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Szanowni Państwo,
Oddaję w Wasze ręce biuletyn,
w którym podsumowuję pierwszy
rok sprawowania funkcji Wójta
Gminy Damnica oraz składam relację z zamierzeń, które udało się
zrealizować. Rok pełen oddanej pracy, dużego wysiłku, a także upartego
dążenia do wyznaczonego celu.
Jednakże zanim zagłębią się Państwo w lekturze biuletynu, mam nadzieję że interesującej, pragnę wyrazić pewną refleksję… Otóż, udało mi
się stworzyć rzecz niezwykle trudną
w realiach aktualnego rynku pracy,
tj. zespół pracowników, oddanych
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Po szczegółowej analizie potrzeb naszych mieszkańców
w zakresie dostępności do porad
prawnych, na mocy porozumienia
zawartego między Gminą Damnica, a Powiatem Słupskim, od lutego br. w Urzędzie Gminy Damnica
funkcjonuje Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej.
Wszyscy
zainteresowani
mogą skorzystać z porady prawnej świadczonej przez prawników Zaborskiego Towarzystwa
Naukowego.

stworzonej przez mnie wizji rozwoju Gminy Damnica, pracowitych,
realizujących nasze wspólne idee
i cele, poświęcających się realizowanym przez gminę zadaniom.
Chciałbym szczególnie podkreślić
bardzo dobrą współpracę z Radnymi Gminy w realizacji zadań ujętych
w biuletynie, którzy wielokrotnie
pomagali mi na Komisjach Rady
Gminy wypracować najbardziej
optymalne rozwiązania, zawsze byli
gotowi do rozmowy i służyli dobrą
radą. Przyczyniło się to sprawnej
pracy całego Urzędu. Bardzo ważną
rolę wspomagającą moje działania
odegrali sołtysi, za co składam po-

dziękowanie.
Wyrażam przekonanie, że przyszły rok przyniesie nam dużo wyzwań, nowych zadań i dobrych
ludzi na naszej drodze, co przyczyni się do rozwoju Gminy Damnica
i wzrostu zadowolenia nas wszystkich – mieszkańców z zamieszkiwania na Jej terenie. A stwierdzenie
„Gmina Damnica ma potencjał”
(cyt. Powiat Słupski, Nr 3-4, Marzec
– Kwiecień 2019, str. 6 – 9) nie będzie dziennikarskim sloganem, lecz
rzeczywistością, którą uda mi się
wykorzystać!
Korzystając z okazji, że druk niniejszego biuletynu realizowany jest

%LXUR2EVãXJL0LHV]NDĝFyZ
Mając na uwadze potrzebę
poprawy jakości obsługi naszych
mieszkańców, realizując zasadę
„załatw sprawę w jednym miejscu”
od stycznia w Urzędzie Gminy uruchomiono Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM). W punkcie tym
mieszkańcy mogą liczyć na pełne
wsparcie w zakresie realizowanych

przez Urząd spraw. Dodatkowo
można uzyskać szczegółowe informacje o obowiązujących procedurach, pobrać wszystkie wnioski,
odebrać worki na śmieci, a także
pozostawić korespondencję do realizacji przez Urząd.
Dodatkowo w BOM została
uruchomiona Kasa Urzędu.

Godziny otwarcia:
Poniedziałki: 14:00 – 18:00
Piątek : 8:00 – 12:00
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Wszystkich
zainteresowanych mieszkańców
uprzejmie informujemy,
że Wójt Gminy Damnica
w godzinach pracy Urzędu
przyjmuje interesantów.
Przy czym, osoby pragnące spotkać się w godzinach późniejszych, mogą
umówić się na rozmowę
w każdy poniedziałek
w godz. 14:30 – 17:00 pod
nr tel. 059-848-44-30. Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje mieszkańców
również w poniedziałki,
w godz. 15:30-16:30.
Serdecznie zapraszamy!

W godzinach pracy punktu
można również umówić się na
wizytę, pod nr tel. 59 848 44 48.
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w okresie szczególnym w naszej tradycji, pragnę Państwu życzyć Świąt
Bożego Narodzenia wypełnionych
radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, a także Nowego
Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia.
Tego wszystkim mieszkańcom,
współpracownikom, radnym oraz
sobie życzę.
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Biuletyn nie stanowi informacji
publicznej w rozumieniu przepisów
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Jest nam bardzo miło przekazać informację, że w naszej
gminie na zajęcia przedszkolne
uczęszcza aż 163 naszych milusińskich. Liczba miejsc przedszkolnych w związku z uruchomieniem nowych oddziałów
przedszkolnych przy Szkołach
Podstawowych w Damnie i Zagórzycy wzrosła aż o 79 miejsc!!!
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Wychodząc naprzeciw nowym
standardom w zakresie korzystania
z cmentarzy komunalnych:
 Wyposażyliśmy administratora (ZGK) w nową internetową
platformę Cmentarnik.net. Jej
zadaniem jest pomoc rodzinom
osób pochowanych w korzystaniu z cmentarzy. Umieszczone
w systemie mapy cmentarzy są
odwzorowaniem rzeczywistości, a każda strona cmentarza
posiada regulamin oraz wyszukiwarkę osób zmarłych. Link do
strony cmentarza w Damnie
- http://cmentarnik.net/damno.
Link do strony cmentarza
w Damnicy - http://cmentarnik.
net/damnica

 Na cmentarzach komunalnych na
terenie gminy wykonane zostały
prace konserwacyjne. Na cmentarzu w Damnie wymienione zostało całe ogrodzenie oraz brama
wjazdowa z furtką. W Damnicy
wymieniono dotknięte „czasem”
bramy wjazdowe wraz z furtkami.
Na obu cmentarzach umieszczone zostały banery z planami przestrzennymi cmentarzy (wyznaczonymi sektorami i numerami
nagrobków).
 W roku 2019 planujemy rozpocząć budowę kolumbarium.
W tym celu podjęliśmy współpracę z pracownią architektoniczną, która przygotowuje
wstępną koncepcję projektu.
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Przy budynku urzędu powstał
dodatkowy parking, na którym
każdy z interesantów może zaparkować swoje auto. Dzięki temu
zostało znacznie odciążone pobocze ulicy Górnej, które było wykorzystywane do postoju pojazdów.
Ponadto przy wejściu z podjaz-

dem dla wózków stworzyliśmy
miejsce parkingowe służące osobom niepełnosprawnym. Zmiany
umożliwiły swobodne korzystanie
z drogi i możliwość zaparkowania samochodów przez naszych
mieszkańców, którzy załatwiają
sprawy urzędowe.

Widząc niezwykle pilną potrzebę
poprawy efektywności i warunków
pracy pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, a także poprawę jakości obsługi mieszkańców przez tę jednostkę, Wójt Gminy
Damnica przystąpił do reorganizacji
jednostki, modernizacji ich struktur
oraz zapewnienia nowej siedziby.
Aktualnie na bieżąco dokonywana jest ocena pracy ZGK, realizowane
są niezbędne zmiany regulaminu organizacyjnego oraz statutu jednostki, a od marca Zakład Gospodarki

Komunalnej ma nową siedzibę przy
ul. Strażackiej 3 w Damnicy. W tym
celu dostosowano budynek po byłej
remizie Ochotniczej Straży Pożarnej.
Liczymy, że działania te przyniosą wymierne efekty, a mieszkańcy
gminy będą zadowoleni z jakości
świadczonych usług przez ZGK.
Warto w tym miejscu przypomnieć nowe dane kontaktowe
ZGK w Damnicy: tel. (59) 810-2028, e-mail: zgk@damnica.pl, telefon
alarmowy (po godzinach pracy
i wolne dni): 533 334 991.
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Właściciele lokali w budynku
przy ul. Witosa 17 w Damnicy zdecydowali się formalnie ukonstytuować wspólnotę mieszkaniową,
wyłonić jej zarząd, ustalić zaliczki
na eksploatację i remonty oraz najbliższe plany remontowe.
Wójt Gminy Damnica wspie-

ra takie działania reprezentując
we wspólnotach mieszkaniowych
udziały gminy, bowiem przyczyniają
się one do poprawy stanu technicznego obiektów, co przekłada się na
warunki zamieszkiwania zarówno
właścicieli, jak i najemców, a także
poprawia estetykę nieruchomości.
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Dzięki dobrze prowadzonym
rozmowom oraz licznym spotkaniom z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, Wójt Gminy
podpisał porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie
realizacji przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”,
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Paczkomat trafił do naszej gminy.
Zlokalizowany został przy ulicy Spacerowej w Damnicy, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw. Nowa
maszyna to odpowiedź na coraz
większe zainteresowanie tego rodza-

ju usługami. Mieszkańcy gminy mają
możliwość korzystania z prostego
i szybkiego odbioru oraz nadania
przesyłki o dowolnej porze przez
cały tydzień. Wystarczy numer telefonu i kod otrzymany SMS-em.

część II (odcinek Lębork - Słupsk),
dotyczące wykonania przystanku
kolejowego w Łebieniu.
Realizacja tego przystanku od
wielu lat jest oczekiwana przez
mieszkańców, dlatego miło nam,
że poczyniony został krok w kierunku jego realizacji.
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Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców, widząc
konieczność wprowadzenia komunikacji zbiorowej na terenie gminy,
do czasu docelowego opracowania
i wdrożenia modelu komunikacji
gminnej, od lutego do końca sierpnia,
wójt wprowadził połączenia (realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy) na następujących trasach:

jest to, że seniorzy mogą korzystać
z autobusów tego przewoźnika na
terenie naszej gminy za symboliczną „złotówkę”. Wystarczy okazać
kierowcy legitymację emeryta lub
rencisty. Pozostali mieszkańcy zyskali 20% zniżki na taki przejazd.
Ponadto mieszkańcy Starej Dąbrowy i Łebienia mogą ze swoich
miejscowości dostać się autobusem na kolej w Strzyżynie.
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Od maja 2019 r. w naszej gminie
funkcjonuje program „Damnicki
Bon Dla Malucha”. Jego celem jest
częściowe pokrycie opłaty za pobyt
w żłobku lub w klubie dziecięcym.
 Świadczenie przysługuje matce
albo ojcu dziecka, opiekunowi
faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu lub osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej,
którzy zamieszkują na terenie
gminy Damnica i nie korzystają
z urlopu wychowawczego,
 Wysokość świadczenia to 200 zł

miesięcznie i przyznawane jest
na dziecko w wieku od ukończenia 1 roku życia do dnia objęcia
dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym
dziecko ukończy 3 rok życia.
Zainteresowane osoby mogą
składać wniosek osobiście lub korespondencyjnie. Wzór wniosku
dostępny na naszej stronie internetowej: www.damnica.pl w zakładce
DAMNICKI BON DLA MALUCHA.
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 Świecichowo – Mrówczyno –
Bięciono – Budy,
 Bobrowniki „Szwecja” – Skibin
– Łebień – Stara Dąbrowa – Domaradz – Mianowice – Zagórzyca – Karzniczka,
 Dąbrówka – Wiszno – Bobrowniki – Świtały – Łojewo – Damno.
Dzięki intensywnej współpracy
z Powiatem Słupskim od września
br. na terenie naszej gminy funkcjonuje nowa linia regularna PKS.
Mieszkańcy ze wszystkich sołectw
zyskali możliwość transportu do
Damnicy i Słupska. Jednym z dodatkowych bonusów, które udało
się nam wynegocjować z firmą PKS

 Dodatkowo Nord Express od
listopada uruchomił jedno
dodatkowe, pilotażowe, połączenie autobusowe na terenie
naszej gminy poprzez poszerzenie linii 105 na trasie Słupsk
– Damnica - Główczyce, o miejscowości Domaradz i Stara Dąbrowa (przystanek przy drodze
krajowej nr 6). Połączenie to
ma na celu rozeznać potrzeby
mieszkańców w zakresie nowej
linii, aby zapewnić sprawną komunikację na terenie całej gminy. Przewoźnik uruchomił również jeden dodatkowy „wjazd”
do m. Świtały.
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W styczniu miało miejsce I posiedzenie Gminnej Rady Seniorów.
Dokonano wyboru Przewodniczącego, którym został Pan Zdzisław
Kwaśniewski, natomiast wiceprzewodniczącym Pan Walter Cymek.
Pozostały skład Rady w chwili obecnej prezentuje się następująco:
Pani Zofia Kostrzewa – Sekretarz, Zofia Lindstadt-Adamczak, Pani Lidia Mędrkiewicz, Pani Urszula Treder oraz Pan Bogdan Zamęcki. Do
końca września członkiem Rady był również Pan Ryszard Zieliński.
Gminna Rada Seniorów w Damnicy powstała w ramach Projektu
„Srebrna Sieć” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym w zakresie planowania oraz realizacji polityki senioralnej.
Ma na celu reprezentowanie potrzeb i interesów osób starszych, które zamieszkują w naszej gminie.

