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Słowem wstępu
Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce drugi
numer biuletynu informacyjnego,
zawierającego podsumowanie kolejnego roku pracy gminnego samorządu. Rok nietypowy, naznaczony ograniczeniami wynikającymi
z szerzącej się pandemii Covid –19.
Przyszło się nam zmierzyć z niezwykle trudną i całkiem nową sytuacją.
W obliczu tak dużego wyzwania
włączyliśmy się aktywnie w walkę
z koronawirusem i uruchomiliśmy
fundusze na zakup środków ochrony
osobistej (maseczek, rękawic, przyłbic, środków dezynfekujących, urządzeń dezynfekcyjnych), by wesprzeć
w walce z epidemią mieszkańców,
szkoły i przedszkola, służbę zdrowia,

służby porządkowe i pracowników
jednostek samorządowych.
Czas jednak biegnie do przodu nieubłagalnie, mimo pandemii, mimo
tego, że zamknęliśmy się w swoich
domach, ograniczyliśmy spotkania,
kontakty… Czas się nie zatrzymał…,,
Nic dwa razy się nie zdarza”.., a więc
ten czas wykorzystujemy optymalnie na realizację naszych zamierzeń.
Tak też podchodzę do pracy na
rzecz naszej gminnej społeczności,
nie zwalniamy tempa, realizujemy
plany, podejmujemy nowe rozwiązania. Realizujemy inwestycje, projekty, pracujemy na różnych płaszczyznach. Staramy się w ramach
naszych możliwości finansowych, ze
wsparciem funduszy zewnętrznych
realizować sukcesywnie zadania in-

westycyjne we wszystkich naszych
miejscowościach. Nadmienię, że
w 2020 roku planowaliśmy 13 inwestycji, a udało się zrealizować aż 28.
Mam nadzieję, że budżet na kolejny
rok, pozwoli na równie wysoki rozwój gminnych inwestycji, ale również
ważnych przedsięwzięć rządowych
i powiatowych, które dofinansowujemy. Wyzwaniem, z którym musimy
sobie poradzić jest spłata zaciągniętych zobowiązań finansowych, które
zastaliśmy. Plany mamy ambitne
i warto próbować, aby cieszyć się
tym, że mimo trudności idziemy do
przodu. Zdaję sobie sprawę, ze oczekiwania są duże, chcielibyśmy zaspokoić oczekiwania mieszkańców, ale
musimy uzbroić się w cierpliwość. Sytuacja gospodarcza spowodowana

kryzysem jest niepewna, trudno snuć
długofalowe rozważania.
Podziękowania dla moich współpracowników, radnych gminnych,
sołtysów i mieszkańców oraz samorządowców powiatu słupskiego
i naszych parlamentarzystów za
twórczą współpracę. Wspólnie, zrobimy więcej!
Życzę Państwu zdrowia, optymizmu i szybkiego powrotu do normalnego życia!

Wieści z gminy
Projekty przebudowy dróg powiatowych

Przejęcie ulicy Kolejowej
w Damnicy od PKP S.A.
Gmina Damnica wystąpiła do
Polskich Kolei Państwowych z inicjatywą nieodpłatnego przejęcia
drogi – ulicy Kolejowej w Damnicy wraz z działką sąsiadującą służącą mieszkańcom jako ścieżka
na ul. Witosa. PKP w odpowiedzi wyraziła zgodę na dokonanie
przejęcia.
Obecnie wskazana droga
jest własnością PKP stąd gmina
nie ma możliwości prowadzenia
na niej żadnych inwestycji. Taka
sytuacja negatywnie pływa na warunki jakie panują na ul. Kolejowej.
Ulica Kolejowa to jeden ze

strategicznych szlaków komunikacyjnych na terenie Damnicy.
Korzystają z niej nie tylko mieszkańcy przemieszczający się na
przystanek autobusowy czy kolejowy ale również liczne środki
transportowe udające się do zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej przedsiębiorstw.
Przejęcie wskazanej drogi pozwoli nam na aplikowanie o środki zewnętrzne na ewentualną
przebudowę czy remont jak również na bieżące jej utrzymanie
z myślą o komforcie osób z niej
korzystających.
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Wydawca:

na terenie Gminy Damnica

Gmina Damnica, ul. Górna 1,
76 –231 Damnica
Nakład 1500 egzemplarzy

GMINY
DAMNICA
Biuletyn nie stanowi
informacji publicznej
w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.

W lipcu rozstrzygnięty został przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg:
– Damnica – Główczyce
– Bobrowniki – Grapice
– Mrówczyno – Damnica
Oprócz poszerzenia jezdni
do 6 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokości
1m, projekty mają zakładać
wzmocnienie
konstrukcji
jezdni, budowę chodników
i przebudowę oświetlenia
ulicznego na terenach zabudowanych, odwodnienie, rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
tj.: wyspy spowalniające ruch,
przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem
oraz oznakowanie.
Dokonana zostanie również ocena stanu technicznego istniejących obiektów
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inżynieryjnych (mostów, przepustów) i zaprojektowane zostaną rozwiązania dostosowujące ich nośność do kategorii
ruchu istniejącego i prognozowanego na drogach.
Ponadto, na odcinku drogi
Damnica – Bobrowniki zaprojektowana zostanie ścieżka pieszo –rowerowa o szerokości 3 m
Realizacja tych inwestycji
będzie wspólnym przedsięwzięciem Gminy Damnica,
Gminy Potęgowo, Gminy
Główczyce i Powiatu Słupskiego przy udziale wsparcia
rządowego – środków z tzw.
rekompensat za tarczę antyrakietową.
Są to strategiczne z punktu widzenia rozwoju naszej
gminy przedsięwzięcia, bowiem wskazane odcinki dróg
stanowić będą dojazd do
węzłów drogowych drogi
ekspresowej S6.
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GDDKiA ogłosiła przetarg

