektronicznej, w tym 
Prognoza Oddziaływania na Środowisko, do której 
również można składać uwagi) i po przyjęciu bę-
dzie obowiązywał bezwzględnie na tym terenie. 
Każdy obywatel ma prawo zgłaszać swoje uwagi, 
uczestniczyć w dyskusjach nad planem, posiedze-
niach komisji i rad oceniających projekty planów. 
Każdy uprawniony zainteresowany może również 
składać wnioski. Najczęściej zainteresowanymi 
udziałem w procesie prac nad uchwaleniem MPZP 
są osoby, które planują budowę i będą ubiegać 
się o wydanie pozwolenia na tę inwestycję.
MPZP składa się z części opisowej, która powie 
nam o warunkach przeznaczenia terenu i zwią-
zanych z tym ograniczeniami (np. tymi doty-
czącymi budowy domu) oraz z części graficznej, 
obejmującej mapy obszarów przeznaczonych 
do zabudowy, tereny zielone, usługowe, drogi.

MPZP informuje o tym, czy na danym terenie 
można wybudować dom, jakie pokrycie będzie 
mógł mieć dach i o jakim kącie nachylenia, czy 
mogą tam powstać obiekty usługowe (np. sklepy, 
przedszkola, tereny rekreacyjne), jak zaplanowa-
ny został układ komunikacyjny. MPZP określa 
również zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości, co jest niezwykle istotne dla 
przyszłych inwestorów – indywidualnych, przed-
siębiorców czy instytucji.

Podsumowując, miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego informuje o przeznaczeniu 
terenów (np. pod budownictwo jednorodzinne 
lub usługi), ulicach, drogach lokalnych i głównych, 
liniach zabudowy, granicach terenów chronionych 
(np. strefy ochrony konserwatorskiej), zasadach 
i warunkach podziału terenów na działki bu-
dowlane.

Każdy zainteresowany może zapoznać się z pro-
jektem MPZP, który mocą zarządzenia Wójta 
Gminy Komprachcice został wyłożony do pub-
licznego wglądu od 13 sierpnia 2018 r. Plan bę-
dzie dostępny do 11 września 2018 r., w siedzi-
bie Urzędu Gminy Komprachcice w godzinach 
pracy Urzędu. Plan jest także dostępny w sieci 
i jest do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie 
się 7 września 2018 r. o godz. 13:00, w siedzibie 

Urzędu Gminy w sali konferencyjnej.

Zgodnie z prawem każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi, które należy składać 
na piśmie, w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres: ug@komprachcice.pl, 
do Wójta Gminy Komprachcice z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 25 września 2018 r.

Także uwagi i wnioski dotyczące prognozy 
oddziaływania na środowisko można składać 
na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektro-
niczną bez konieczności opatrywania ich bez-
piecznym podpisem elektronicznym na adres:  
ug@komprachcice.pl, w wyżej określonym termi-
nie. O tym, w jaki sposób obszar będzie chroniony 
pod względem środowiskowym określa doku-
ment „Prognoza Oddziaływania na środowisko”. 
Cały obszar objęty planem jest położony w gra-
nicach głównego zbiornika wód podziemnych 
GZWP Nr 335 „Krapkowice – Strzelce Opolskie” 
oraz w części w granicach głównego zbiornika 
wód podziemnych GZWP Nr 338 „Subzbiornik 
Paczków – Niemodlin” (oba obszary wymagają 
wysokiej ochrony).

KOMPRACHCICE

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

KOMPRACHCICE

Teren czeka na inwestora
Zarządzeniem Wójta Gminy Komprachcice nr 480.2018 z 27 lipca 2018 r. została wyznaczona 
do sprzedaży – w ramach przetargu ustnego nieograniczonego – nieruchomość w Komprachci-
cach, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1148/10 km 6 o powierzchni 0,6422 ha. 

Jest to teren położony między torami kolejowymi a budynkiem przychodni. Dzięki wykupieniu 
nieruchomości znajdującej się obok Urzędu Gminy wydzielono drogę dojazdową do oferowanej 
w przetargu działki bezpośrednio z drogi wojewódzkiej. Gmina jest na etapie szacowania wartości 
działki. Informacja o pierwszym przetargu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie internetowej komprachcice.pl 
Grafika za: komprachcice.blogspot.com
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WYWIAD

Nie tylko w ogień
– z Sebastianem Dambcem, Komendantem 
Gminnym Gminy Komprachcice oraz Naczel-
nikiem OSP w Domecku rozmawia Dagmara 
Duchnowska