Do Gminy Damnica, w wyniku prowadzonych negocjacji,
wpłynie najwyższa kwota – ok.
15 mln zł - w ramach rekompensaty za tarczę antyrakietową.
Środki zostaną przeznaczone na
budowę dróg zbiorczych, które będą prowadziły do węzłów
projektowanej drogi ekspresowej „S6”. Te przedsięwzięcie będzie miało kluczową role w rozwoju naszej gminy.
7 października br. została podpisana przez premiera
uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia „Programu na
rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata
2019-2024”, w wyniku której do
gmin na terenie Powiatu Słupskiego mają wpłynąć środki za
utracone korzyści w związku
z budową tarczy antyrakietowej.
Program ma na celu: poprawę dostępności transportowej
Ziemi
Słupskiej
oraz zwiększenie mobilności
i wzrost bezpieczeństwa ruchu
drogowego; podniesienie jakości życia mieszkańców Ziemi
Słupskiej wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Ziemi
Słupskiej.

GMINA DAMNICA

Ponadto wkład własny Gminy Damnica i Powiatu Słupskiego będzie wynosił co najmniej
dodatkowe 20%. Szacujemy,
że suma środków finansowych
rozdysponowanych na terenie
Gminy Damnica w ramach programu będzie wynosiła ok. 19
mln zł, z których wspólnie z Powiatem słupskim chcielibyśmy
przeznaczyć na przebudowę
zbiorczych dróg powiatowych:
 Damnica – Damno - Łojewo
(do granicy gminy)
 Bobrowniki - Grapice
 Damnica – Mrówczyno wraz
z budową ścieżki rowerowej.
Jednak długość przebudowanych odcinków będzie zależała od wartości po przetargach.
Co najważniejsze środki otrzymane w ramach programu
będą stanowiły dodatkowe
źródło finansowania, a zaplanowane dotychczas inwestycje takie jak budowa chodnika
w stronę stadionu w Damnicy,
czy przebudowa drogi powiatowej w Starej Dąbrowie będą
kontynuowane.
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Niniejszą informacją pragnę
przybliżyć Państwu zagadnienia gospodarki finansowej naszej gminy.
Podstawą opracowania poniższych
danych są wielkości ujęte w budżecie Gminy Damnica na 2019 rok.
Budżet jest to podstawowy instrument zarządzania finansami gminy,
a jako roczny plan finansowy jest
wyrazem polityki w zakresie zarządzania posiadanym potencjałem
i stanowi podstawę do podejmowania decyzji.

dochodów. Skarbiec na dochody
jest otwarty. Dobrze byłoby, aby
dochody były wyższe od planowanych. Wtedy będzie można przeznaczyć je na dodatkowe wydatki,
czyli zrobić coś więcej lub wypracować wolne środki. W obecnym
roku wypracowano dodatkowe
dochody w kwocie 4 009 473 zł.
W budżecie Gminy Damnica
na 2019 rok planowane wydatki
wynoszą 30 209 135 zł i są przeznaczone m. in. na:

Dochody i przychody to pieniądze, które uzyskujemy do dyspozycji i możemy je wydać. W tym
roku jest to kwota 30 209 135 zł
dochodów i 3 701 645 zł przychodów. Po spłaceniu przypadającej
na 2019 rok kwoty stanowiącej
rozchody, czyli spłaty zaciągniętych
w przeszłych okresach kredytów
pozostaje do dyspozycji kwota
32 492 151 zł, czyli plan wydatków.
W poprzednich latach gmina pożyczała pieniądze i spłaca w ratach
swoje zadłużenie, które w 2019
roku wyniesie 8 328 000 zł, z czego
7 078 000 zł to wyemitowane obligacje, a 1 250 000 to zaciągnięte
kredyty. W 2019 roku zaplanowano
do spłaty raty w kwocie 1 418 629
zł oraz spłaty odsetek od kredytów,
koszty i prowizje bankowe w kwocie 209 170 zł.
Dochody pochodzą z wielu
źródeł, w szczególności: subwencji,
podatków i opłat, dotacji, środków
z UE, udziałów gminy w podatku od osób fizycznych i od osób
prawnych – PIT i CIT, sprzedaży
majątku gminnego i pozostałych

Wydatki ogółem obejmują zarówno wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne,
rzeczowe, remontowe jak i wydatki
inwestycyjne.
Oszczędne finansowanie zadań
bieżących jak i pozyskanie dodatkowych środków w roku bieżącym, w kwocie ponad 1 200 000 zł,
m. in. na remont drogi w Damnicy,
tablice multimedialne, pracownię komputerową pozwalają nam
zwiększyć ilość środków na finansowanie zadań inwestycyjnych,
które służą rozwojowi gminy, ponieważ powiększają jej majątek.
Realizowane przez naszą Gminę
inwestycje powiększają i poprawiają jej infrastrukturę. Dzięki temu
gmina może realizować swoje zadania i przez to poprawiać poziom
życia mieszkańców.
Dodatkowymi
środkami,
które udało się nam pozyskać
w mijającym roku są m.in. środki zewnętrzne, czyli te pochodzące z różnego rodzaju programów organizowanych przez
zewnętrzne instytucje. Na te
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środki składa się m.in.:
; Dofinansowanie w wysokości
50% kosztów, które Gmina Damnica pozyskała w ramach programu
„Funduszu Dróg Samorządowych”
na przebudowę ulicy Leśnej i odcinka ulicy Parkowej w Damnicy.
W celu optymalizacji kosztów,
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Damnicy rozpoczął prace polegające na rozebraniu chodnika wzdłuż
ulicy Parkowej. W dalszej kolejności,
zostanie wykonana budowa nowego chodnika oraz nowa nawierzchnia drogi. Zadanie te będzie kontynuowane przez Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe DROMOS
Sp. z o.o. Wartość zleconych
prac przez firmę zewnętrzną to
582 840,17 zł.
; Dofinansowanie w ramach
programu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
Do budżetu gminu w roku bieżącym z tego tytułu trafiło blisko
265 000 zł.
; Dofinansowanie w wysokości
190 662 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań – budowa kanalizacji
sanitarnej w Łojewie i dodatkowego ujęcia wody w Mianowicach.
; Dofinansowanie w wysokości 10 000 zł w ramach programu „Aktywne Sołectwo
Pomorskie 2019”. Środki pochodziły z budżetu Województwa
Pomorskiego i zostały przeznaczone na zadanie pn. „Budowa
wiaty biesiadnej w miejscowości
Karzniczka”.
; Dofinansowanie w wysokości
109 733,00 zł na przebudowę drogi
gruntowej w miejscowości Świecichowo. Środki pochodziły z budżetu Województwa Pomorskiego w ramach programu budowy
i modernizacji dróg dojazdowych
do gruntów rolnych. Wartość całkowita przebudowanego odcinka
to blisko 290 tys. zł.
; Bon w wysokości 15 000 Euro
(ok. 45 tys. zł) na sfinansowanie
budowy bezpłatnych punktów
dostępu do Internetu (instalacji
sieci WiFi) w przestrzeni publicznej
na terenie gminy. Środki pochodzi-
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ły z Komisji Europejskiej.
; Wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku, na realizację zadania
polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w wysokości 11 542 zł. Termin realizacji to
rok 2020.
; Dofinansowanie w ramach
rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna
tablica”. Wartość dofinansowania
to 28 000 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup pięciu monitorów interaktywnych wraz
z oprogramowaniem, z czego trzy
trafiły do szkoły w Damnie, a dwa
do Zagórzycy.
; Wsparcie w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej na rok
2019”. W ramach tego projektu
pozyskaliśmy blisko 18 000 zł dodatkowych środków. Asystent
rodziny ma ona na celu wsparcie
rodzin z problemami wychowawczymi, ale także zmianę systemu
opieki nad dziećmi, które pozbawione są opieki rodziców. Z kolei
praca koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej polega przede
wszystkim na udzielaniu pomocy
rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji swych zadań, organizowaniu dostępu do specjalistycznej
pomocy dla dzieci, w tym pomocy psychologicznej, reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej.
; Dofinansowanie w kwocie
11 520 zł na realizację programu
pn. „Opieka wytchnieniowa”. Jest
to projekt, w ramach którego
udzielamy wsparcia osobom
sprawującym opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez
zatrudnienie
dodatkowego
opiekuna, którego zadaniem jest
zapewnienie pomocy osobie
niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności
życiowych.
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Inwestycje drogowe
Na terenie Gminy Damnica, dużym wysiłkiem budżetowym, wykonanych zostało ponad 3,5 km dróg, głównie w technologii betonowej. Liczyliśmy na więcej, jednakże znaczny
wzrost cen zarówno usług, jak i materiałów nie
pozwolił na realizację większego zakresu dróg.
Ogółem koszt realizacji tych zadań wyniósł
ponad 426 000 zł.
 Przebudowa drogi gminnej Zagórzyczki –
Stara Dąbrowa (od strony Zagórzyczek),
wykonana w porozumieniu z Nadleśnictwem Damnica. Droga ma 3 m szerokości
z obustronnym poboczem wykonanym
z mieszanki piaszczysto – gliniastej. Długość
przebudowanego odcinka to 400 mb, koszt
115 070,24 zł, w tym dofinansowanie z Nadleśnictwa w wysokości 50 000 zł.