na budowę odcinka drogi ekspresowej s6 Bobrowniki – Skórowo
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła kolejny przetarg na zaprojektowanie
i budowę drogi ekspresowej S6.
Postępowanie dotyczy 13 –kilometrowego, dwujezdniowego
docinka drogi pomiędzy Bobrownikami a Skórowem. Ponadto,
jak przekazał podczas konferencji prasowej Poseł Piotr Müller,
w grudniu br. ogłoszony zostanie
kolejny przetarg na odcinek drogi
Redzikowo (obwodnica Słupska)
– Bobrowniki. Obydwa przedsięwzięcia odbywać się będą w formule „Projektuj i buduj”.
Projekt zakłada budowę aż 28
obiektów inżynierskich na terenie
naszej gminy. Będą to wiadukty
nad drogami gminnymi i powiatowymi, mosty oraz bezpieczne
przejścia dla zwierząt.
Przyspieszenie prac na wskazanym odcinku możliwe jest
dzięki przekazaniu dodatkowych
środków finansowych na budowę dróg krajowych, z czego po-

nad 9,1 miliarda złotych przeznaczono na budowę S6 w naszym
województwie.
Jeśli chodzi o woj. pomorskie,
na 2021 r. zaplanowano przetargi dotyczące fragmentów S6 od
Koszalina do obwodnicy Słupska. Z kolei już w budowie są trzy
odcinki na terenie naszego województwa między Bożympolem
Wielkim a Gdynią (łącznie to 42
km). Ponadto postępowaniami
przetargowymi są obecnie objęte
trasy między Lęborkiem (Leśnicami), a Bożympolem Wielkim,
druga jezdnia obwodnicy Słupska
oraz S6 Obwodnica Metropolii
Trójmiejskiej.
Powstanie drogi ekspresowej
S6 z całą pewnością przyczyni się
do rozwoju naszej gminy, dlatego
liczymy na to, że inwestycja zostanie jak najszybciej zakończona.
GDDKiA ogłosiła przetarg na
ostatni z trzech odcinków drogi ekspresowej S6 między Słupskiem a Lęborkiem – obwodnica

Słupska – Bobrowniki.
Będzie on realizowany – podobnie jak pozostałe – w formule
„Projektuj i buduj”.

obwodnicy Słupska (węzłem
w Redzikowie) a węzłem Bobrowniki, o długości ok. 16 km.
Zadanie obejmuje również

Przedmiotem ogłoszonego postępowania jest zaprojektowanie
i budowa dwujezdniowej drogi
ekspresowej S6 między końcem

realizację dwóch węzłów drogowych (Budy i Bobrowniki) oraz infrastruktury towarzyszącej drodze
ekspresowej.

Konkurs „Iluminacja świąteczna na terenie gminy
Damnica” rozstrzygnięty
Wzorem lat poprzednich Wójt
Gminy Damnica, również i w tym
roku, ogłosił konkurs na najładniejszą iluminację świąteczną. Obecna
edycja konkursu poszerzona została
o kategorię dotyczącą najpiękniejszej
choinki bożonarodzeniowej. Wszystkich mieszkańców zapraszamy do
udziału w tegorocznym konkursie.
Szczegóły znajdą Państwo na stronie
internetowej www.damnica.pl lub na
naszym profilu na Facebooku.
Podsumowanie edycji 2019.
Konkurs miał na celu pobudzenie
aktywności i inicjatywy mieszkańców w zakresie kultywowania tradycji świąteczno–noworocznych
poprzez wykonanie bożonarodzeniowych iluminacji świątecznych.
Zgodnie z regulaminem konkursu,
komisja konkursowa na podstawie
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dostarczonych zdjęć przeprowadziła
ocenę zgłoszonych iluminacji pod
względem estetycznym biorąc pod
uwagę następujące kryteria: ogólne
wrażenie estetyczne, różnorodność
wykorzystanych dekoracji, pomysłowość i oryginalność kompozycji.
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W wyniku dokonanej oceny, nagrodzone zostały dwie iluminacje
świąteczne, zgłoszone przez Pana
Marcina Wasiura i Panią Martę Gil.
W ślad za wyróżnieniem przyznane
zostały nagrody w postaci kart podarunkowych, w wysokości 100 zł.
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Serdecznie gratulujemy osobom wyróżnionym. Artystyczne
wykonanie dekoracji świetlnych
przez naszych mieszkańców niewątpliwie przyczyniło się do stworzenia wyjątkowego klimatu świątecznego w gminie Damnica.
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3,2 mln zł dla gminy Damnica w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Kolejne środki zewnętrzne
trafią do naszej gminy. Tym razem 3,2 mln zł, które zostaną
przeznaczone na:
2 000 000 zł – utworzenie
przedszkola i żłobka poprzez
rozbudowę Zespołu Szkół
w Damnicy. Dzięki tej inwestycji zapewnimy miejsca przedszkolne i utworzymy pierwszy
w naszej gminie żłobek, który
jest tak bardzo oczekiwany
przez mieszkańców.
1 000 000 zł – utworzenie
lokalnego Centrum Kultury
w Bobrownikach, które służyć będzie mieszkańcom jako
świetlica i punkt biblioteczny.
200 000 zł – zakup 9. osobo-

wego busa przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych, dzięki któremu uda
się nam zmniejszyć wykluczenia
komunikacyjne i tym samym
zwiększyć aktywność społeczno-zawodową mieszkańców
naszej gminy wymagających
wsparcia w zakresie mobilności.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki
przeznaczone na dotacje dla

gmin, powiatów i miast. Łączna kwota środków przeznaczonych w ramach funduszu
dla województwa pomorskiego to ponad 600 mln zł.
Jest to duże wsparcie dla
samorządów, które w obecnej sytuacji epidemiologicznej
borykają się z problemami
finansowymi, a tym samym
zmuszane są do ograniczania
planowanych inwestycji.