– Pełni Pan funkcję Komendanta Gminnego już 
druga kadencję. Na czym polega ta rola?
– Można powiedzieć, że Komendant Gminny 
to Naczelnik dla wszystkich jednostek OSP gminy. 
Jest to funkcja społeczna, Zarząd Gminny OSP 
wybiera do jej pełnienia przedstawiciela na pię-
cioletnią kadencję.
– Kolejna kadencja to z pewnością to kwestia 
zaufania i dobrego wywiązywania się z obo-
wiązków…
– Na pewno wpływ na wybór mojej osoby miał 
także fakt, że pracuję w Urzędzie Gminy w Kom-
prachcicach, dzięki czemu mam kontakt bezpo-
średni z przedstawicielami samorządu – Wójtem 
Gminy czy radnymi, ale też komendami państwo-
wymi straży pożarnej w Opolu. Jeśli pojawia się 
informacja „z zewnątrz” wiem o niej natychmiast, 
nie musimy jako strażacy liczyć się z opóźnie-
niami czasowymi, które wynikałyby w innym 
przypadku z konieczności przekazywania danych 
osobie spoza urzędu. A pamiętajmy, że w straży 
jest tak, że wiele rzeczy musi być na „zapalenie 
płuc”, rano informacja, a po południu wykonanie.
– Jest Pan bardzo mocno zaangażowany w dzia-
łalność ochotniczą. W Domecku, w swojej rodzin-
nej miejscowości pełni Pan funkcję Naczelnika 
OSP. Czy bycie strażakiem to rodzinna tradycja?
– Ze strażą jestem związany od małego, byłem 
w drużynie harcerskiej, startowałem w zawodach, 
mój dziadek był strażakiem, ojciec nie.
– Ile obecnie jednostek działa na terenie gminy 
Komprachcice?
– W gminie jest pięć jednostek ochotniczych 
straży pożarnych, po pomniejszeniu gminy o so-
łectwa Żerkowice i Chmielowice, wcześniej było 
ich siedem. Spośród tych pięciu, w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym są trzy jed-
nostki: OSP Komprachcice, OSP Polska Nowa 
Wieś oraz OSP Domecko. Każda jednostka, dzia-
łająca w systemie we wszystkich specjalizacjach 
(ratownictwo chemiczne, wodne, techniczne, 
wysokościowe, medyczne oraz działalność grup 
poszukiwawczo-ratowniczych – red.). powinna 
być na tzw. poziomie podstawowym, czyli znać 
podstawy działania w zakresie każdej specjali-
zacji. Natomiast wśród naszych jednostek OSP 
Polska Nowa Wieś jest jednostką specjalistyczną, 
wysokościową, i współpracuje w tym zakresie 
z jednostkami państwowymi.
– Ilu jest czynnych strażaków OSP w gminie 
Komprachcice?
– Strażaków wyjeżdżających do akcji jest oko-
ło 150. Oni też uczestniczą w cyklach szkole-
niowych, które na różnym poziomie działania 
strażaka w OSP organizują: komenda miejska 

i wojewódzka. Chociaż akurat w tym względzie 
muszę przyznać, że takich szkoleń na pewno 
mogłoby być więcej.
– Ochotnicy to luzie, którzy pracują, są często 
związani z jakimś pracodawcą. Co się dzieje 
w przypadku wezwania strażaka w trakcie go-
dzin pracy?
– Strażacy nie są opłacani, mogą natomiast 
otrzymać ekwiwalent za czas, jaki poświęcili akcji, 
a nie byli w tym czasie w pracy. Są odpowiednie 
przepisy, które regulują te relacje, pracodawca 
powinien puścić strażaka ochotnika na akcję, ale 
bywa, że stawia sprawę jasno: albo bycie stra-
żakiem, albo praca. Tak się, niestety, też zdarza.
– Strażacy ochotnicy nie zajmują się tylko ga-
szeniem pożarów – są obecni także podczas 
innych akcji, jak na przykład podczas tragicznego 
wypadku śmigłowca w Domecku…
– Każda akcja w której są ofiary śmiertelne jest 
trudna. W takim wypadku wspieraliśmy służby 
ratunkowe, ale każda akcja jest inna, sytuacja 
rozwija się. W tej akcji oprócz PSP, brały udział 
dwie nasze jednostki: OSP Domecko i OSP Kom-
prachcice. Podjęliśmy się ratowania tej osoby, 
która przeżyła i zabezpieczenia miejsca na po-
trzeby Komisji do spraw Wypadków Lotniczych. 
To bardzo ważne, aby zabezpieczyć jak najwięcej 
dowodów, żeby nie zostało zniszczone miejsce 
wypadku.
– Czyli lista zadań, które kończą się akcjami stra-
żaków nie jest ograniczona?
– Strażacy zajmują się wszystkim, począwszy 
od przysłowiowego „kota na drzewie”, przez 
gaszenie pożarów łąk, lasów, wypadki samo-
chodowe, wichury, powodzie, wszystkie klęski 
żywiołowe. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie za-
grożone jest bezpieczeństwo ludzi.
– W swojej pracy mógł Pan już zapewne zauwa-
żyć, czy nastąpiło zwiększenie niektórych wyda-
rzeń, na przykład tych związanych z warunkami 