 W trakcie realizacji pozostaje kolejny odcinek drogi Zagórzyczki – Stara Dąbrowa (od
strony miejscowości Stara Dąbrowa), z terminem realizacji do końca grudnia br. koszt
inwestycji ok. 225 000 zł, w tym dofinansowanie z Nadleśnictwa w wysokości 50 000
zł. Odcinek ten będzie miał szerokość 3,5 m,
długość 400 mb. Dodatkowo zostanie wykonane pobocze utwardzone kruszywem
oraz mijanka.
 Przebudowa drogi gminnej Świecichowo-Wiatrowo, zakończona w październiku br.
Jest to jedna z ważniejszych inwestycji mająca strategiczne znaczenie komunikacyjne.
Łączy bowiem północną część naszej gminy
z miejscowości Świecichowo, Mrówczyno,
czy nawet Bięcino z miejscowościami Damno i Bobrowniki. Droga została wykonana
w technologii betonowej o podwyższonym
standardzie, poza fragmentem, który został

wykonany z kruszywa. Wiosną 2020 r. pokryty zostanie betonem towarowym brakujący
fragment drogi. Koszt przebudowanego odcinka to ok. 287 354,49 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 109 773,00 zł.
 Przebudowa drogi na os. Rybackim
w Damnicy, na długości ponad 260 mb.
Koszt wykonania zadania – ok. 58 000 zł.
Kolejnym etapem prac remontowych będzie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na moście.
 Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce,
Damnie i Łebieniu, zadanie było realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Damnicy. W Dąbrówce wykonano 346
mb drogi betonowej, 300 mb drogi prowadzącej na Damno-Młyn oraz brakującą część
drogi gminnej w miejscowości Łebień. Koszt
zadania: 200 000 zł.

 Przebudowa drogi gminnej na kolonii
w Bięcinie, na długości 700 m, wykonanie
w technologii kruszywa łamanego stabilizowanego, tzw. droga utwardzona nie bitumiczna. Inwestycja o wartości 136 500 zł
wykonana i sfinansowana przez inwestora
powstającej elektrowni wiatrowej.
 Przebudowa drogi gminnej w Wielogłowach
– na istniejącej drodze wykonano nakładkę
asfaltową o długości 80mb, koszt 27 626,38 zł

Most w Damnie
W lipcu br. oddano do użytkowania nowo
wybudowany most w Damnie. Inwestycja była
współfinansowana przez Gminę Damnica i Powiat Słupski przy wsparciu środków pochodzących z budżetu państwa. Łączny koszt zadania
to ponad 3,5 mln zł, przy czym wkład własny
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Gminy Damnica wyniósł 816 518 zł.
Most łączący oba brzegi Łupawy w Damnie
został wybudowany od nowa, bowiem poprzednia konstrukcja była w bardzo złym stanie technicznym. W uroczystości otwarcia mostu wzięli
udział wicewojewoda Mariusz Łuczyk, wójt Andrzej Kordylas, starosta Paweł Lisowski, dyrektor
Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Maria Matuszewska, radni oraz mieszkańcy naszej gminy.
Po uroczystości zorganizowano piknik dla
mieszkańców naszej gminy, podczas którego
wystąpiła „Kapela z Gminy Damnica”. Nie zabrakło dobrej zabawy i świetnej atmosfery.

Doposażenie placów zabaw
Doposażono place zabaw w urządzenia do
ćwiczeń i zabawy w miejscowościach Bięcino,
Bobrowniki, Sąborze, Damno, Strzyżyno, Mianowice, Wiatrowo, Świtały, Budy, Łojewo, Świecichowo, Damnica -os. Rybackie, Zagórzyca.
Łączny koszt inwestycji 160 904,35 zł.

Budowa kanalizacji
sanitarnej w Łojewie
Inwestycja polegała na budowie rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej
i tłocznej wraz z przepompownią ścieków.
Zadanie było wykonane w obrębie nieskanalizowanej dotychczas części miejscowości.
Koszt zadania to 489 540,00 zł, przy wsparciu
ok. 147 000 zł dofinansowania z programu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, do którego wstępnie zostaliśmy zakwalifikowani. Przy okazjo tej inwestycji wykonano chodnik o długości 128 mb.
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Budowa wiaty
biesiadnej w Karzniczce

Budowa oświetlenia w Damnie

Inwestycja zrealizowana w ramach programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019”, na
które otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego. Koszt to 74 057,58 zł. Zadanie obejmowało budowę wiaty szachulcowej
pokrytej blachodachówką wraz z wykonaniem
utwardzenia terenu pod nią oraz montaż grilla.

Wybudowano oświetlenie w Damnie w ilości 8 lamp. Koszt inwestycji 75 437,80 zł.

Budowa ujęcia
wody w Mianowicach
W listopadzie rozpoczęto budowę nowej,
dodatkowej studni w Mianowicach. Zakres prac
obejmuje wykonanie ujęcia wraz z urządzeniami do poboru wody oraz likwidację studni
głębinowej. Koszt inwestycji 146 000 zł, z czego
dofinansowanie, które wstępnie otrzymaliśmy
w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska wynosi 43 800 zł.

Zakup samochodu
dla niepełnosprawnych
Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał
zakupu samochodu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pojazdem tym
będą przewożeni uczniowie z naszej gminy.
Koszt 140 000 zł.

Pozostałe inwestycje
 Wykonano remont chodnika w Damnicy
od schodów przy ul. Szkolnej w kierunku
ul. Lipowej, 26 mb – koszt 9 000,00 zł. oraz
chodnik w Karzniczce od budynku biurowego SDOO do pałacu, 65 mb, koszt 16 000 zł.
 Wykonano dokumentację projektową
oświetlenia w Zagórzycy do ostatniego
domu w kierunku Paprzyc – koszt 4 305,00 zł.
 Zlecono do wykonania Enerdze Oświetlenie zadania polegające na doświetleniu
części miejscowości Sąborze, Stara Dąbro-
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wa, Wiszno oraz dodano punkty świetlne
w miejscowościach Dąbrówka, Damnica,
Damno, Wielogłowy.
 Wyburzono budynek gospodarczy za urzędem gminy, aby w jego miejscu wykonać
nowy parking dla interesantów i pracowników urzędu – koszt 4 993,80 zł.
 Zakupiono garaże blaszane dla ZGK, Klubu
Sportowego i OSP - koszt 5 070,00 zł.
 Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Marii Konopnickiej w Damnicy
z przedłużeniem do drogi powiatowej na
wysokości oczyszczalni ścieków.
 Utwardzono plac pod wiatą w Łojewie oraz
w Łebieniu - koszt 4 800,00 zł.
 Zamontowano piłkochwyty na stadionie
w Damnicy – koszt 11872,70 zł.
 Wykonano projekt rozbudowy budynku
szkoły w Damnicy pod żłobek.
 Wykonano dokumentację projektową rozbudowy wodociągu w Mrówczynie.
 Zamontowano stół do tenisa stołowego
przy szkole w Damnicy - koszt 5 828,00 zł.
 Wykonano odwodnienie w Wiatrowie i Zagórzycy poprzez ułożenie płyt ażurowych
wzdłuż dróg gminnych.
 Wymieniono kocioł w urzędzie gminy - na
kocioł na pellet z podajnikiem koszt nowego pieca 52 000,00 zł. Na ten cel otrzymano
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 85% kosztów.
 Zlecono sporządzenie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej w Strzyżynie.
 Na wniosek Gminy Damnica podpisano
umowę z Powiatem Słupskim na realizację
budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139 G w Damnicy - wysokość środków po stronie gminy 76 500,00 zł. Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawę
bezpieczeństwa.
 Zlecono sporządzenie dokumentacji nowej
studni na ujęciu wody w Bobrownikach.

Rozwój gminy
Mając na uwadze dalszy rozwój naszej gminy, rozpoczęliśmy działania przygotowujące
tereny pod kolejne inwestycje. Dlatego też,
Rada Gminy podjęła dwie uchwał y w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Damnica oraz jednej uchwa-
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ły w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mianowice. Konsekwencją uchwały
o zmianie studium będzie uchwała o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Estetyzacja
Cały czas dbamy aby nasza gmina była coraz
piękniejsza!!! Z roku na rok będą te działania kontynuowane i rozszerzane o kolejne miejscowości w naszej gminie.
 Wiosną tego roku wykonano pielęgnację
zieleni oraz wykonano nasadzenia nowych
gatunków drzew, krzewów, bylin przy skrzyżowaniu ulic Witosa i Szkolnej w Damnicy.
 W miejscowości Damno wzdłuż głównej
ulicy i zabudowań folwarcznych dokonano

nasadzeń drzew ozdobnych z gatunku wiśnia
osobliwa.
 Ponadto na terenie gminy Damnica dokonano nasadzeń: 54 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, 8 szt. drzew gatunku klon zwyczajny,
3 szt. gatunku brzoza brodawkowata, 9 szt.
drzew gatunku czereśnia ptasia, 3 szt. drzew
jesion wyniosły.
 Wykonano pierwszy etap aranżacji działki
gminnej w Bobrownikach polegający na budowie murku oporowego z gazonów oraz
krawężnika. W przyszłym roku dokonane
zostaną nasadzenia oraz utwardzenie ścieżki
przy kapliczce.

Nielegalne wysypiska
Pomimo wzrostu świadomości mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami, zdarzają się na terenie gminy Damnica przypadki

nielegalnego podrzucania odpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone. W związku
z tym prowadzone są postępowania mające na celu wykrycie sprawców nielegalnego podrzucenia śmieci. Najczęściej odpady
podrzucane są na nieruchomości stanowiące
własność gminy. Bardzo często kończy się to
w ten sposób, że to gmina ze swoich środków
musi pokryć koszty uprzątnięcia nielegalnego
składowiska odpadów. W 2019 roku zebrano
i oddano na składowisko kilkadziesiąt ton
odpadów. Były to odpady uprzątnięte z nielegalnych składowisk w miejscowościach:
Dębniczka, Domaradz, Łebień i Wiatrowo.
W miejscowości Łebień na teren działki gminnej podrzucone zostały odpady niebezpieczne - azbest, których koszt odbioru i utylizacji
jest znacznie wyższy. Wszystkie zebrane odpady zostały przekazane składowisko odpadów komunalnych w Chlewnicy.
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Gmina Damnica przekazała
dotację w wysokości 33 998,98 zł,
z przeznaczeniem na remont komisariatu w Damnicy. Porozumienie
w tym zakresie zostało podpisane
z Komendą Wojewódzką Policji
w Gdańsku, w związku z uchwałą Nr VI/43/2019 Rady Gminy
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Damnica z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie, w której zdecydowano o przeznaczeniu
ww. kwoty na rzecz modernizacji
komisariatu w Damnicy. Wyremontowany parter budynku naszym
funkcjonariuszom oddano do użytku na początku czerwca tego roku.

Polska Cyfrowa (POPC). Ważnym
elementem inwestycji jest doprowadzenie sieci do jednostek
oświatowych, w kolejnych etapach
sukcesywnie do domów wielo i jedno-rodzinnych. Planowane zakończenie tej inwestycji to rok 2022.
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W Damnicy na budynku Centrum Edukacji i Kultury zamontowany został czujnik z wyświetlaczem ledowym monitorujący
stan jakości powietrza. Urządzenie informuje o temperaturze,
wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych PM 2.5
i PM 10 odpowiadających za tzw.
smog. Wyniki można zobaczyć na

Po długich oczekiwaniach na
teren naszej gminy wkraczają usługi
tzw. szybkiego internetu.
Orange Polska buduje sieć
światłowodową na terenie gminy.
Inwestycja jest współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

12 maja odbył się II Bieg Pałacowy w Damnicy pod patronatem Starosty Słupskiego i Wójta Gminy Damnica. Wydarzenie na dobre wpisuje się w kalendarium damnickich imprez.
Celem biegu jest pomoc dla Dzieci i Młodzieży z Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.

bieżąco poprzez stronę internetową: http://damnica.pl/czujnik-jakosci-powietrza/

2ħZLHWOHQLHJPLQQH
Po zgłoszeniach mieszkańców
dotyczących poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy podjęta została decyzja o nie wyłączaniu lamp oświetleniowych nocą.

Działanie to spotkało się z dużą
aprobatą mieszkańców, którzy
dawali temu wyraz podczas przyjęć interesantów przez wójta.