Modernizacja

Ograniczenie prędkości

w Domaradzu
Na wniosek gminy Damnica, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad wprowadziła ograniczenie
prędkości do 50 km/h w Domaradzu na odcinku nieopodal przejścia dla pieszych.
Taka zmiana organizacji ruchu
to kolejny krok w poprawie
bezpieczeństwa pieszych,
a przede wszystkim dzieci
i młodzieży uczęszczających do szkół, które
korzystają z przystanku
autobusowego.
Czynione są dalsze
działania mające na celu
poprawę bezpieczeństwa na
wszystkich newralgicznych miejscach w naszej gminie.

Otwarcie nowego schroniska

Posterunku Policji w Damnicy
W roku bieżącym Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku we współpracy z Gminą Damnica dokonała kompleksowego remontu budynku
Posterunku Policji w Damnicy. Zadanie obejmowało wykonanie elewacji
budynku wraz z jej dociepleniem, docieplenie dachu, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń wraz
z adaptacją piętra na pomieszczenia biurowe, wymianę oświetlenia na ledowe oraz instalacji wod. – kan, co.o.i c.w.u. wraz z ich źródłami zasilania.
Dodatkowo wymieniona została instalacja teletechniczna, a także zagospodarowano terenu działki, na której zlokalizowany jest posterunek.
Gmina Damnica przekazała na ten cel 30 000 zł, pozostałe środki
pochodziły z Komendy Wojewódzkiej.
Przypominamy, że w poprzednim roku z budżetu gminy przekazane zostały środki finansowe na remont pomieszczeń znajdujących się na parterze posterunku.
Kompleksowa modernizacja tego obiektu to niewątpliwie sukces będący wynikiem wielu rozmów i starań. Należy podkreślić, że
jako jedni z nielicznych mogliśmy przeprowadzić taką inwestycję
we współpracy z policją.

w Słupsku, którego współwłaścicielem
jest gmina Damnica
W 2020 roku oficjalne
otwarto nowo wybudowane
schronisko dla zwierząt przy
ul. Sportowej w Słupsku.
Jest to wspólne przedsięwzięcie
Miasta Słupska z gminą Damnica,
gminą Słupsk, gminą Kobylnica,
gminą Ustka, gminą Smołdzino
oraz Miastem Ustka. Koszt inwestycji wyniósł ponad 7 mln zł i został poniesiony według udziałów
poszczególnych gmin biorących
udział w tym przedsięwzięciu.
Obiekt jest bardzo imponujący – nowoczesny i przestronny.
Składa się z pięciu segmentów:
dwóch administracyjno –gospo-
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darczych oraz trzech z boksami
dla psów i kotów. W kompleksie
są również wygrodzone wybiegi
dla psów, miejsce na kwarantannę oraz gabinet weterynaryjny.
W schronisku może przebywać
łącznie ok. 200 psów i 80 kotów.
Schronisko prowadzone jest
przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Słupsku.
Zachęcamy wszystkich wielbicieli zwierząt do wsparcia
działalności schroniska, a przede
wszystkich do adopcji zwierząt.
Niewielkim gestem możemy pomóc naszym najlepszym przyjaciołom – zwierzakom.
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Gazyfikacja gminy
W Gminie Damnica sukcesywnie realizujemy projekt polegający na gazyfikacji Gminy.
Inwestycja ta jest rozbudowana
i obejmuje trzy części:
I – Wielogłowy
W roku 2019 został wybudowany pierwszy odcinek sieci
gazowniczej na terenie gminy od
Strefy w Redzikowie do miejscowości Wielogłowy. Z informacji
uzyskanych od przedstawicieli
spółki są już pierwsi odbiorcy
gazu (5 budynków).
II – Sąborze
W roku bieżącym będzie
wykonana sieć do zakładu produkcyjnego w Sąborzu oraz dodatkowo ok. 200 m sieci. Projekt
obecnie jest uzgadniany przez
Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Starostwie. Następnie zostanie złożony wniosek
o pozwolenie na budowę.
Pierwotnie planowana była
budowa sieci również w kierunku
południowej części miejscowości,
jednak po ponownej analizie, przy
uwzględnieniu nowych wyższych
wskaźników ekonomicznych stwierdzono nieopłacalność inwestycji.
III – Damnica
Największą inwestycją jest gazyfikacja terenu gminy do miejscowości Damnica przez miejsco-

wość Zagórzyca. Jest to projekt
strategiczny, o którego dofinansowanie unijne stara się Polska
Spółka Gazownictwa. Inwestycja
jest obecnie na liście rezerwowej,
do końca tego roku powinna być
podana informacja czy dofinansowanie zostanie przyznane.
W przypadku pozytywnej
oceny i przy korzystnej analizie
ekonomicznej przewiduje się, że
do końca 2023 roku zostanie wybudowany gazociąg do Damnicy.
W przypadku odrzucenia
wniosku, są duże szanse, że budowa będzie realizowana ze względu
na zainteresowanie przyłączeniem do sieci dużych odbiorców
(Wosana, Szkoły).
W przypadku budowy sieci bez
środków z dofinansowania terminy wydłużą się o co najmniej rok.
Projekt gazociągu dla tej
części jest opracowywany etapami. Problem jaki napotkano
na terenie gminy dotyczy kwestii własnościowych. Wielu właścicieli działek na terenie gminy
nie wyraziło zgody na przejście
sieci przez ich nieruchomości
co spowalnia tempo prac projektowych. W 2021 roku powinny być wydane pozwolenia
na budowę sieci.