atmosferycznymi….
– Można powiedzieć, że coraz więcej jest zdarzeń 
ekstremalnych: burz, wichur, nagłych nawałnic, 
lokalnych podtopień. Ponadto to, co obserwu-
jemy teraz – bardzo wysokie temperatury, mało 
opadów, zagrożenie pożarami, ponieważ tereny 
są bardziej wyschnięte, wystarczy niewiele, aby 
zapłonęła ściółka w lesie, czy słoma na polach.
– Jednostki OSP z terenu gminy zostały ostatnio 
doposażone. Na czym polegał ten projekt?
– Było to dofinansowanie z Ministerstwa Spra-
wiedliwości – dla każdej gminy. Gmina Kom-
prachcice otrzymała trzy defibrylatory AET, 
są to jednostki: Komprachcice, Domecko, Wa-
welno, a strażacy z Ochódz i Polskiej Nowej 
Wsi pełne wyposażenie ratownicze, czyli: torbę 
medyczną, deska ratownicza, szyny Kramera.
– To z pewnością sprzęt, który bardzo się przyda, 
gdy zajdzie taka potrzeba – oby, jak najrzadziej. 
Czy gminne jednostki są Pana zdaniem dobrze 
doposażone?
– Zawsze można znaleźć jakieś braki, utrzyma-
nie ochotniczych straży pożarnych to spory 
wydatek, ale muszę przyznać, że z roku na rok 
jesteśmy coraz lepiej wyposażeni. Myślę, że duża 
w tym zasługa Wójta Gminy Komprachcice, 
Leonarda Pietruszki, który widzi potrzeby, nie 
odrzuca problemów, zawsze zapewnia odpo-
wiedni poziom środków na straże w budżecie 
gminy. Za jego kadencji strażacy otrzymali do-
finansowanie na zakup dwóch samochodów. 
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców 
widać, że nie ma ograniczeń – budżet dla OSP 
zawsze pozostaje na poziomie nie niższym niż 
w poprzednich latach. A przecież gmina nie na-
leży do najbogatszych. Jednak bezpieczeństwo 
mieszkańców to i dla Wójta, i nas, wszystkich 
strażaków, priorytet.

– Dziękuję za rozmowę.
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SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

Seniorzy zaśpiewają w Komprachcicach

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

Seniorzy? To ich czas

Po raz pierwszy, ale zapewne nie ostatni, na sce-
nie Samorządowego Ośrodka Kultury zaśpie-
wają chóry, zespoły, duety seniorów wojewódz-
twa opolskiego. Podczas rozśpiewanej imprezy 
usłyszymy między innymi piosenki o tematyce 
patriotycznej.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachci-
cach, przy którym prężnie działa Klub Seniora 
„Uśmiech Seniora” jest organizatorem Festiwalu 
Piosenki Seniorów „Czas nas uczy pogody”. Im-
preza odbędzie się 29 września br. Wydarzenie 
ma charakter konkursowy, a zaproszone do udzia-
łu w nim zostały domy kultury, uniwersytety 
III wieku i kluby seniorów. Celem festiwalu jest 
wzbudzanie aktywnego uczestnictwa w działa-
niach związanych z kulturą muzyczną, dzielenie 
się doświadczeniami ze wspólnego muzykowania, 
nawiązywanie kontaktów, integracja grup senio-
rów, doskonalenie poziomu wykonawczego ama-
torskich zespołów senioralnych, uwrażliwienie 
społeczeństwa na piękno tej sztuki jaką jest muzy-
ka oraz aktywne włączenie seniorów w obchody 
100-lecia odzyskanie niepodległości. Właśnie 
z tej okazji jedna z dwóch wykonywanych piose-
nek musi być mieć charakter patriotyczny, druga 
– to dowolny wybór wykonawców. To, co różni 
imprezę od innych, to zwrócenie się w kierunku 

grup, a nie solistów. W festiwalu wezmą udział 
tylko zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, 
chóry i duety. Wystąpienia będą oceniane w tej 
jednej kategorii pod kątem doboru repertuaru oraz 
wykonania. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze 
miejsca, chociaż organizator zastrzega sobie 

prawo do innego ich podziału. Szczegółowe 
informacje oraz karta zgłoszenia – na stronie 
sokkomprachcice.pl Zgłoszenia przyjmowane 
są do 19 września br.

Baw się razem z nami!

– z Patrycją Sobańską, instruktorką Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, od-
powiedzialną za współpracę z Klubem „Uśmiech 
Seniora” rozmawia Dagmara Duchnowska

– Od niedawna jest Pani odpowiedzialna za kon-
takty z komprachcickim Klubem Seniora. Jaki jest 
zakres takich obowiązków?
– Współpraca dopiero się zaczyna, więc wiele 
doświadczeń jeszcze przed nami. Przede wszyst-
kim z ramienia Samorządowego Ośrodka Kultury 
będę się zajmować organizacją wydarzeń organi-
zowanych dla seniorów, na przykład wycieczek. 
Ważne jest, aby seniorzy uczestniczyli w nich 
bezpiecznie, a my żebyśmy wiedzieli kto i gdzie 
jedzie. Można powiedzieć, że wszystkie wycieczki 
organizowane przez Klub muszą przejść przez 
formalności instytucji kultury. Jeżeli wpłynie jakaś 
propozycja, ja badam, jak duże jest zaintereso-
wanie takim wyjazdem, załatwiam wszystkie 
formalności: autokar, ubezpieczenie, jeśli trzeba 
– noclegi i wyżywienie; mamy listę obecności, 
listę wpłat – bo to SOK zbiera pieniądze, opra-
cowuję we współpracy z seniorami program, 
kupuję bilety wstępu.
– Ale z pewnością nie tylko wycieczki, chociaż 
popularne, skupiają środowisko komprachcickich 
seniorów?
– Oczywiście, organizujemy jako SOK wiele 