GMINA DAMNICA
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Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi!

OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW w podziale na 5 frakcji:

Pojemnik/worek niebieski - papier
Wrzucamy: opakowania z papieru lub
tektury, gazety i czasopisma (kolorowe
oraz czarno-białe), katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny, papier biurowy, książki, zeszyty, torebki papierowe oraz papier
pakowy.
Nie wrzucamy: zużytych ręczników
papierowych i chusteczek higienicznych,
zatłuszczonego lub brudnego papieru,
papieru powlekanego folią (np. po maśle),
kartonów po mleku, sokach, podpasek,
pampersów oraz tapet.

Pojemnik/worek
zielony- szkło

Pojemnik/worek żółty
- metal i tworzywa sztuczne

Wrzucamy: butelki i słoiki szklane
po żywności, butelki szklane po napojach alkoholowych i szklane opakowania po kosmetykach. Wyrzucane szkło nie może być potłuczone.
Nie wrzucamy: szkła stołowego,
ceramiki, doniczek, zniczy z resztkami wosku, żarówek, termometrów,
strzykawek, szkła kryształowego, luster, szyb okiennych i samochodowych oraz porcelany.

Wrzucamy: plastikowe butelki po napojach,
opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach,
plastikowe zakrętki, plastikowe torebki i worki, plastikowe koszyczki po owocach, styropian opakowaniowy, puszki po napojach, puszki z blachy stalowej (np.
po konserwach), złom żelazny oraz folię aluminiową.
Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, strzykawek, wenflonów, odpadów budowlanych, odpadów rozbiórkowych, zużytych baterii
i akumulatorów, sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego a także części samochodowych.

Koszty gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
(czyli kwota jaką gmina musi zapłacić Wykonawcy za usługę odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych) na przestrzeni ostatnich
kilku lat wygląda następująco:

Pojemnik/worek
brązowy - odpady bio
Wrzucamy: odpadki
warzywne i owocowe, trawę, liście, kwiaty, trociny
i resztki jedzenia.
Nie wrzucamy: kości
zwierząt, odchodów, oleju
jadalnego, popiołu, leków,
drewna
impregnowanego oraz płyt wiórowych
i pilśniowych.
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Pojemnik/ worek
czarny- odpady
zmieszane
wrzucamy: wszystkie
odpady, których nie wrzuciliśmy do żadnego z powyższych pojemników.
Właściciele
nieruchomości
posiadający
kompostowniki zostaną
proporcjonalnie zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
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2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koszt jaki poniosła
lub poniesie gmina

Wartość wpłat od mieszkańców
z tytułu odbioru odpadów

635 040,00 zł
635 040,00 zł
654 480,00 zł
730 357,08 zł
873 880,00 zł
1 163 611,00 zł

523 207,08 zł
517 498,63 zł
531 485,48 zł
617 448,94 zł
755 835,59 zł na dzień 06.12.2019 r.

Jak widać powyżej, koszty wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych systematycznie rosną. Jest to związane ze zmianami ustawowymi dokonanymi przez Parlament RP, czy też przepisami europejskimi nakładającymi na
samorządy liczne obwarowania w tym zakresie polegające m.in. na częstszym
odbiorze odpadów, osiąganiu wyższego poziomu recyklingu, co przekłada się
na wysokość kosztów gospodarowania odpadami. Co istotne, Gmina Damnica co roku dokłada średnio ok. 120 000 zł do usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Oznacza to, że wpłaty
dokonywane przez mieszkańców w ramach tzw.
„opłaty śmieciowej” nie wystarczają na pokrycie kosztów odbioru odpadów.
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Rok 2019 pokazał jak duże
ambicje i potencjał ma gmina
i nasi mieszkańcy. Podczas wielu
imprez w całym regionie zauważone i docenione zostały liczne
damnickie akcenty.

 Kapela zagrała również w Słupskim Ośrodku
Kultury na charytatywnym koncercie "Dobro wraca - przyjaciele Irkowi".

16 czerwca br. członkowie zespołu Kapela
z gminy Damnica zaprezentowali się podczas
III Festiwalu Zespołów Folklorystycznych "Ziemia Słupska 2019", co więcej gromkimi brawami przyjęty został występ naszego dziecięcego
zespołu tanecznego "Kick", który zaprezentował
tańce ludowe oraz naszą markę - taniec damnicki w choreografii Teresy Czyżewskiej, a zespół
Damniczanki za swój występ wokalny otrzymał
wyróżnienie. Pisarka Aleksandra Majdzińska pochodząca ze Starej Dąbrowy i utożsamiająca się
z naszą małą ojczyznę nagrodzona została statuetką starosty słupskiego "Białego Bociana".
Członkom naszych zespołów oraz nagrodzonym podczas festiwalu chapeau bas za niesamowity talent i zaangażowanie w promowanie naszych damnickich klimatów.

 Mieszkańcy gminy wybrali się do Swołowa
na Jarmark Wielkanocny, aby zgłosić własnoręcznie wykonaną palmę do organizowanego przez Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej Gminy Słupsk VII Konkursu na
Palmę Wielkanocną. Konkurencja i liczba
zgłoszonych palm była imponująca.

Kapela z gminy Damnica
wystąpiła również
 W Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica
w Słupsku. Koncert okazał się wielkim sukcesem. (zdjęcie z koncertu).
 Podczas obchodów 15 - lecia Usteckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 Zaproszeni przez organizatorów Zjazdu
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego. Koncert Kapeli z Gminy Damnica spotkał się z bardzo gorącym przyjęciem
i żywiołowymi reakcjami publiczności.
 Podczas Święta Sielawy i Raka we Wdzydzach Kiszewskich, nasza kapela zaprezentował swój repertuar promując w sercu Kaszub
nasze damnickie klimaty.

 W XIV Powiatowym Turnieju KGW w Jerzierzycach koło z Łebienia, które zdobyło I miejsce w konkurencji wokalnej „O mojej mamie”.

 Na Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach jubileuszowego V Festiwalu Historycznego nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów szkół
podstawowych
„POMORZE-DAWNIEJ
I DZIŚ”. Ufundowaliśmy dwie nagrody dla
młodych pasjonatów historii, które wręczył
wójt Andrzej Kordylas.

 Grupa juniorów z Klubu Sportowego
Damnica stanęła na podium zajmując trzecie miejsce na Procam Cup 2019 - Ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci dla dzieci
z małych miejscowości i wsi, który odbył się
w Subkowach.

 Podczas Zjazdu Stowarzyszenia Sołtysów
Województwa Pomorskiego Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk przyznał dyplomy uznania "zasług na rzecz społeczności
lokalnej wraz z podziękowaniem za zaangażowanie w działalność społeczną i charytatywną" Anecie Kulesza z Łebienia, Renacie
Drozd z Sąborza, Andrzejowi Dziemiańczykowi z Łojewa oraz Ryszardowi Kosk i Pawłowi Obertowi z Damnicy. Ci dwaj ostatni
ponadto zrobili wielką niespodziankę przybyłym gościom i tak wykonane przez nich
rzeźby trafią do gabinetów Ministra Rolnictwa i Prezydenta RP. Zbigniew Zagórowski
został uhonorowany przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę „Srebrnym Krzyżem Zasługi” oraz medalem „Zasłużony dla Rolnictwa”
przyznanym przez ministra Rolnictwa Jana
Krzysztofa Ardanowskiego.

Kapela z gminy Damnica w Polskiej
Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.

Czytaj dalej
na następnej
stronie
fot. Arkadiusz Szadkowski
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 Martyna Jarosiewicz z Damnicy zdobyła tytuł Mistrza Pomorza Amatorów w kategorii
junior młodszy. Martyna jest jedenastoletnią
uczennicą kl. VI Szkoły Podstawowej przy
Zespole Szkół w Damnicy. Swoją przygodę
z jeździectwem rozpoczęła w wieku niespełna siedmiu lat i bardzo szybko okazało się to
jej wielką pasją, a konie największą miłością.
W ubiegłym roku rozpoczęła treningi pod
okiem doświadczonego trenera PZJ, prezesa
Klubu Jeździeckiego „POLONEZ” w Damnicy, Pana Henryka Kozłowskiego.
 Podczas Święta Policji na ręce Zastępcy
Wójta Grzegorza Kiczmachowskiego Komendant Miejskiej Policji w Słupsku wręczył medal z podziękowaniami dla Gminy
Damnica za współpracę i życzliwość. Byliśmy jednym z trzech samorządów, obok
Miasta Ustka i Gminy Ustka, który został
wyróżniony w taki sposób.

 Na powiatowych dożynkach w Osiekach
gm. Kępice Pan Mateusz Rola ze Strzyżyna
otrzymał odznaczenie Zasłużony dla rolnictwa Państwo Szumejda ze Starej Dąbrowy
wyróżnieni statuetką Bursztynowy Kłos występ grupy tanecznej pod kierunkiem pani
Teresy Czyżewskiej.

nymi przysmakami przygotowały Panie z sołectwa Zagórzyca.

Aleksandra Majdzińska

 W Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku odbyła się wystawa prac malarskich
Pani Stanisławy Luhm,, a tematem przewodnim była przyroda.

 W Starostwie Powiatowym w Słupsku można było zobaczyć rzeźby autorstwa Pawła
Oberta – mieszkańca naszej gminy i radnego Rady Gminy Damnica. Paweł jest autorem wielu dzieł, które eksponowane są na
terenie gminy Damnica, m.in: „Damnicki witacz”, czy też krzyż w miejscowości Łojewo,
jak również wielu drewnianych ławek z symbolem gminy – damnickim dębem.

 Coroczna impreza Przegląd Poezji Śpiewanej, której organizatorem jest Centrum
Edukacji i Kultury w Damnicy. Fundatorami
nagród i Patronat nad imprezą sprawują starosta słupski oraz wójt gminy.

Nominacja w kategorii: Najlepszy scenariusz:
Mleczny brat, nagroda Starosty Słupskiego
„Biały Bocian” za uznaną aktywność literacką, prozatorską i filmową oraz popularyzowanie kultury ormiańskiej w Polsce i kultury Polaków żyjących w Armenii. Za szeroki
zakres swojej pracy, otrzymała stypendium
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Pomorskiego
i Starosty Powiatu Słupskiego. Składamy
ogromne podziękowania i wyrazy szacunku
za ogromny wkłady pracy w propagowanie
polskiej kultury, działalność twórczą oraz za
poczucie tożsamości z naszą małą ojczyzną.
Dziękujemy za trud włożony w przygotowanie książki tom opowiadań „Morkut” stanowiący zbiór opowieści połączonych jednym
miejscem – małą wsią w powiecie słupskim
która ukaże się w grudniu br. o czy będziemy
informować.
 Patrycja Pałucka
Pałcuka obdarzona wspaniałym
głosem i charyzmą artystka. Patrycja jest czynną wokalistką od 10 lat. W 2018 r. wystąpiła
w programie „Śpiewajmy razem All Together
Now”. Po uczestnictwie w programie wyciągnęła rękę po swoje marzenia, przygotowała
swój własny singiel, między innymi dzięki naszej pomocy udało jej się nagrać teledysk. Patrycja zaprezentowała nam swój singiel podczas imprez plenerowych organizowanych
przez Gminę (Dni Damnicy, Dożynki).
fot. Arkadiusz Szadkowski

Z terenu naszej gminy pochodzą również „perełki” w dziedzinie pisarstwa, sceny
wokalnej.