Mural w Damnicy
Spójne, a zarazem różne, pełne
artyzmu konkurujące ze sobą malarskie wizje artystów na ścianach
wiaduktu kolejowego w Damnicy
stworzone zostały przez damnickie
malarki – Panią Joannę Sobolewską,
której towarzyszyła Pani Katarzyna
Wiśniewska oraz malarza i grafika
Pana Aleksandra Gurłacza.
Fantazja naszych artystów przyniosła oczekiwane efekty.
Mural przedstawia zarówno
gminne krajobrazy, jak i symbolikę
– damnicką rybkę, która jest elementem herbu naszej gminy. Wiersz do
ryb to tajemnica, którą można odkryć pod damnickim wiaduktem
Malarskie dzieło powstało w ramach upamiętnienia 30 – lecia powstania samorządu terytorialnego.

Powstały mural nie tylko zmienił
oblicze ponurych ścian wiaduktu,
ale jest również świetną promocją
naszej gminy i zwiększa jej atrakcyjność. Z całą pewnością dążyć
będziemy do tego, by powstawały
kolejne.
Dziękujemy artystom i wszystkim zaangażowanym osobom,
w tym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
która wsparła tę inicjatywę finansowo, pracownikom i dyrektorowi CEiK Grzegorzowi Gurłaczowi
oraz ZGK w Damnicy za odmalowanie znaków ostrzegawczych na
górnych krawędziach wiaduktu,
a także Wam Drodzy Mieszkańcy,
za tak ciepłe reakcje podczas tworzenia muralu.

Przygotowania do budowy farm
fotowoltaicznych na terenie gminy.
Na terenie gminy Damnica kilka podmiotów planuje rozbudowę przedsiębiorstw lokujących
swój kapitał w tzw. odnawialne
źródłą energii (OZE).
• Inwestor Spółka Grand Solar
I z Warszawy zaczęła przygotowania do budowy blisko 100 –hektarowej farmy fotowoltaicznej,
która miałaby być zlokalizowana
w obrębach geodezyjnych Zagórzyca i Mianowice.
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• Spółka PWB z Poznania oraz
lokalny inwestor zamierzają wybudować farmy na terenie miejscowości Stara Dąbrowa o łącznej powierzchni ok 8 hektarów.
• Spóła Estigo Solar z Katowic
otrzymała już warunki zabudowy na farmę fotowoltaiczną
o powierzchni 2,3 ha. w obrębie
Bięcino.
Ponadto Spółka Winergy
Potęgowo planuje rozbudowę
istniejącej już na terenie Bięcina
elektrowni wiatrowej składającej
się z pięciu turbin.

GMINA DAMNICA

Rocznice powstania
jednostek gminnych
Na rok 2020 przypadły okrągłe rocznicy działalności naszych jednostek:
– w kwietniu 20 – lecie działalności Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.
– w czerwcu 30 – lecie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Niestety panująca na terenie całego kraju sytuacja epidemiologiczna
uniemożliwiła nam zapewnienie odpowiedniej oprawy do świętowania
tak ważnych wydarzeń. Wszystkim pracownikom, składamy najszczersze
słowa podziękowań za pracę wykonywaną na rzecz społeczności gminy
Damnica oraz najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania.
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Nowa linia komunikacji zbiorowej
Informujemy, że od 1 września br. uruchomiona została nowa linia regularnych przewozów osób: Łokciowe – Smołdzino – Damnica.
Kursy obsługiwane przez firmę Usługi Transportowe Michał Łyczek, Żelkowo 3A, 76 –220 Główczyce wykonywane są w dni nauki szkolnej na trasie:
– Gminy Smołdzino: Łokciowe, Smołdziński las, Smołdzino Szkoła, Żelazo, Wierzchocino, Siecie, Witkowo.

Bon

dla Malucha
Od maja 2019 r
wprowadzony
został
w naszej Gminie program „Bon dla Malucha”,
którego celem jest częściowe pokrycie opłat za
pobyt dziecka w żłobku
lub klubie dziecięcym.
W 2020r. podtrzymujemy funkcjonowanie programu, a kwota dofinansowania zwiększyła się
do 300zł. Jednocześnie
informujemy, iż podejmujemy działania dotyczące utworzenia żłobka
lub klubu dziecięcego na
terenie gminy. W lipcu
br. odbyły się pierwsze
konsultacje społeczne
dotyczące tej inicjatywy,
ponieważ staramy się
wyjść naprzeciw i sprostać oczekiwaniom rodzicom w tak ważnej dla
nich i gminy kwestii.