wydarzeń adresowanych do wszystkich osób 
starszych: Senioriadę, Dzień Matki, Dzień Babci 
i Dziadka. Te imprezy też wspieramy jako instytu-
cja kultury, ale od razu zaznaczam, że czekamy też 
na nowe pomysły, które moglibyśmy wesprzeć.
– W jaki sposób te działania są finansowane?
– Klub Seniora ma wyodrębnione środki w bu-
dżecie SOK na organizację niektórych spotkań. 
Koszt wycieczek pokrywany jest przez seniorów, 
którzy dokonują wpłat do SOK, a także małe 
opłaty związane z przygotowaniem poczęstunku. 
Inne koszty, jak na przykład, wystąpienie DJ-a, 
to koszty SOK.
– Słynący z bardzo zróżnicowanej oferty mu-
zycznej Samorządowy Ośrodek Kultury w Kom-
prachcicach wychodzi z nowym pomysłem… Nasi 
seniorzy też będą mieli szansę zaprezentować 
się publicznie. 29 września zadebiutuje kolejny 
festiwal…
– Robert Klimek prowadzi zajęcia zespołu, w któ-
rych mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani 
śpiewem. I właśnie ta grupa będzie mieć możli-
wość uczestniczenia w Pierwszym Przeglądzie 
Piosenki Seniorów „Czas nas uczy pogody”. 
Wezmą w nim udział zespoły, chóry, duety, nie 
przewidujemy natomiast kategorii solistów. Wy-
stępujący zaśpiewają jedną piosenkę dowolną, 
a drugą – związaną z rocznicą Święta Niepodle-
głości. Już rozesłaliśmy zaproszenia do domów 

kultury i po zainteresowaniu naszą propozycją 
liczymy, że występujących będzie dużo.
– Jaką ma Pani wizję współpracy z środowiskiem 
seniorów?
– Myślę, że ta współpraca będzie udana i że bę-
dziemy nadal rozwijać zainteresowania kom-
prachcickich seniorów. Ponieważ to początek 
mojej pracy z Klubem i nowe doświadczenie, 
to na razie najważniejsze cele.
– Dziękuję za rozmowę.
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We wtorkowe letnie popołudnia, gdy gorące 
powietrze zalewało Komprachcice i wszystkie 
okna były otwarte, można było usłyszeć mocne 
uderzenie. I bardzo rytmiczne. Komprachcicki 
zespół Day Off przygotowywał się do występu 
podczas tegorocznej edycji Festiwalu „W kli-
matach bluesa i rocka”, który odbędzie się 27 
października. Po sierpniowej przerwie muzycy 
wrócą do prób.

Od ponad sześciu lat zespół promuje dobrą 
muzykę, na własnych koncertach grając klasyki 
bluesa i rocka, ale też własne utwory w orygi-
nalnych, autorskich aranżacjach. Każdego roku 
można ich zobaczyć i usłyszeć podczas wspo-
mnianego festiwalu, którego są współorganiza-
torami. Na terenie gminy i okolic są rozpozna-
walni, bo wokaliści grupy to popularni w naszej 
gminie piosenkarze: Linda Wencel i Robert 
Klimek, pracujący obecnie w Samorządowym 
Ośrodku Kultury. W tym roku, po ostatecz-
nym ustaleniu składu zespołu DAY OFF rusza 
na podbój województwa. Czy będzie łatwo?
– Blues i rock nie są obecnie najpopularniejszym 
gatunkiem muzycznym, ale mają swoich stałych 
fanów. Jesteśmy przygotowani na występy, 
dołączył do nas znakomity perkusista Artur 
Bojarski, dużo ćwiczymy – mówi Linda Wencel.
DAY OFF zagrał przed „nową” publicznością 29 
czerwca tego roku w Jazz Centrum w Opolu. 
Był to pierwszy z koncertów zagrany w nowym 
składzie, już z Arturem Bojarskim za perkusją. 
Zespół został bardzo dobrze przyjęty przez 
sympatyków bluesa i rocka, którzy wypełnili 
salę.
Zespół tworzą muzycy z doskonałym przygo-
towaniem muzycznym i wyjątkowym obyciem 

scenicznym – Linda i Robert śpiewają od zawsze. 
Stworzenie zespołu było potrzebą odejścia 
na chwilę od codziennej pracy, również tej 
artystycznej i zrobienia czegoś tylko dla siebie. 
Na początku, w 2012 roku najważniejsze było 
wspólne granie. Potem włączyli się w przedsię-
wzięcie, które na stale zagościło w kalendarzu 
imprez wojewódzkich, czyli w Festiwal „W kli-
matach Bluesa i Rocka”, na który przyjeżdżają 
znane kapele, jak gorąco oklaskiwany Sławek 
Wierzcholski z zespołem, czy Sebastian Riedel 
z Cree. W tym roku czeka nas kolejna, siódma 
edycja tej imprezy. Na scenie zawsze staje 
i rozgrzewa publiczność DAY OFF. W tym roku 
artyści szlifują na potrzeby festiwalu utwór 
„Czerwonych Gitar”.