 Bartłomiej Maciąg został mistrzem Polski
w wędkarstwie muchowym na XLIII Mistrzostwach Polski seniorów, XXI mistrzostwach
juniorów w wędkarstwie muchowym – odcinek specjalny zawodów usytuowany został
na odcinku Łebień – Damno.
 Podczas imprezy „Na św. Marcina najlepsza
pomorska gęsina” swoje stoisko z regional-
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 Aleksandra Majdzińska pochodząca ze
Starej Dąbrowy pisarka, scenarzystka, tłumaczka, która swój czas poświęca również
na propagowanie polskiej kultury i nauki
języka polskiego na wschodzie w Odessie.
Nagradzana za swoją działalność twórczą: za
scenariusz do filmu Mleczny brat w reżyserii
Vahrama Mkhitaryana zdobyła nagrodę na
Międzynarodowym Festiwalu Złota Morela
w Erywaniu. Nagroda w kategorii proza na
Ogólnopolskim Konkursie Literackim im.
Mieczysława Stryjewskiego. Nagroda Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego
BIULETYN INFORMACYJNY

Patrycja Pałucka
Patrycja
Pałcuka

*UXG]LHĝ

-XELOHXV]Å=ãRW\FK*RGyZµ
Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół,
za 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.
W tym roku odbyły się aż cztery uroczystości podczas których Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów. Podziękowania za godne
i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodego pokolenia
oraz aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy Damnica Andrzej Kordylas.

Krystyna i Edmund Malinowscy, Jadwiga i Jan Mojsiewicz, Jolanta i Dezydery
Sikora, Helena i Albin Szewc, Bronisława i Władysław Żok.

W gronie Szanownych Jubilatów znaleźli się Państwo:
Zofia i Jan Króliszyn, Urszula i Mirosław Majchrzak, Emilia i Jan Wilkiel.

Teresa i Ludwik Stolc, Halina i Bohdan Świątek, Bogumiła i Mirosław Wolscy.
Teresa i Zdzisław Kaczmarek, Czesława i Ryszard Magnuszewscy,
Anna i Jan Musiał, Regina i Lech Wojciechowscy.

.RQIHUHQFMDÅ*PLQD'DPQLFD²WRĳVDPRħĄ
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Pod takim tematem odbyła
się konferencja naukowa zorganizowana przez Gminę Damnica
we współpracy z Akademią Pomorską i Nadleśnictwem Damnica w ramach obchodzonych po
raz szesnasty święta mieszkańców i lokalnej społeczności oraz
obchodów trzydziestej rocznicy
pierwszych częściowo wolnych
wyborów do Sejmu i Senatu.
Podczas spotkania Wójt wraz

z Zastępcą Grzegorzem Kiczmachowski dokonali uroczystego
wręczenia tytułu „Zasłużony Dla
Gminy Damnica” Panu Ryszardowi Zielińskiemu oraz Państwu Bronisławie i Leonowi Miszk, którzy
nie mogli z przyczyn osobistych
odebrać w tym dniu odznaczenia.
Następnie – po raz pierwszy –
nadano tytuł „Przyjaciel Gminy
Damnica”, którym uhonorowano
Senatora RP Kazimierza Kleinę.

Jednym z elementów spotkania była debata moderowana pt.
„Co nam daje samorządzenie?”
O administracji samorządowej,
sprawowaniu władzy i wolnym
demokratycznym pokoleniu”
Senator RP Kazimierz Kleina,
Starosta Słupski Paweł Lisowski,
były Starosta Zdzisław Kołodziejski oraz Prorektor ds. nauki
AP, dr hab. inż. Aleksander Astel,
prof. AP.

GMINA DAMNICA

BIULETYN INFORMACYJNY

13

*PLQD'DPQLFDıUyGãHPW
Rok 2019 pokazał, jak wiele utalentowanych osób, które odnoszą sukcesy sportowe
na arenie krajowej i międzynarodowej ma korzenie i utożsamia się z naszą gminą.
W LUTYM
GOŚCILIŚMY U NAS:
Przemka Runowskiego „Kosiarza”- 24- latek pochodzący
z Gminy Damnica, jeden z najbardziej utalentowanych polskich
pięściarzy, który na 17 stoczonych
walka, żadnej nie przegrał a z tego
3 wygrał przez nokaut. W dziesiątej stoczonej walce, zmierzył się
o tytuł młodzieżowego mistrza
świata federacji WBC (World
Boxing Champions) wagi półśredniej w wersji Silver z Argentyńczykiem Alfredo Rosolfo Blanco
– walka wygrana tytuł młodzieżowego mistrza świata należy do
Przemka. Wychował się w Mianowicach – determinacji i uporu do
treningów nauczyła go -jak sam
przyznaje ciężka praca w lesie.

14 – letnia Paulina Talenta,
mieszkanka Sąborza, która z ciekawości wzięła udział w ogólnopolskim turnieju dla chłopców
i dziewcząt „Z PODWÓRKA NA
STADION O PUCHAR TYMBARKU” – zakochała się w piłce nożnej i zupełnie jej się poświęciła.
Mimo młodego wieku, rodziny

i przyjaciół na miejscu, podjęła
walkę o swoje pasje – wyjeżdża na
cały tydzień do szkoły w Malborku i całe dnie poświęca na treningi na przemian z nauką w szkole.
Jest zawodniczą Pogoni Tczew –
na pozycji środkowy pomocnik,
gra również w żeńskiej drużynie
Szkoły Mistrzostwa Sportowego,
która wygrała wojewódzki finał
igrzysk młodzieży w futsalu, oraz
mistrzostwa województwa na
boisku trawiastym.

Tomek Domański – 26-latek
z Damnicy- mentor, trener, zawodnik w jednej osobie. Pasjonuje się
nietypową dyscypliną sportową
„Trójbojem siłowym klasycznym”,
który kompleksowo sprawdza
siłę mięśni całego ciała. W jej skład
wchodzą trzy boje, wykonywane

W KWIETNIU
Krystian Wiśniewski „WIŚNIA” – 18- latek mieszkający
w Damnicy, swoją przygodę ze
sportem zaczął jako pasjonat piłki nożnej w Klubie Sportowym
Damnica, jednak w 2017 r. pokochał bardziej „agresywną” dyscyplinę sportową – MMA (mieszane
sztuki walki), w której zawodnicy
sztuk i sportów walki walczą przy
dużym zakresie dozwolonych
technik, zapewniając niezwykle
efektowne widowisko sportowe.
Cały 2018 r. był dla Krystiana pasmem samych sukcesów: zdobył
srebrny medal w turnieju „Submission only cup”, złoto na zawodach
o Puchar Wielkopolski ALMMA
145 w Poznaniu brąz na Mistrzostwach Europy w Poznaniu, wygrał
złoto w zawodach Time of Masters
w Gdyni „Wisienką na torcie” na
koniec sezonu był dla „Wiśni” tytuł
Mistrza Polski w kategorii Junior
77kg, na zawodach w Sochaczewie, gdzie wygrał wszystkie 5 walka
przed czasem.

w następującej kolejności: przysiad
ze sztangą na barkach, wyciskanie
sztangi z klatki piersiowej leżąc tyłem na ławeczce oraz martwy ciąg.
Swoją przygodę ze sportem siłowym zaczął 12 lat temu w damnickiej siłowni, w chwili obecnej trenuje w Aktywnej Fabryce w Słupsku.
Do treningów motywuje się sam,
odnosząc przy tym same sukcesy:
II miejsce na mistrzostwach Polski,
Wicemistrzostwo Polski juniorów
w 2015 r., Wicemistrzostwo Akademickich Mistrzostw Polski Uczelni
Technicznych w 2016 r., III miejsce
na Mistrzostwach Polski do 100 kg
w kwietniu 2019 r. Rekord życiowy
Tomka to 280 kg w przysiadzie, 190
kg wyciskanie leżąc oraz 280 kg
w martwym ciągu., III miejsce w kat.
100kg w Mistrzostwach Europy
WPA w trójboju siłowym RAW, Pabianice 23.11.2019.

zajęcia nauki pływania dla dzieci.
Na odbywających się w Białystoku
Otwartych Mistrzostwach Polski
Nauczycieli i Pracowników Oświaty w pływaniu stanął na podium,
zajmując I miejsce w stylu klasycznym i motylkowym. z kolejnymi
sukcesami na Międzynarodowych
Mistrzostwach w pływaniu o puchar Lwowa:1 miejsce na 100 m
w przedziale wiekowym 55 -59 lat
w stylu klasycznym, 2 miejsce stylem klasycznym na 50 m, 1 miejsce
styl – delfin – 50 m, 2 miejsce na 50
m stylem dowolnym, 3 miejsce na
100 m stylem dowolnym.

W CZERWCU
Remigiusz Runowski 16 – latek – pochodzący z Mianowic,
uczeń szkoły w Zagórzycy z sukcesami w twardej dyscyplinie sportu.
Boks trenować zaczął niespełna rok
temu a już ma na swoim koncie
sukcesy. Pomimo ogromnej konkurencji i rywalizacji(151 zawodników
z 55 klubów, również z zagranicy)
wygrał trzydziesty ósmy Turniej
o Złotą Rękawicę Wisły w Krakowie w kategorii kadetów do 70
kg. W maju 2019 roku brał udział
w Międzynarodowym Turnieju

W MAJU
Dariusz Seweryński, nauczyciel z damnickiej szkoły, całe życie
związany ze sportem – lekkoatletyką, pięciobojem nowoczesnym,
biegami narciarskimi – jednak
Jego największym zamiłowaniem
jest pływanie. Swoją pasją zaraża
również najmłodszych – prowadzi
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o Ciupagę Góralską w Żywcu, wygrywając walkę 3:0. Kolejna wygrana walka w Turnieju Pięściarskim
o Złotą Koronę Wałcza 2:1. Pod koniec maja brał udział w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie
stanął na najwyższym podium zdobywając złoty medal w kategorii
kadetów do 70 kg.
W GRUDNIU:
Norbert Jefimczyk - 20-latek mieszkający w Damnie, któ-

Wszyscy sportowcy otrzymali ufundowane przez
gminę stypendia, które zostały przekazane na ich
ręce podczas obchodów Dni Gminy Damnica.

ry "biegiem" osiąga cele i realizuje
swoje marzenia. Młody człowiek
z niezwykłą pokorą i gotowym
planem na swoją przyszłość zawodowe wojsko. Obecnie
odbywa 3 miesięczne szkolenie
przygotowawcze w Centrum
Szkolenia Marynarki Wojennej
im. admirała floty Józefa Unruga
w Ustce. Pasję do biegania i armii
"otrzymał w genach" od swojego
osobistego trenera wujka Mariuszu Borychowskiego, który również odnosi liczne sukcesy w tej
dziedzinie sportu i jest wojsko-

wym 1. Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku.
Najważniejsze osiągnięcia
sportowe Norberta:
 złoty medal mistrzostw Polski
LZS Zamość 2019r.,
 6 medali mistrzostw województwa
zdobyte na stadionie oraz w hali,
 4-krotne wygranie klasyfikacji
końcowej w Grand Prix Lęborka.
 Mistrzostwa Polski LZS na 5000m
wygrał wynikiem 15:55,27
 Rekordy życiowe: 1000m-2:36.04
1500m-4:00.53 3000m-8:50.70

5000m-15:39.75
 Motto naszego młodego lekkoatlety: "Cel to marzenie
z datą realizacji".