– Gminy Główczyce: Choćmirowo, Żelkowo Szkoła, Zgojewo.
– Gminy Damnica: Świecichowo, Mrówczyno, Budy, Damnica Szkoła.
Jednocześnie przypominamy, iż w dniach
nauki szkolnej funkcjonuje nadal regularna linia
Nord 110, która obsługuje kursy szkolne, ale daje
również możliwość skorzystania mieszkańcom
gminy z transportu do Damnicy i Słupsk.

Projekt wiaduktu i przystanku
w Łebieniu zaopiniowany
Opracowany przez Polskie Koleje Państwowe projekt budowlany
wiaduktu kolejowego z przystankiem w Łebieniu został pozytywnie
zaopiniowany przez Andrzeja Kordylasa – wójta Gminy Damnica.
Zadnie ma zostać zrealizowane w ramach przedsięwzięcia
pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia –
Słupsk”. Część II Odcinek Lębork – Słupsk.

Rzeźba św. Floriana
w podziękowaniu
dla strażaków
Przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy stanęła rzeźba św. Floriana.
Dzieło zostało wykonane przez lokalnego artystę – rzeźbiarza i muzyka Pana Ryszarda Kosk.
Nieodzownym elementem rzeźby jest damnicki kościół w płomieniach ognia, który gaszony
jest przez św. Floriana. Przygotowywana na
przełomie marca i kwietnia rzeźba stanowi wyraz wdzięczności artysty i mieszkańców naszej
gminy za trud i ciężką pracę strażaków na rzecz
naszego bezpieczeństwa.
Św. Florian był żołnierzem i męczennikiem,
czczonym w Polsce głównie jako patron strażaków. Ma chronić podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Oficjalne odsłonięcie dzieła
odbyło się w Międzynarodowym Dniu Strażaka
– 4 maja br. przy budynku OSP w Damnicy. Podczas uroczystości, która ze względów na panującą w kraju epidemię odbyła się bez obecności
mieszkańców – Wójt Gminy Andrzej Kordylas
złożył serdeczne podziękowania i życzenia dla
wszystkich strażaków z terenu naszej gminy.
Dla tych, którzy w sposób szczególny wyróżniali się w działalności na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego zostały przyznane nagrody w formie kart podarunkowych. Upominki te trafiły do
druhów: Małgorzaty Walenczak, Wojciecha Ziemskiego, Grzegorza Woźniaka, Grzegorza Śpiewaka,
Bartłomieja Maciąga oraz do Tomasza Cymka.
Ta wspaniała inicjatywa artysty była wspierana i doceniana od samego początku przez
władze gminy.

W naszej gminie

powstaną punkty biblioteczne
Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy z Centrum
Edukacji i Kultury planuje otworzyć punkty biblioteczne na terenie naszej gminy.
Zamiar jest taki, aby na przestrzeni najbliższego

roku powstały one na razie przy
świetlicach wiejskich,w których
prowadzone są zajęcia, tj. w Domaradzu, Świecichowie i Mianowicach.
Punkty biblioteczne będą
udostępniać księgozbiór będący na stanie biblioteki.
Takie działanie ma na celu
popularyzację czytelnictwa wśród mieszkańców naszej
gminy.

GMINA DAMNICA
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Setne urodziny

Sieć Światłowodowa
Na ternie gminy trwa kontynuacja prac związanych z budową
przyłącza światłowodowego, którego inwestorem jest Orange Polska. W br. położono ponad 22 km
światłowodu i podłączono ponad
540 odbiorców indywidualnych
z miejscowości: Stara Dąbrowa,
Domaradz, Damnica, Zagórzyca,
Karzniczka, Damno, Budy, Mrówczyno, Świecichowo, Bobrowniki,
Łebień i Mianowice. Orange Polska zapewnia o dalszym rozwoju
sieci szerokopasmowych na obszarze gminy, oraz sukcesywnym
podłączaniu kolejnych domów
wielo- i jednorodzinnych.
Planowane zakończenie tej inwestycji to rok 2022.

W sierpniu w naszej gminie
miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Mieszkaniec Zagórzycy –
Pan Leon Miszk obchodził setną
rocznicę urodzin. Po mszy świętej
w intencji Dostojnego Jubilata
odbyło się przyjęcie urodzinowe
– niespodzianka, które przygotowali członkowie rodziny oraz
przedstawiciele samorządu. Odpowiednią oprawę artystyczną
zapewnili utalentowani muzycy
z Kapeli z Gminy Damnica.
Składamy wyrazy najwyższego uznania i szacunku, a także
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności oraz wielu kolejnych lat pełnych rodzinnego
ciepła, radości i miłości.

Poszkodowana
w pożarze rodzina
zamieszkała w nowo
wyremontowanym
mieszkaniu komunalnym

#GaszynChallenge
Rok 2020 to również nietypowe
wyzwanie #GaszynChallenge, które podjęliśmy w lipcu - było dla nas
nowym doświadczeniem i piękną
inicjatywą z głębokim przesłaniem.
Do zadania nominowało nas Nadleśnictwo Damnica oraz członkowie koła wędkarskiego „Okoń”.
Pracownicy urzędu w pełni zaangażowali się w realizację zadania,
jakim było wykonanie kilku ćwiczeń fizycznych, sfilmowanie ich
oraz zbiórka pieniężna na pomoc
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małej dziewczynce z Ełku, chorej
na SMA – rdzeniowy zanik mięśni,
która potrzebowała najdroższego
leku świata. Rękawice do wyzwania
podjęli i w pomoc zaangażowali się
również pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Edukacji i Kultury oraz Radni
Rady Gminy Damnica. Dziękujemy
również kilku naszym lokalnym
przedsiębiorcom, przedstawicielom sołectw oraz tym mieszkań-