Członkowie zespołu, mimo obowiązków starają 
się organizować regularne próby – spotykają 
się co tydzień, we wtorki.
– Każdy z nas pracuje, każdy z nas ma swoje 
zajęcia poza zespołem i różne obowiązki, ale 
staramy się być systematyczni – mówi Linda 
Wencel. To dla muzyków ważne, zwłaszcza, 
że już za kilka tygodni znów zagrają podczas 
festiwalu. Występującym, a więc i sobie, na-
rzucili konieczność wybrania do repertuaru 
przynajmniej jednego utworu odnoszącego 
się do patriotyzmu. To wkład organizatorów 
„W Klimatach Bluesa i Rocka” w rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodległości.
– My zaśpiewamy „Biały Krzyż” – zdradza woka-
listka. – Ciekawe, co zaproponują inne zespoły?
Prócz DAY OFF zagrają: V220 i podobnie jak 
w zeszłym roku: Sławek Wierzcholski ze swoim 
zespołem.
– To jest odpowiedź na potrzebę publiczności 

wyrażona i podczas festiwalu i za każdym ra-
zem, gdy o tej imprezie rozmawiamy. Rozgrzał 
publiczność, jest znakomitym muzykiem, ale 
też przesympatycznym człowiekiem, bardzo 
otwartym, prawdziwą gwiazdą wieczoru bez 
manier gwiazdy – mówi Linda Wencel.

Dagmara Duchnowska

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

Graj! Nie żałuj strun

Zespół DAY OFF gra w składzie:
Linda Wencel - wokal
Robert Klimek - wokal
Michał Gliniorz - gitara

Artur Bojarski - perkusja
Marcin Gonos - gitara basowa

Łukasz Gliniorz - instrumenty klawiszowe

Zapraszamy na profile portali  
społecznościowych: Facebook (DAY OFF)  

oraz na youtube.com (SOK Komprachcice)
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Rewitalizacja parku w Domecku jest jednym 
z gminnych projektów, które otrzymały do-
finansowanie w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014‒2020. Koszt 
całej inwestycji, która obejmuje budowę 
ścieżek, oczyszczenie terenu i stawu oraz 
montaż ławek i koszy na śmieci wynosi 
458444,67 zł, z czego 281708 zł to wy-
sokość uzyskanego wsparcia.

W ramach operacji zaplanowano oczysz-
czenie rowów melioracyjnych i stawu znaj-
dującego się w parku, wytyczenie i odtwo-
rzenie ścieżek parkowych oraz montaż 
drewnianych mostków, pomostu, ławek 
z oparciem i koszy na śmieci. Po zakoń-
czeniu operacji miejsce to będzie wyko-
rzystywane przez mieszkańców, ale też 
dla celów turystycznych i edukacyjnych.
Powierzchnia tworzonych ścieżek: 
2734,50m2

Trwają prace związane z rewitalizacją zabytko-
wego parku dworskiego w Domecku. Niebawem 
mieszkańcy będą cieszyć się miejscem do odpo-
czynku i integracji, a przyjezdni nową atrakcją 
turystyczną gminy.

Park dworski w Domecku, powstały w 1800 r., 
wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków 
w roku 1983 pod numerem 73/83 to jeden z nie-
wielu terenów zielonych, które na obszarze gminy 
występują. Jest to nie tylko miejsce urokliwe, 
z niewielkim stawem, sprzyjające spacerom, ale 
też miejsce, gdzie występuje starodrzew i objęte 
ochroną rośliny. Najstarsze rosnące tu drzewa 
liczą po 120 lat. W chwili przejęcia przez lokalny 
samorząd terenu, było to miejsce zaniedbane, 
porośnięte samosiejkami, bez wytyczonych ście-
żek. Przed laty park był własnością PGR, wchodził 
w skład zespołu pałacowego, w którym mieściło 
się Przedsiębiorstwo Produkcji Warzywniczej, 
w ziemi pozostały jeszcze ślady zabudowań, 
które tutaj stały. Kolejne lata sprawiły, że obszar 
ten popadł w niepamięć, ale decyzja samo-
rządu o przejęciu w 2013 roku parku na włas-
ność od Agencji Nieruchomości Rolnej sprawiła, 
że przed tym wyjątkowym miejscem pojawiła się 
szansa. Przede wszystkim jednak przed miesz-
kańcami, dla których park już za chwilę stanie 
się miejscem rekreacji, integracji i odpoczynku.