1$632572:2
 Na terenie gminy działają kluby sportowe
oraz organizacje pożytku publicznego, które po podpisaniu umowy otrzymują środki
finansowe na realizację zadań własnych gminy takich jak wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych. Na wykonanie zadań
z przedstawionych przez organizacje pozarządowe ofert gmina przeznaczyła w 2019 r.
153 000,00zł

 Ciekawą ofertę po raz pierwszy przygotował Klub jeździecki „Polonez’, którego celem
statutowym jest upowszechnianie i popularyzacja jeździectwa w formie sportowej,
rekreacyjnej i hipoterapii. Klub organizuje
i prowadzi szkolenia dla członków i zawodników, którzy z sukcesami biorą udział w systemie współzawodnictwa sportowego.
 Również Klub Sportowy Damnica poszerzył
swoją ofertę o prowadzenie kolejnej grupy
juniorów, dzieci już od 7 roku życia mogą
szlifować w sobie pasję do piłki nożnej pod
okiem dwóch wykwalifikowanych trenerów.
Sekcja piłkarska KS Damnica posiada cztery
drużyny: dwie drużyny seniorskie prowadzone przez Grzegorza Michalskiego oraz dwie
drużyny juniorskie – jedna z ekip pod opieką
Krzysztofa Kozłowskiego gra w rozgrywkach
Juniora D1 Młodzik, a druga, którą prowadzi
Grzegorz Michalski występuje w rozgrywkach
Juniora E2 Orlik. Pierwsza z ekip seniorskich

walczy o awans do klasy okręgowej i na półmetku sezonu zajmuje 3 miejsce w słupskiej
Klasie A ze stratą tylko 3 pkt. do lidera i ma
dobry start przed walką w rundzie wiosennej.
Druga z drużyn występuje w słupskiej Klasie B
i uplasowała się na ósmym miejscu. Chłopaki
z Juniora D1 Młodzik zakończyli pierwszą rundę na dziesiątym miejscu, zaś nasi Juniorzy E2
Orlik znajdują się na czwartej pozycji.
 Uczniowskie Kluby Sportowe z naszych
szkół organizują turnieje pod patronatem
wójta Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej i Mikołajkowy Turniej Koszykówki.
 Animatorzy orlika przygotowali w tym
roku Piłkarski Turniej Sołectw o Puchar
Wójta Gminy Damnica. Do turnieju zgłosiło się 8 sołectw z naszej gminy i gmin
sąsiednich: Damno, Damnica, Bobrowniki,
Paprzyce, Karzniczka, Stara Dąbrowa, Domaradz i Siodłonie.

%LHJLHPSRQDV]HMJPLQLH
Z taką inicjatywą wyszedł Przemek Grachel, biegacz ze Świecichowa. Swoją pasję rozpoczął
w 2013 roku i dzisiaj nie wyobraża
sobie bez niej żyć. Biega na różnych
dystansach – biegi krótkodystansowe, półmaratony, maratony, tj.:
Nocna ściema w Koszalinie, maratony towarzyskie Doliną Słupi, II
Rajd Śladami Warcisława, w którym zdobył drugie miejsce udział
w
ultramaratonach
80km+,

Damnicki Bieg Pałacowy i wiele
innych. Ma na swoim koncie wiele
medali. Jego autorytet w tej dziedzinie to Rickey Gates, który postanowił przebiec każdą ulicę San
Fransisco. Przemek zaś przebiegnie
każdą ulicę, drogę asfaltową, betonową w naszej gminie. Jak sam
mówi trasy, którymi biega to malownicze zakątki Gminy Damnica,
która jest bardzo zróżnicowana
terenowo i krajobrazowo, co po-

woduje, że są zarazem niepowtarzalne i niemonotonne. Ze swoich
tras robi przepiękne zdjęcia, aby

GMINA DAMNICA

upamiętnić ciekawe miejsca, krajobrazy czy też zabytki.
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W tym roku odbyła się pierwsza edycja konkursu plastycznego. Konkurs dedykowany do
wszystkich mieszkańców. Zainteresowanie konkursem przeszło
nasze najśmielsze oczekiwania.
Lokalni artyści zarówno młodsi i starsi przygotowali ponad 47
prac, wszystkie dotyczące urokliwych „perełek” naszej gminy.
Komisja w składzie: Wlodzimierz Lobun, Joanna Sobolewska,
Katarzyna Wiśniewska i Anna
Kaczmarczyk, miała nie lada wyzwanie, aby dokonać oceny prac
konkursowych. Prace oceniane
były w dwóch kategoriach.

podczas której dla autorów wygranych prac wręczone zostały
nagrody i wyróżnienia.
21 lipca w Starostwie Powiatowym w Słupsku (fot. 1),
25 września w Centrum Edukacji
i Kultury w Damnicy (fot. 2).
Dla wszystkich pasjonatów
malarstwa i artystów, którzy namalowali obrazy przygotowaliśmy pamiątkowy katalog ze zdjęciami prac.

Nagrodzeni:
– osoby w wieku do 17-go roku
życia związane z gminą Damnica
I miejsce: Ślusarska Agata
II miejsce: Grochała Julia
III miejsce: Straszak Anna ex aequo
Wasilewska Kornelia
Wyróżnienia: Kowal Hanna,
Ryśka Adam, Wiśniewski Kamil,
Wiśniewski Wojciech, Zagórowska Ania.

Zorganizowaliśmy trzy wystawy prac konkursowych:
31 maja w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Damnica (fot.
3) podczas konferencji „Gmina
Damnica – tożsamość miejsca.
Historia, tradycja, teraźniejszość”,

– osoby dorosłe
I miejsce: Kozłowska Bożena
II miejsce: Maniszewska Krystyna
III miejsce Mędrkiewicz Lidia
ex aequo Michałek Elżbieta
Wyróżnienia: Myszke Bożena,
Nastalski Rafał, Nowak Dorota,
Warkocka Agnieszka

Tradycją, którą w tym
roku zaszczepiliśmy w naszej
gminie stało się dostojne obchodzenie najważniejszych
dla naszego kraju uroczystości - z okazji Narodowego
Święta Niepodległości, oraz
z okazji obchodów wybuchu
II wojny światowej.
Z roku na rok będziemy

3LHUZV]DHOHNWURZQLDZLDWURZD
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przykładali wszelkich starań
aby nadać tym ceremoniom,
coraz piękniejszego i bardziej
podniosłego wydźwięku
Z satysfakcją należy odnotować bardzo duże zainteresowanie oraz liczny udział
mieszkańców w tych najważniejszych dla naszego kraju
obchodach.

Na terenie gminy powstała
pierwsza elektrownia wiatrowa w okolicach miejscowości
Bięcino – Karzniczka: zespół 5
turbin wiatrowych (WTG) typu
GE 2,75 – 120, wysokość piasty
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110 m, średnica wirnika
120 m, o mocy 2,75 MW każda.
Inwestor Winergy Management Sp. z o.o Cieszymy
się z każdej inwestycji, która
przynosi Gminie dochód.
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6 października br. w niedzielę na terenie
Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce odbyło się Powiatowe Święto Ziemniaka. Plac należący do SDOO zapełniły po brzegi
stoiska z warzywami, owocami, lokalnymi produktami takimi jak miód, pieczywo i wędliny.
Nie zabrakło również szerokiej oferty ogrodniczej i rękodzieła. Wielkim zainteresowaniem
cieszyły się również stanowiska KGW z całego
powiatu, które serwowały odwiedzającym
swoje przysmaki kulinarne. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali gospodarze starosta słupski Paweł Lisowski, wójt Andrzej Kordylas oraz
dyrektor SDOO Karzniczka Jarosław Kapiszka.

Możliwość zakupienie plonów ziemi prosto od producentów rolnych oraz liczne
atrakcje, które przygotowali dla mieszkańców
powiatu organizatorzy, umiliły niedzielne popołudnie wielu rodzinom, które zdecydowały
się odwiedzić tę ważną w regionie imprezę. Na
Pokopkach dopisała rekordowa frekwencja.

mi własnymi i lokalnymi promujące swoją działalność i jednocześnie gminę. Przez
większość dnia dopisywało piękne słońce
i dobre humory na twarzach wszystkich
uczestników imprezy, szczególnie podczas
występów kabaretu CIACH.
Nie zawiedli nasi lokalni artyści: Damniczanki oraz grupa taneczna – zespół Kick,
który pięknymi strojami tańcem i uśmiechem wspomogły dziewczyny z zespołu Pląs
– oba zespoły trenowane pod okiem Teresy
Czyżewskiej.
KGW Damnica, oraz panie z sołectwa
Zagórzyca przygotowały stoiska z wyroba-

'Rĳ\QNLJPLQQH
7 września br. odbyły się gminne
dożynki. W czasie mszy na ręce księdza
proboszcza Marcina Baska Starosta
i Starościna dożynek Państwo Mateusz
i Anna Rola złożyli kosz dziękczynny
z plonami ziemi oraz chleb wypiekany
z tegorocznych zbóż. Przedstawiciele
sołectw przygotowali wieńce i chleby
dożynkowe, które zostały poświęcone
w tracie mszy świętej.
Wszystkich zebranych wójt wraz
z radnymi i sołtysami poczęstował dożynkowymi chlebami oraz zaprosił na
pyszną grochówkę.
Podczas imprezy odbyły się liczne konkursy i animacje dla dzieci i dorosłych.
Najsmaczniejszym chlebem dożynkowym okazał się chleb przygotowany
przez
mieszkańców
Świtał, najpiękniejszy wieniec wykonali mieszkańcy Zagórzycy, natomiast
konkurs na gospodarza i gospodynię
wygrali Andrzej Dziemiańczyk oraz
Natalia Jaskuła – mieszkańcy Łojewa.
Na scenie nie zabrakło występów
i doznań artystyczno – muzycznych,
wrażeń dostarczyła również gwiazda
wieczoru MeGustar.

GMINA DAMNICA
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SZKOŁA
PODSTAWOWA
W ZAGÓRZYCY:

SZKOŁA
PODSTAWOWA
W DAMNIE:

1. Katarzyna Pawłowska – finalistka X Ogólnopolskiego
Konkursu Biblijnego.
2. Zuzanna Matysek - II miejsce, Marcelina Gańska III
miejsce w Wojewódzkim
Konkursie,,Sacrum w literaturze”.
3. Zuzanna
Szerszenowicz
– wyróżnienie w X Ogólnopolskim Konkursie,,Czas
szkoły – czas dojrzewania”.
4. Maksymilian Puchała –
I miejsce w IX Powiatowym
Konkursie Wiedzy Ogólnomuzycznej,,Epokami przez
muzykę”.

1. VIII Wojewódzki Konkurs
Piosenki „Rytm i Melodia” –
06.04.2019 r.
Martyna Maciąg – wyróżnienie
w kategorii soliści, Julia Ostrowska
– wyróżnienie w kategorii soliści.
Zespół Crescendo (Zuzanna
Kalinowska, Wiktoria Tkaczyk, Laura Licow, Oliwia Kęsy, Nikola Mrowiec, Olga Klimek, Julia Ostrowska,
Kamila Dworak, Dominika Szafrańska, Nikola Żynda) – II miejsce
w kategorii zespół, Olga Klimek –
I miejsce w kategorii soliści.
2. VI Wojewódzki Konkurs
Poetycki "Rytm i Melodia" –
06.04.2019 r.