GMINA DAMNICA

com którzy anonimowo i bezinteresownie „dorzucili cegiełkę” do
spełnienie marzenia rodziców Hani
– „pomoc w daniu dziewczynce
szansy na zdrowie”. Wszystkich
zaangażowanych w pomoc z przyjemnością informujemy, że dołożyli
„część swojego serca” do wielkiego
cudu Hani - we wrześniu zbiórka
ponad 9 000 000 zł zakończyła się
sukcesem, Hania otrzymała terapię
genową, która umożliwia jej powrót do zdrowia.
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W związku z pożarem, który miał
miejsce w grudniu ubiegłego roku,
w wyniku którego spłonął budynek
mieszkalny w Wiatrowie będący w części w zasobie komunalnym gminy, postanowiliśmy dokonać modernizacji
innego obiektu komunalnego w miejscowości Zagórzyczki dostosowując
go do potrzeb pogorzelców zamieszkujących w lokalu, który uległ spaleniu.
Dzięki temu rodzina z Wiatrowa
przy pomocy pracowników Zakładu
Gospodarki Komunalnej mogła przeprowadzić się i zamieszkać w przygotowanym dla nich mieszkaniu.
Przypomnijmy!
W związku z pożarem dach nad
głową straciły dwie rodziny – jedna
zamieszkująca w prywatnym mieszkaniu, druga w lokalu komunalnym.
Przeprowadzono zbiórkę pieniędzy
na ich rzecz, w której zebrano łącznie
24 425,82 zł, z czego 18.325,82 zł trafiło do rodziny, która straciła prywatne
mieszkanie, a pozostała kwota 6100 zł
do rodziny z mieszkania komunalnego,
która to przeniosła się do wyremontowanego lokalu w Zagórzyczkach.
Czynimy wszelkie starania, aby
w miarę możliwości dokonywać napraw bieżących i remontów lokali komunalnych Gminy Damnica.
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Remont Pałacu
w Damnicy

Region powiatu słupskiego
słynie z malowniczo położonych
dworków, pałaców, zabytków
techniki czy tez parków. Jedną
z ważniejszych atrakcji są znajdujące się tu obiekty zabytkowe.
Tym bardziej, że na przestrzeni
ostatnich lat powiat realizuje inwestycję dotyczącą jednego ze
swoich głównych zabytków – Pałacu w Damnicy. Budynek przez
dziesięciolecia stanowiący ważny
punkt na mapie regionu, w którym dziś znajduje się siedziba
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza
Polskiego. W 1987 został on wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.
Pałac pochodzący z lat 70. XIX
wieku leży w północno-wschodniej części Damnicy. Wzniesiony
został na zlecenie Richarda von
Blankensee, a zaprojektowany
przez architektów Gustawa Knoblaucha i Friedricha Hollina. Ocalały z zawieruchy dziejowej z biegiem czasu był rozbudowywany,
co wpływa na jego zróżnicowaną

bryłę i liczbę kondygnacji.
Pałac zbudowany jest na rzucie
przylegających do siebie prostokątów. Jako budowla eklektyczna
charakteryzuje się różnorodnością
stylów. W pałacu znajdziemy szereg wykuszy i występów, elewacje
wschodnia i zachodnia są bogato
zdobione, od zachodu znajduje się
taras z balustradą i zejście do parku. Zachowały się piękne, stylowe
pomieszczenia. Wnętrza parteru
mają charakter reprezentacyjny,
piętra – mieszkalny, hall główny ma
wystrój drewniany, w sali balowej,
tzw. Sali Lustrzanej, znajduje się

plafon wyobrażający cztery pory
roku (namalowany w 1902 r. przez
Maxa Gartnera). Ściany pokryte są
kasetonami wypełnionymi tkaniną
i lustrami. W tzw. „pokoju myśliwskim” znajdziemy malowidła ścienne wykonane przez Maksa Gartnera wyobrażające zwierzynę łowną
i polujące zwierzęta. Ciekawostką
i charakterystycznym elementem
jest np. rosnąca w marmurowej
bibliotece 10-metrowej wysokości
palma konopna. Przywieziono ją
w 1919 r. z Palestyny i umieszczono
w specjalnie dla niej przygotowanym miejscu (obecnie jest ona oto-

czona przeszkloną kopułą). Dodatkowo w otoczeniu pałacu znajduje
się park podworski o powierzchni
3 hektarów.
Powiat słupski od 2019 r. prowadzi prace renowacyjne elewacji Pałacu. Kompleksowy remont czterech stron budynku to inwestycja
o wartości około 2,5 miliona złotych. Planuje się, że prace zakończą
się w połowie 2021 r., ale już dziś
wyraźnie widać, ze efekty są spektakularne. Dodatkowo we wnętrzu
prowadzone są prace mające na
celu zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku.