– Park nas zachwyca zwłaszcza wiosną, gdy za-
kwitną zawilce i cały ten teren staje się biały. Drugi 
taki wyjątkowy czas to przełom października 
i listopada, gdy w parku ściele się złoty dywan liści 
z buków i dębów. Tych liści nie grabimy, pokrywają 
teren parku pięknym, czerwono-złotym kolorem 
aż do zimy. Porządkowanie tej części, która nie 
uległa zgniciu i nie zasiliła ziemi, odbywa się wios-
ną – mówi Angelika Giza, szefowa Stowarzyszenia 
„Razem dla Domecka”, członkini rady sołeckiej, 
działająca w gminnej spółce wodnej i w radzie 
parafialnej kościoła w Domecku.
W rewitalizację parku włączyli się czynnie miesz-
kańcy, a zwłaszcza członkowie Stowarzyszenia 
„Razem dla Domecka”, którzy na pierwsze dzia-
łania zdobyli środki z Programu „Działaj Lokalnie”. 
Projekt „ZaParkuj w Domecku” łączył w sobie 
prace porządkowe, ustawienie ławeczek oraz 
tablic w miejscach charakterystycznych dla tego 
obszaru. Nazwy zostały wyłonione w ramach 
konkursu, dlatego dzisiaj wiemy, że piękne wej-
ście do parku to „Złota Aleja”, „Parkowy Portal” 
– oryginalne  przejście pod drzewami, które 
tworzy swoistą bramę i „Dworskie Oko”, czyli 
położony na terenie parku staw. Stowarzysze-
nie organizowało akcje mieszkańców związane 
z porządkowaniem tego terenu.
– Przed rozpoczęciem tej inwestycji też za-
jęliśmy się pomocą w przygotowaniu terenu. 

Było to wycięcie, oczywiście za zgodą gminy, 
drzew – chorych i samosiewów – aby można 
było zobaczyć parkową przestrzeń. Wcześniej 
była to po prostu zielona gęstwina i ciężko było 
zobaczyć cokolwiek, nawet na dwa metry od 
ścieżek – mówi Angelika Giza.
Nową i starą część parku, bo tak dzielą miesz-
kańcy ten teren, wyznacza wiek drzew, które 
tutaj rosną. Przyzwyczajeni do wejścia na ten 
teren od strony bloków muszą się liczyć z tym, 
że oficjalna „brama” do parku to koniec ulicy 
Dworskiej. W przyszłości w tym miejscu powsta-
nie parking. Liczy na to prezeska Stowarzyszenia 
„Razem dla Domecka”:
– Na razie składujemy tutaj kostkę pozyskaną 
podczas budowy kanalizacji na ulicy Zamkowej. 
Być może zostanie wykorzystana w przyszłości, 
gdy będą na to fundusze, podczas budowy par-
kingu, To powinien być kolejny etap rewitalizacji 
tego terenu. Podobnie jak oświetlenie, place 
zabaw w dwóch miejscach, przy osiedlu i od ulicy 
Dworskiej, zewnętrzna siłownia. To plan, który 
mam nadzieję, się ziści. Dla mieszkańców Do-
mecka będzie to bardzo ważne miejsce, sprzyja-
jące właśnie integracji i rekreacji. Chociaż wśród 
mieszkańców są i tacy, którzy nawet nie wiedzą, 
gdzie park się mieści.

Dagmara Duchnowska

DOMECKO

Park – wiejski atut
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Jeśli nie było takiej tradycji, należy ją zapocząt-
kować – pomyślał Jacek Dobis, pomysłodawca 
i główny organizator pierwszej konnej procesji 
w Komprachcicach, która odbyła się z okazji 
upamiętnienia świętego Rocha.

15 sierpnia br. wierni z gminy Komprachcice wzięli 
udział w wyjątkowym wydarzeniu: pierwszej 
konnej pielgrzymce z Komprachcic do kapliczki 
św. Rocha w Polskiej Nowej Wsi. Organizacją 
procesji konnej zajął się Jacek Dobis z Kom-
prachcic, a patronat nad świętem objęli Wójt 
Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka oraz 
ksiądz Winfried Watoła, proboszcz parafii św. 
Franciszka z Asyżu. Konie i bryczki przejechały 
trasę po przeprowadzeniu przez proboszcza mszy 
świętej przy komprachcickiej świątyni. Procesji 
towarzyszyła orkiestra dęta ze Szczepanowic. 
Było to pierwsze tego typu wydarzenie upa-
miętniające postać świętego Rocha, opiekuna 
aptekarzy, lekarzy, ogrodników, rolników i szpitali 
oraz brukarzy i więźniów, a w Polsce świętego 
chroniącego od zarazy i opiekuna zwierząt do-

mowych. Kult św. Rocha przypada na 16 sierpnia.
Jacek Dobis podsumowuje pomysł:
– To, że nie było takiej tradycji, nie znaczy, że nie 
można jej rozpocząć. Okazało się, że wielu oso-
bom procesja się spodobała, więc na pewno 
będziemy ją organizować w każdym roku.

KOMPRACHCICE, POLSKA NOWA WIEŚ

Nowa tradycja

OSINY

Gorący festyn

DOMECKO

Noc pod namiotami

DOMECKO

Oktoberfest już niebawem

Jak każdego roku, tak i w tym sołectwo Osi-
ny zorganizowało festyn na zakończenie roku 
i rozpoczęcie wspaniałego czasu wakacji! Nie 
zabrakło atrakcji dla małego i dużego, a „dru-
żyna” osińskich działaczy znów się powiększyła!