Sara Pszczoła – III miejsce.
3. VI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Rytm i Melodia”
– 06.04.2019r.
Martyna Kaczorowska – I miejsce, Karolina Piechowicz – wyróżnienie.
4. III Wojewódzki Konkurs
Ortograficzny dla Uczniów Szkół
Podstawowych – 26.03.2019 r.
Olga Klimek – III miejsce
Wiktoria Tkaczyk – finalistka.
5. Międzynarodowi Konkurs
Matematyczny "KANGUR" –
21.05.2019 r.
Anna Prasołek – wyróżnienie.
6. Konkurs plastyczny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk w ramach

=(63Ðâ6=.Ðâ:'$01,&<

Konkursy organizowane
przez Pomorskiego Kuratora Oświaty

Konkursy przedmiotowe
Imię i nazwisko ucznia Nazwa konkursu

Zasięg

Tytuł

Konkursy innych organizatorów
Antoni Mędrkiewicz

Powiatowy Konkurs
Ortograficzny klas III

powiatowy

IV miejsce

Ewaryst Jaworski
Lucjan Jaworski

Konkurs matematyczny
„Kangur”

ogólnopolski

wyróżnienie
wyróżnienie

Nikola Madurajska
Natalia Sokołowska

Wojewódzki Konkurs
Ortograficzny SP

wojewódzki

Laureatka - III m-ce
finalistka - IV m-ce

Julia Jaśkiewicz
Ewaryst Jaworski
Sławomir Pokorski
Julia Grochała
Lucjan Jaworski
Natalia Demedziak
Agata Ślusarska

Liga Matematyczna

ogólnopolski

laureatka,
VII m-ce
finalista
półfinał
półfinał
półfinał
półfinał
półfinał

Lucjan Jaworski
Jakub Kostrubiec
Sławomir Pokorski

„Wspaniała Siódemka”

powiatowy

I m-ce w kat.klas 8
finalista-VI m-ce
finalista-VII m-ce

Lucjan Jaworski
Julia Jaśkiewicz

„Od szkolniaka do żaka”

wojewódzki

Laureat,
I miejsce finał

Lucjan Jaworski

„Matematyczne Potyczki”

powiatowy

I miejsce

Agata Ślusarska

Fizyczne ścieżki

ogólnopolski

Laureatka - II m-ce

Natalia Demedziak
Eryk Zwierz

IX Wojewódzki Konkurs
Historyczny”Grudzień 70”

wojewódzki

finalista
finalista
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projektu „Przyjaciele zwierząt
- edycja 2019". – 29.11.2019 r.
Maja Dębek - miejsce III.
7. Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Pasieka – miejsce niezwykłe” – 14.08.2019 r.
Julia Wojtaś – wyróżnienie.
Klaudia Wolska – II miejsce.
8. Powiatowy Konkurs pt. „Historia pieniądza” – 05.12.2019 r.
Olga Klimek – laureatka, Natalia
Ciecieląg – laureatka, Natalia Ciecieląg - I miejsce konkurs powiatowy "Historia pieniądza" w kategorii
- ewolucja form płatniczych.
10. Olga Klimek - I miejsce
konkurs powiatowy "Historia
pieniądza" w kategorii - historia
pieniądza od starożytności do
współczesności.
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W etapie rejonowym konkursów kuratoryjnych uczestniczyło 7 uczniów: L. Jaworski (matematyka SP), N. Madurajska, Hanna Krysiak,
Hanna Kowal (konkurs biblijny SP), Anna Repke, Julia Truszkowska, Agata Michalska (konkurs biblijny G),
Uczeń finalista Anna Repke, opiekun D. Sulikowska - Konkurs Biblijny.
1. Ogólnopolski Konkurs "SMART SZKOŁA"
- Wygrana: Multimedialna pracownia - 16 laptopów,
2. Gabriela Warkocka - I miejsce Powiatowy konkurs plastyczny "SZCZĘŚLIWA RODZINA BEZ
PRZEMOCY.
Powiatowa Olimpiada Młodzieży
Szkoła Podstawowa klasy IV - VI
Dziewczęta zostały mistrzyniami gminy
w unihokeju ( m. w powiecie) sztafetowych
i drużynowych biegach przełajowych oraz ninipiłce koszykowej i ręcznej.
Chłopcy zostali mistrzami gminy w unihokeju
( m. w powiecie), mini piłce koszykowej, mini piłce nożnej, biegach przełajowych i drużynowych
biegach przełajowych.
W szkole podstawowej chłopcy uplasowali
się ostatecznie na 12 miejscu na 23 sklasyfikowanych szkół, dziewczęta na 8 miejscu na 23 szkoły, a cała szkoła podstawowa na 9 miejscu na 28
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szkół. Jest to wynik wyższy niż w roku ubiegłym.
Do wyróżniających się uczniów należą Marcel
Maciąg.
Gimnazjum i klasy VII - VIII
W gimnazjum dziewczęta zajęły III miejsce
w powiecie w piłce koszykowej i unihokeju, V
miejsce w piłce ręcznej oraz VI miejsce w piłce nożnej. W powiecie drużynowo zdobyły V
miejsce w lekkiej atletyce: Klaudia Ptaszek zajęła
I miejsce w skoku w dal i III miejsce w biegu na
100 m a Julia Sołśnia I miejsce w skoku wzwyż
oraz III w skoku w dal. Klaudia Ptaszek w klasyfikacji WOM zajęła V m-ce. Dziewczęta zostały
także mistrzyniami gminy piłce ręcznej i nożnej.
Chłopcy zajęli V m. w powiecie w unihokeju
oraz VI m. w tenisie stołowym i drużynowych
biegach przełajowych.
W szachach łączonych dziewczęta i chłopcy
zajęli V m-ce w POM.
Do wyróżniających się uczniów należą: Klaudia Ptaszek, Julia Sołśnia, Dominika Luhm, Wiktoria Kędzia, Karolina Kędzia, Anna Repke, Patryk
Radomski, Mikołaj Ożóg, Lucjan Jaworski, Cezary
Zamęcki.
Przyznano dwa tytuły „Sportowca Roku”: dla
Klaudii Ptaszek i Julii Sołśni. Stypendia sportowe
uzyskały 3 osoby: Klaudia Ptaszek, Julia Sołśnia
i Marcel Maciąg.
I miejsce unihokej dziewczęta - udział w zawodach wojewódzkich.
III miejsce halowa piłka nożna chłopcy.
Ostatecznie dziewczęta zostały sklasyfikowane na 4 miejscu, chłopcy na 8 miejscu,
a łącznie nasze gimnazjum na 5 miejscu
wśród 29 sklasyfikowanych szkół w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży.
Nasze szkoły ze względu na
historyczne korzenie dbają o zaszczepianie w dzieciach i młodzieży tradycji i kultury kaszubskiej
w
Szkole
Podstawowej
w Damnie odbył się IV Międzyszkolny Kaszubski Przegląd Dokonań Szkół pod tytułem „Gòdë w krôjnieGrifa
i Dãbù”(Boże Narodzenie w krainie Gryfa i Dębu). W przeglądzie wzięło udział 118 uczestników ze szkół podstawowych w:
Damnicy, Zagórzycy, Głobinie,
Stowięcinie, Główczycach, Pobłociu i Damnie. Poziom artystyczny występów był wysoki.
Uczniowie zaprezentowali piękne kaszubskie kolędy, montaże
słowno-muzyczne i widowiska
związane ze zwyczajami Bożego
Narodzenia na Kaszubach.

Konkursy artystyczne i inne
Imię i nazwisko ucznia Nazwa konkursu

Zasięg

Tytuł

Konkursy innych organizatorów
Julia Gawin

Konkurs plastyczny
„Rytm i melodia”

wojewódzki

III miejsce

Filip Piskuła
Wojciech Wiśniewski
Dominik Terkiewicz
Oliwia Piskuła

Konkurs plastyczny
„Wielkanoc na Pomorzu”

wojewódzki

wyróżnienie
II miejsce
wyróżnienie
wyróżnienie

Maja Kwiatkowska Julia Diecezjalny konkurs plaGrochała
styczny „Anioł Wolności”
Roksana Chochła

diecezjalny

III miejsce

Maja Kwiatkowska

powiatowy

wyróżnienie

Powiatowy konkurs
plastyczny „Zabytki
naszego powiatu – wejdź,
poznaj, namaluj”

Udział wychowanków naszego przedszkola w konkursach zewnętrznych
Imię i nazwisko ucznia Nazwa konkursu

Zasięg

Tytuł

Konkursy innych organizatorów
3-latki:
Agata Gawin
Iga Kretkowska
Emilia Woch
Antonina Różańska
Marcel Wróblewski
4-latki:
Wojciech Korkosiński
Gabriel Szmydt
Kacper Korkosiński
Nadia Michalska
5-latki:
Natalia Gałęzowska

 w Szkole Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Zagórzycy odbył się III Międzyszkolny
Przegląd Tańców Kaszubskich.
Celem imprezy było popularyzowanie i upowszechnianie kultury Kaszubów poprzez taniec.
 W Zespole Szkół w Damnicy
odbył się Międzygminny Przegląd Piosenki Kaszubskiej „A jô
so spiéwiã pò kaszëbskù”. W tym
roku zaprezentowały się szkoły
z Damnicy, Damna, Zagórzyc
i Głobina.
 Dyrektorzy i nauczyciele pielęgnują również w uczniach poczucie
przynależności narodowej w czasie
ważnych obchodów państwowych. W tym roku wszyscy uczniowie wzięli udział w akcji,,Szkoła do
hymnu” - odśpiewali Mazurka
Dąbrowskiego o symbolicznej go-

Międzygminny konkurs
Plastyczny „Anioły,
aniołeczki...”

międzygminny
I miejsce
II miejsce
III miejsce
wyróżnienie
wyróżnienie
I miejsce
III miejsce
wyróżnienie
wyróżnienie
I miejsce

dzinie 11:11. Inicjatorem akcji jest
Minister Edukacji Narodowej wraz
z Radą Dzieci i Młodzieży.
 Uczniowie mają również świadomość o naszej lokalnej historii corocznie w rocznicę bitwy
pod Mianowicami przy pomniku upamiętniającym poległych
odbywają się uroczystości zorganizowane przez Zespół Szkół
w Damnicy, mające na celu
poszerzenie wiedzy wśród najmłodszych o bitwie z czasów
napoleońskich, która odbyła się
na terenach gminy.
Ważnym osiągnieciem
jest również:
 coroczny wokalny Wojewódzki
Konkurs Rytm i Melodia organizowany przez Szkołę Podstawową w Damnie, podczas którego talenty wokalne prezentują

GMINA DAMNICA

uczniowie ze szkół z całego województwa. Zakres konkursu został
poszerzony również o konkurs
plastyczny i poetycki. Honorowy
patronat nad konkursami objął
wójt gminy, który ufundował
specjalną nagrodę GRAND PRIX
we wszystkich konkursach.
 Wojewódzki Konkurs Ortograficzny, który organizuje Zespół
Szkół w Damnicy. Uczniowie
z całego województwa zmagają
się z testem sprawdzającym znajomość zasad, a następnie przystępują do napisania dyktanda.
W tym roku odbyła się już III
edycja. Patronat nad konkursem
objął wójt gminy. ZS w Damnicy
jest jednocześnie pomysłodawcom konkursu kaligraficznego
o zasięgu wojewódzkim „Kaligrafia na medal”.
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13 stycznia po raz kolejny wzięliśmy udział
w Finale WOŚP! Utworzyliśmy sztab WOŚP
i zbieraliśmy pieniądze na szczytny cel. Wolontariusze, czyli uczniowie ze szkoły w Damnicy,
Zagórzycy i Damna kwestowali tego dnia na
terenie całej gminy. Spotkaliśmy się ze wspaniałym przyjęciem wszystkich mieszkańców –
uzbieraliśmy sumę ok. 19 010,67 zł i pobiliśmy
kolejny rekord. Na licytację w 2020 trafi kilka
rarytasów między innymi rękawice bokserskie
Dariusza Michalczewskiego - „Tiger”.
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W 2019 roku odbyły się wybory sołeckie we
wszystkich sołectwach na terenie gminy.
 Część sołtysów ponownie zostało wybranych na kolejną kadencję: Barbara Mączka –
Bięcino, Wojciech Wilkowski – Bobrowniki,
Jerzy Licow – Damno, Władysław Francuz
– Dąbrówka, Barbara Harasim – Domaradz,
Andrzej Dziemiańczyk – Łojewo, Ryszard
Zieliński – Świecichowo, Halina KonkolŚwiatały, Katrzyna Tylka – Wielogłowy.
 Nowi sołtysi, którzy zasilili grono „współpracowników” wójta: Tadeusz Wiński – Łebień,
Małgorzata Nastalska – Stara Dąbrowa, Jerzy
Mielewczyk – Damnica, Ewa Gejgał – Zagórzyca, Karolina Sobierańska – Mianowice, Łukasz Malinowski Sąborze, Tomasz Łoś
– Budy, Piotr Remus – Karzniczka, Andrzej
Maciąg – Strzyżyno.
Wszystkim sołtysom życzymy dobrej współpracy i samych sukcesów.