Zarybianie łowiska specjalnego
na rzece Łupawa
W marcu miało miejsce zarybienie łowiska specjalnego na
rzece Łupawa w gminie Damni-

ca, nieopodal Łebienia. Zadanie
było realizowane we współpracy
z Zarządem Okręgu Polskiego

Związku Wędkarskiego. Łącznie
do rzeki wpuszczono 300 kg
pstrąga potokowego. Ryba pochodziła z Hodowli Pstrągów
Aleksander Bartusch w Rumii.
Gmina Damnica na ten cel

GMINA DAMNICA

przekazała kwotę 2000 zł, co pozwoliło na sfinansowanie ok. 80
kg wpuszczonej ryby. Pozostały
wkład pochodził ze środków
pochodzących z licencji ZO
PZW Słupsk.
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Wieści z gminy
Na sportowo

Działalność OSP
Niezmiennie na straży bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w naszej gminie stoi Ochotnicza Straż Pożarna w Damnicy.
W roku 2020 jednostka OSP
w Damnicy zadysponowana została do prawie 100 wyjazdów.
Odnotowano także wzrost liczby
interwencji zaliczanych do "izolowanych zdarzeń medycznych",
w których jednostki ochrony
przeciwpożarowej posiadające
odpowiedni sprzęt i wyszkolonych ratowników niosą pomoc
w sytuacjach zagrożenia życia
ludzkiego jak np. nagłe zatrzymanie krążenia. Druhowie ciągle sta-

rają się pozyskiwać nowy sprzęt
do działań ratowniczo-gaśniczych.
W br. przy udziale środków z budżetu Gminy, dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku oraz dotacji
z krajowego systemu ratowniczo
– gaśniczego wymienione zostały
nadciśnieniowe aparaty powietrzne - koszt ok. 30 000 zł. Najbardziej aktywni członkowie OSP na
wniosek Gminnego Komendanta
Ochrony Przeciwpożarowej zostali w tym roku wyróżnieni upominkami, które zostały wręczone
podczas uroczystej zbiórki z okazji Dnia Strażaka pod budynkiem
remizy OSP w Damnica.

Klub Sportowy Damnica
zrzesza dzieci
Klub Sportowy Damnica
zrzesza dzieci (poczynając od
rocznika 2012), młodzież oraz
osoby dorosłe z całej naszej
Gminy. Są oni otwarci na każdą osobę, która chce zasilić
szeregi drużyny i brać udział
w zajęciach sportowych pod

niorzy z rocznika 2007-2009
pod wodzą trenera Krzysztofa Kozłowskiego biorą udział
w rozgrywkach ligi Junior C2
gdzie radzą sobie dobrze - dużym sukcesem było pokonanie
na wyjeździe drużyny Kolejarz
Chojnice. Dwie młodsze grupy

okiem wykwalifikowanej kadry.
Drużyna seniorów na półmetku sezonu 2020/2021 zajęła
czołowe miejsce w Słupskiej

juniorów prowadzone przez
trenera Grzegorza Michalskiego
biorą udział w rozgrywkach piłkarskich ligi E1 i E2 Orlik, gdzie

A Klasie z dużymi szansami na
awans do wyższej grupy rozgrywkowej na koniec sezonu.
W rozgrywkach Pucharu Polski
zespół doszedł do V rundy na
szczeblu Podokręgu Słupskiego, gdzie zostało 8 najlepszych
drużyn z naszego regionu. Ju-

walczą z zespołami z miasta
Słupska i Ustki.
Wychowankowie
Klubu
Sportowego Damnica zasilają także szeregi innych drużyn
z naszego regionu grających
w wyższych klasach ligowych
z czego są dumni.

Damnica pod „biało –czerwoną”
Gmina Damnica wzięła udział
w projekcie „Pod biało –czerwoną”, który zakładał sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej
Polskiej zakupu masztów i flag
w każdej z gmin w Polsce, której
mieszkańcy dołączą do projektu.
Miło nam poinformować, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców

i zebraniu odpowiedniej liczby
głosów w Damnicy stanie maszt,
na którym dumnie powiewać będzie biało – czerwona flaga!
Celem projektu było godne
upamiętnienie zwycięstwa wojsk
Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej
1920 roku.

Kolejny paczkomat w gminie
W Damnicy ustawiony został już
drugi paczkomat firmy „InPost”.
Urządzenie znajduje się przy budynku Centrum Edukacji i Kultury
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– od strony ul. Przemysłowej. Do tej
pory mieliśmy jedno tego typu urządzenie, które znajduje się przy ul. Spacerowej w Damnicy, w bezpośrednim
sąsiedztwie stacji paliw.
Biorąc pod uwagę
znacznie
zwiększoną
ilość zakupów robionych przez internet,
szczególnie w tym trudnym okresie pandemicznym, kolejny paczkomat
będzie stanowił duże
udogodnienie dla naszych mieszkańców.

GMINA DAMNICA
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Zasłużone dla Gminy Damnica
Podczas wrześniowej sesji Rady Gminy Damnica, Wójt wraz z Przewodniczącym
Rady wręczyli tytuły „Zasłużonych dla Gminy Damnica”.
Dla Pań: Beaty Orlickiej i Bożeny Kozłowskiej Pani Beata Orlicka
swoją pracę na rzecz naszej gminy rozpoczęła w sierpniu 1986 r.
1 czerwca 1990 została powołana
na stanowisko Kierownika Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Damnicy. Z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie „Promyk”. Za
swoją pracę zawodową i społeczną
otrzymała w 2002 r. odznakę za
zasługi od Związku Kombatantów

Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych oraz w 2010
r. Przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Medal
za długoletnią służbę.
Pani Bożena Kozłowska pracę

w samorządzie rozpoczęła w listopadzie 2003 r. W marcu 2006 r.
została powołana na stanowisko
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy, w której zainicjowała działania związane z integracją społeczną m.in. warsztaty
plastyczne, spotkania autorskie,
konkursy literackie i plastyczne,
spotkania seniorów, kursy komputerowe. Za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej otrzymała podziękowania
od Wiceprezesa Rady Ministrów
Ministra Gospodarki, oraz Starosty
Słupskiego z okazji Pomorskiego
Dnia Bibliotekarza za wieloletnie
doświadczenie i profesjonalizm
w zarządzaniu Biblioteką oraz za
jedną z najatrakcyjniejszych bibliotek w powiecie słupskim.
Obie Panie w wakacje br. przeszły na zasłużoną emeryturę.
Dziękujemy za wieloletnią pracę
na rzecz lokalnej społeczności i życzymy wszystkiego dobrego!