Podczas imprezy, która odbyła się 23‒24 czerw-
ca, dla najmłodszych najważniejszym punktem 
programu były gry i zabawy – to w przypadku 
tego sołectwa znakomita tradycja. Dzieci wiedzą, 
że mogą się doskonale i bezpiecznie bawić. Nie 

zabrakło też konkursów dla starszych i najstar-
szych, a ich podsumowaniem była w pierwszym 
dniu festynu zabawa taneczna, do której przy-
grywał zespół Manek Band. W niedzielę, w drugi 
dzień imprezy, czekała zebranych Biesiada Śląska 
oraz kabaret. Wieczorem znów był czas na tańce 
– zagrała formacja muzyczna Sherwood. Każde-
go, kto wziął udział w festynie „Rozpoczęcie Lata” 
w Osinach, czekały przysmaki słodkie i wytrawne 
oraz loteria fantowa.
Do zobaczenia za rok!

W Domecku już po raz drugi odbyło się spotka-
nie integracyjne „pod gwiazdami”. Przy remizie 
strażackiej, na trawiastym boisku rozbiły swoje 
namioty rodziny, które postanowiły wspólnie 
spędzić jedną z sierpniowych nocy. Co ciekawe, 
była to jedyna deszczowa noc w tym miesiącu… 

Organizatorzy wspólnego spędzania czasu zapro-
sili mieszkańców i przyjezdnych do biwakowania 
nocą właśnie w Domecku, zainteresowanie było 
duże.
– Przede wszystkim były to rodziny, bardzo 
dobrze przygotowane, z namiotami, śpiworami, 
prowiantem. Dzieci bawiły się w namiotach, opo-

wiadając sobie różne historie, a rodzice spędzali 
czas pod altaną. Było blisko czterdzieści osób 
– mówi Angelika Giza, prezeska Stowarzysze-
nia „Razem dla Domecka”, współorganizatora 
biwakowania, wspólnie z Radą Sołecką, Kołem 
Mniejszości Niemieckiej i OSP.

Jak i w poprzednim roku, tak i w tym organizacje 
społeczne z Domecka zaplanowały Oktoberfest, 
czyli tak zwane „chmielne dożynki” – niemieckie 
święto piwa.

Przygotowania się już rozpoczęły i został ustalony 
na koniec września. Impreza odbędzie się w straż-
nicy OSP, a goście, którzy zaplanują spędzić ten 

dzień wspólnie muszą się pojawić w tradycyjnych 
bawarskich strojach. Do atrakcji święta należy też 
wspólna zabawa i picie „złotego trunku”, który zo-
stanie przywieziony w drewnianej beczce prosto 
z Niemiec. Oktoberfest poprowadzą bracia Stefan 
i Marek Heince z Ochódz – znakomici wodzireje 
i wokaliści. W tym roku z pewnością na zabawę 
do Domecka wyruszy jeszcze większa liczba 

gości, niż w roku poprzednim. Wtedy bawiło się 
na Oktoberfest ponad setka osób. 

Szczegóły dotyczące imprezy, w tym data i koszt 
uczestnictwa pojawią się w na profilu portalu spo-
łecznościowego Facebook (Sołectwo Domecko) 
oraz na tablicach informacyjnych wsi.

zdjęcia: Łukasz Dydzik
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RODZINNE PODBIEGI

Rozbiegana Gmina Komprachcice

INFO

Wracamy raz jeszcze do imprezy sportowo-
-rekreacyjnej „Rodzinne Podbiegi”. Jak słusznie 
zwróciła nam uwagę Czytelniczka „Wieści” za-
brakło w podsumowaniu wydarzenia informacjo 
o wynikach mieszkańców gminy Komprachcice. 
Przepraszamy i publikujemy osiągnięcia spor-
towców z naszych sołectw.

Dystans 9,5 km, mężczyźni
Robert Tomków Fast Foot Opole, Komprachcice 
– 00:36:08
Patryk Pikos Polska Nowa Wieś – 00:37:47
Denis Pikos, Komprachcice – 00:38:50
Marek Tracz, Komprachcice – 00:40:10
Mateusz Heinze, Komprachcice – 00:41:56
Grzegorz Kaczor, Ochodze – 00:42:16
Grzegorz Antoniewicz, Rajsport Active, Dome-
cko – 00:44:33
Rafał Słociak, Rajsport Active, Komprachcice – 
00:46:19
Dominik Merta, Domecko – 00:58:02
Simon Labusga, PSP Komprachcice – 01:02:15
Krzysztof Labusga, Komprachcice – 01:02:21
Marek Walczak, Komprachcice – 01.07.29

Dystans 9,5 km, kobiety
Lucyna Obstoi, Polska Nowa Wieś – 00:45:57
Joanna Komor, Ochodze, 00:53:27

Irena Bernhard, Komprachcice – 01:09:25
Natalia Bernhard, Komprachcice – 01:09:34

Dystans 5,9 km, mężczyźni
Krzysztof Miemczyk, Polska Nowa Wieś – 
00:24:36
Daniel Stelchamowicz, ANTONTEAM, Kom-
prachcice – 00:25:59
Oliwier Zyla, Polska Nowa Wieś – 00:26:20
Mikołaj Gawron, PG Komprachcice – 00:30:33
Mikołaj Tomków, Komprachcice – 00:32:04
Aleksander Sanetra, Domecko – 00:33:57
Jakub Gawron, ZmierzymyCzas.pl, Polska Nowa 
Wieś – 00:42:32
Dominik Schoenberg, Domeko – 00:44:32