GMINA DAMNICA

no zwycięzców konkursu plastycznego.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Damnicy Pani Maria Czerska przywitała wszystkich gości nawiązując do historii nadania szkole patronatu Jana Pawła II. Wójt
Gminy Damnica Pan Andrzej Kordylas
wspomniał o swoich doświadczeniach,
które utkwiły mu w pamięci w związku
z osobą Jana Pawła II. Na koniec dokonano losowania szkoły, która w przyszłym
roku będzie organizatorem kolejnego
Zjazdu Szkół im. Jana Pawła II – wylosowana
została Społeczna Szkoła w Niepoględziu.
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„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” z takim przesłaniem Jana Pawła II odbył się jubileuszowy – X
Diecezjalny Zjazd Rodziny Szkół Jana Pawła II.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym p.w. św. Józefa w Zagórzycy,
której przewodniczył ks. Bp Arkadiusz
Okroj. Dalsza część uroczystości odbyła
się w Damnicy pod tablicą pamiątkową
obok Dębu Jana Pawła II, gdzie złożone zostały kwiaty. Następnie udano się
do szkoły na uroczystą akademię, gdzie
oprócz występów uczniów, nagrodzo-

W 2019 r Strażacy ochotnicy brali udział
w 77 akcjach i interwencjach. 23 wyjazdy dotyczyły akcji gaśniczych 44 innych interwencji.
Ponadto, w celu jeszcze lepszej koordynacji realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w UG Damnica powołany został Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej
Pan Piotr Zdun. Działanie to ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

6]NROHQLDGODPLHV]NDĝFyZ
Gmina Damnica jest w trakcie pozyskiwania dotacji na projekt pt. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Damnica”. Celem projektu jest
zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawo-
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dowych, edukacyjnych i rekreacyjnych osób
powyżej 25 roku życia.
Nabór na szkolenia rozpocznie się w styczniu 2020 roku. Chętni powinni zgłaszać się do
Urzędu Gminy Damnica. Więcej informacji
pod numerem telefonu 59 848 44 44.
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W bieżącym roku odbyły się
trzy Damnickie Biesiady Muzyczne. Nic tak nie łączy jak wspólne
śpiewanie w doborowym towarzystwie.
 1 marca odbyła się IV Biesiada Muzyczna Gospodynie
imprezy Damniczanki zaraziły
wszystkich dobrym humorem,
więc nie sposób było z nimi
nie śpiewać i nie tańczyć.
 17 maja odbyła się V Biesiada
Muzyczna, którą w biesiadny
nastrój wprowadzili uczestnicy: Damniczanki oraz zaproszone na biesiadę Klęcinianki
i KGW Stowięcino z Główczyc.
Imprezę artystycznie ubogacił
gość specjalny – zespół Marzenie.
 13 lipca VI Biesiada Muzyczna
pod nazwą PODSTRZYŻYNY
biesiadno – ludowy klimat
zapewniły lokalne zespoły
wraz z gościem specjalnym

„Kompanią Męską z Kalinówki
Kościelnej”. W ramach podkreślenia klimatu dobrej zabawy - podczas spotkania odbyły się I Mistrzostwa Świata
w rzucie świnią, które wygrał
pan Arkadiusz Maciąg z wynikiem 8,73m. W trakcie imprezy
ustanowiono rekord grających
akordeonistów na terenie naszej gminy było ich aż dziesięciu w tym jeden klarnet.

.RãR*RVSRG\ĝ:LHMVNLFK]'DPQLF\
Panie z KGW Damnica wzięły udział w VIII Powiatowym Pokazie Stołu Bożonarodzeniowego, który
odbył się w Kobylnicy. Nagrodę dla nich ufundowała Gmina Damnica.
KGW poleca na święta:
„Grzyby jak ryby”
Składniki:
-1kg średnich pieczarek
- 3 średnie cebule
- 3 ogórki konserwowe
- 2 jajka
- sól, pieprz, olej
- bułka tarta
- vegetta czerwona
Zalewa:
- 4 szkl. Wody
- 12 łyżek octu
- 6 łyżek cukru
- 6 łyżek keczupu
- 1 słoiczek koncentratu
pomidorowego
- 1 łyżka soli
- pieprz ziarnisty
- ziele angielskie
- liść laurowy
Wykonanie:
1) Kapelusze pieczarek odcinamy
od nóżek. Następnie panierujemy

w rozkłóconym jajku przyprawionym vegettą, solą i pieprzem oraz
w bułce tartej. Smażymy na złoty
kolor na gorącym oleju. Cebulę
i ogórki kroimy w plastry.
2) Z podanych składników gotujemy zalewę
3) W misce układamy warstwami:
- smażone pieczarki

- cebulę
- smażone pieczarki
- ogórki konserwowe
4) Tak przygotowane danie zalewamy gorącą zalewą, a kiedy wystygnie wstawiamy do lodówki.
Uwaga: można zmniejszyć ilość
octu do 6-8 łyżek.

Adwentowe ciasteczka
Składniki:
- 175 g margaryny
- 100 g cukru pudru
- 1 opakowanie cukru waniliowego
- 1 żółtko
- 1/2 opakowania esencji rumowej
- 0,5 łyżeczki cynamonu
- 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia
- 200 g mąki
- 25 g kakao
- 125 g zmielonych
orzechów laskowych.
Wykonanie z podanych składników
wyrobić kruche ciasto. Włożyć do
lodówki na około 2 godziny. Rozwałkować ciasto dosyć cienko i wyciąć ciasteczka ( z foremek). Piec ok
10-15 minut w nagrzanym piekarniku na 180° - 200 °C. Ciepłe ciasteczka posypać cukrem pudrem.

GMINA DAMNICA
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Po raz XVI-ty świętowaliśmy
Obchody Gminy. W tym
roku pod nowym hasłem
- DNI GMINY DAMNICY.
Było rodzinnie, sportowo, integracyjnie,
kolorowo i tanecznie. Ze względu na Dzień
Dziecka założenie obchodów miało główne nastawienie na: RODZINNE SPĘDZENIE
CZASU WOLNEGO.
Sobota rozpoczęła się dziecięcym turniejem piłki nożnej o puchar Wójta Gminy
Damnica. Wszystkie drużyny z gmin ościennych przybyły ze swoimi wiernymi kibicami
– rodzicami. Na zakończenie turnieju wszyscy piłkarze wzięli udział w bitwie wodnej.
Rodzice najmłodszych dzieci urodzonych w 2018 r. wspólnie z Nadleśnictwem
Damnica sadzili pamiątkowe drzewa, w ra-

mach akcji „Jedno dziecko – jedno drzewo”.
Mieszkańcy gminy integrowali się we
wspólnej zabawie i damnickim tańcu- naszej lokalnej marki –w choreografii Teresy Czyżewskiej pod akompaniament
Grzegorza Gurłacza. W taneczne klimaty
wprowadzili nas: Kapela z Gminy Damnica, utalentowana Patrycja Pałucka oraz artyści estradowi Błażej Drab, Justyna i Kris,
oraz zespół wokalno – taneczny Hakuna
Matata.
Efektowny pokaz świateł laserowych
podsumował i zakończył imprezę.
W niedzielę 2 czerwca na zakończenie
gminnego świętowania odbyła się impreza
pn.: DZIEŃ DZIECKA Z WĘDKĄ – wspólne
wędkowanie dzieci, rodziców oraz wójta
gminy na naszym lokalnym stawie łowieckim „Perełka”.

fot. Arkadiusz Szadkowski
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24 kwietnia na damnickim stadionie odbył się piknik integracyjny
”Bawmy się razem, bo uśmiech daje radość” zorganizowany przez
radę rodziców z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy. Imprezę otworzyli wójt Andrzej Kordylas, starosta słupski Paweł Lisowski oraz radny sejmiku wojewódzkiego Sebiastan Irzykowski. Podczas
pikniku odbywały się liczne licytacje, kiermasze oraz loteria fantowa.
Atrakcją tego dnia były występy Michała Wiśniewskiego, Jacka Dymka, Patrycji Pałuckiej, Karramby oraz zespoły Exaited, Verba.
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Aby wejść w charyzmą w 2019
rok 2018 zakończyliśmy VIII
Edycją Koncertu świąteczno –
noworocznego.
We wspaniały klimat wprowadziła
mieszkańców artystka wielkiego formatu
diva operowa Alicja Węgorzewska, która
w tym roku w Nowym Jorku została laureatką prestiżowej nagrody Callas Tribute
Prize – przyznawanej wybitnym kobietom
ze świata muzyki i teatru za ponadprzeciętne osiągnięcia artystyczne – na cześć
ikony sztuki operowej Marii Callas
Mieszkańcy i przybyli z okolic Gminy
goście wypełnili kościół po brzegi.

Mury kościoła przez prawie dwie godziny rozbrzmiewały potężnym mezzosopranem i niezwykłym świątecznym
klimatem kolęd.
Pani Alicja Węgorzewska nadzwyczaj
charyzmatyczna gwiazda wielkich scen
operowych na świecie, jest osobą niezwykle skromną i ciepłą. Do wspólnego śpiewania zaprosiła dzieci, a młodzież z Gminy Damnica do odwiedzenia zarządzanej
przez Nią Warszawskiej Opery Kameralnej.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie
koncertu, dla p. Alicji Węgorzewskiej za
niezwykłe doznania artystyczne – zaszczycenie nas swoją osobą i przepięknym głosem, oraz dla uczestników koncertu za do-

pełnienie świątecznego klimatu spotkania.
28 grudnia odbędzie się kolejna już IX
edycja koncertu noworocznego podczas
którego swoje potężne głosy i energię
zaprezentują Panie Agnieszka Latusek,
Magda Adamiak, Monika Marcol – zespół THE CHANCE – finalistki programu
telewizyjnego X- FAKTOR.
W trakcie imprezy w specjalnie przygotowanym przez Grzogorza Gurłacza –
świątecznym repertuarze zaprezentują się
również zespoły chóralne z naszych szkół
wraz z Kapelą z Gminy Damnica. Wspieramy finansowo inicjatywę, efektem której
będzie wydanie wspólnej płyty muzycznej
z pastorałkami.

fot. Arkadiusz Szadkowski
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