Dystans 5,9 km, kobiety
Lidia Rybak, Ochodze – 00:31:02
Patrycja Stach, Ochodze Biega, Ochodze – 
00:32:18
Ewa Tomków, Komprachcice – 00:35:18
Agnieszka Zienkiewicz, Rajsport Active, Osiny 
– 00:37:59
Regina Labusga, Komprachcice – 00:41:20
Emilia Labusga, Komprachcice – 00:41:20
Joanna Wiercimok, Ochodze Biega, Ochodze 
– 00:42:10

Lucyna Paulina Kochman, ZmierzymyCzas.pl, 
Komprachcice – 00:42:10

Nordic Walking, dystans 3,4 km, męż-
czyźni
Czesław Sobociński, Komprachcice – 00:38:21
Joachim Lellek, Ochodze – 00:39:46
Jan Miensok, Domecko – 00:44:22
Hubert Skrzipczyk, Wawelno – 00:50:53

Nordic Walking, dystans 3,4 km, kobiety
Justyna Wicińska, Ochodze – 00:31:41
Renata Sanetra, Domecko – 00:32:40
Elżbieta Wiktor, Komprachcice – 00:36:57
Urszula Smolorz, Komprachcice – 00:36:59
Regina Pawleta, Komprachcice – 00:37:08
Maria Pikos, Komprachcice – 00:37:17
Krzysztofa Szyper, Senior, Polska Nowa Wieś 
– 00:38:10
Teresa Sowada, Komprachcice – 00:44:11
Barbara Pirjanowicz, Polska Nowa Wieś – 00:44:16
Monika Poremba, Komprachcice – 00:44:17
Irena Kotas, Komprachcice – 00:44:39
Joanna Zajkowska, Komprachcice – 00:44:47
Dortota Zdybel, Komprachcice – 00:45:28
Leokadia sobocińska, Komprachcice – 00:50:10
Wanda Skrzipczyk, Wawelno – 00:50:52

WAKACJE Z OSIREM!

Jeszcze do 31 sierpnia potrwają zajęcie waka-
cyjne organizowane przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Komprachcicach. Dzieci i młodzież 
doceniły ofertę pierwszych dwóch tygodni 
sierpnia, aktywnie spędzając czas grając w piłkę, 
tenisa stołowego, badmintona, wyjeżdżając 
na pływalnię. 

Zajęcia prowadzą instruktorzy: Sławomir Het-
mański i Andrzej Bartnik. Kolejne dwa tygodnie 
to czas przeznaczony dla dzieci i młodzieży 
w każdym wieku. 

Do 24 sierpnia w godz. 9.00 – 12.00 prowa-
dzone są zajęcia dla dzieci klas IV i młodszych; 
a od godz. 12.00 do 15.00 dla uczniów szkół 
średnich, gimnazjum oraz klas V-VIII szkół 
podstawowych. 

Od 27 do 31 sierpnia zajęcia dla dzieci młod-
szych prowadzone są w godz. 9.00 – 11.30, 
a dla młodzieży starszej od 11.30 do 13.30.
Zapraszamy!

UWAGA!  
ZMIANA KWOT PRZYCHODÓW!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
informuje, że od 1 czerwca 2018 r. zmieniają się 
kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu 
lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rento-
wych. Od wskazanej daty kwoty miesięcznego 
przychodu powodujące zmniejszenie/zawiesze-
nie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 
tj. 3.236 zł 00 gr 
130% tego wynagrodzenia, tj. 6.009 zł 70 gr

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powo-
dujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury 
lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 maja 
2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2018 r. 
(4.255 zł 59 gr).

TRZYSTA ZŁOTYCH  
NA UCZĄCE SIĘ DZIECI

W związku z wejściem w życie rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. dotyczącego 
świadczenia w wysokości 300 zł na każde uczące 
się dziecko w wieku do 20 r.ż. albo do 24 r.ż. 
(w przypadku dzieci legitymujących się odpo-
wiednim orzeczeniem o niepełnosprawności), 
tzw. świadczenia „Dobry start”, informujemy 
że wypłatą oraz wszelkimi formalnościami zwią-
zanymi z realizacją tego zadania od 1.07.2018 r. 
będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Komprachcicach, ul. Ks. Bilińskiego 
2, tel. 77 46 47 305 lub 77 46 46 196. 

Pracownicy GOPS udzielają również szczegóło-
wych informacji na temat świadczenia.
Wnioski o przyznanie świadczenia będą przyj-
mowane od 1.08.2018 r. – w przypadku wnio-
sków składanych papierowo w siedzibie ośrodka, 
a w przypadku wniosku składanych elektronicznie 
– od 1.07.2018 r. Wnioski elektroniczne składać 
można za pośrednictwem strony internetowej 
www.empatia.mrpips.gov.pl oraz za pośredni-
ctwem stron internetowych niektórych banków.
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