W trosce o środowisko
W TROSCE O OTACZAJĄCE
NAS ŚRODOWISKO
GMINA DAMNICA:
• Wprowadziła w tym roku
program dofinansowań do budowy przydomowych oczyszczalni.
Z dotacji, po uprzednim złożeniu kompletnego wniosku,
skorzystać mogą wszyscy mieszkańcy, w tym wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz
osoby prawne. Wysokość dotacji
na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków uzależniona jest od
możliwości finansowych gminy na
dany rok budżetowy i stanowi 30
% kosztów jej budowy, nie więcej
jednak niż 4 000,00 zł.

Więcej
informacji
uzyskać można na naszej stronie internetowej
www.damnica.pl w zakładce: „Dotacje na przydomowe oczyszczalnie
ścieków” lub pod numerem tel. 59 848 44 42
• Przystąpiła do kolejnej edycji
konkursu „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO” organizowanego i dofinansowywanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach zadania „Ogólnopolskiego programu
finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest”. Dofinansowanie wyniosło 9 111,00 zł.
W ramach przedsięwzięcia z 12
lokalizacji na terenie gminy (od
osób prywatnych, które złożyły

GMINA DAMNICA

wniosek, oraz terenów gminnych)
usunięto i unieszkodliwiono ponad 12 Ton wyrobów zawierających azbest, głównie płyt falistych
tzw.: eternitu. Zebrany azbest
został zutylizowany przez wyspecjalizowaną firmę na składowisku
odpadów w Małociechowie.
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11

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY DAMNICA
czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy
Podstawą każdej gospodarki
finansowej jednostki samorządu
terytorialnego jest budżet. W oparciu o jego zapisy jednostka realizuje
ustawowe cele swojego funkcjonowania. Budżet gminy jest instrumentem realizacji różnorodnych potrzeb
i zadań, które wynikają z ustaw. Aby
móc realizować strategię rozwoju
lokalnego, gmina powinna posiadać
wystarczające fundusze do podejmowania poszczególnych zadań. Do
priorytetów gminy należy bowiem
zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców i wyposażenie ich w dobra publiczne. Budżet bilansuje różne źródła
dochodów i kategorie wydatków
przeznaczone na szeroki zakres różnych celów pozwalając efektywniej
nimi gospodarować. Odpowiednia
analiza możliwości finansowych gminy daje podstawę do wyznaczania
kierunków rozwoju i strategii działań
gminy zarówno w perspektywie budżetowej jak i poza nią.
Podstawą opracowania poniższych danych były wielkości ujęte
w budżecie Gminy Damnica na
2020 rok.
Dochody – w roku 2020 wynoszą 33 808 154,90 zł. Pochodzą
one 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 dochodów. W obecnym
roku w stosunku do planowanych
dochodów zgodnie z uchwałą budżetową przyjętą 19 grudnia 2019 r.
wypracowano dodatkowe dochody w kwocie 3 403 440,90 zł.
Wydatki ogółem obejmują
zarówno wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne,
rzeczowe, remontowe jak i wydatki
inwestycyjne.
Na początku 2020 r. planowano do wykonania 13 inwestycji
o wartości 3 182 332,00 zł, jednak
oszczędne finansowanie zadań bieżących jak i pozyskanie dodatkowych środków w roku bieżącym
pozwoliło na finansowanie 28 inwestycji o wartości 4 335 081,39 zł, m. in.
rozbudowę sieci wodociągowych

12

i kanalizacyjnych, przebudowa dróg
gminnych, zakup wiat przystankowych, budowa przystani kajakowej,
modernizacja budynku ZGK, budowa kolumbarium, modernizacja Posterunku Policji w Damnicy, utworzenie Klubu Seniora, rozbudowa
oświetlenia gminnego, dotacje na
przydomowe oczyszczalnie ścieków, zagospodarowanie gminnych
działek itp. Realizowane przez Gminę Damnica inwestycje powiększają
i poprawiają jej infrastrukturę. Dzięki
temu gmina może poprawiać po-

„Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa – Gmina Damnica”
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 –2020. Zadanie dotyczy budowy przystani
kajakowej w miejscowości Damno. Szacunkowe koszty całkowite
wynoszą 396 324,94 zł. Dofinansowanie stanowi 85 % kosztów tj.
336 876,19 zł.
3. Gmina Damnica otrzymała
dofinansowanie w łącznej wysokości 114 940,00 zł (przy zerowym

137 790,00 zł na Przebudowę drogi Paprzyce – Sąborze. Środki pochodziły z budżetu Województwa
Pomorskiego w ramach programu
budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wartość całkowita przebudowanego
odcinka to 328 922,44 zł.
6. Wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na realizację zadania polegającego
na usuwaniu wyrobów zawierający
azbest w wysokości 9 111,00 zł.

Wydatki – w budżecie Gminy Damnica na 2020 rok planowane
wydatki wynoszą 36 264 489,03 zł i są przeznaczone m. in. na:

ziom 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 środki składa się m.in.:
1. Dofinansowanie w wysokości
50% kosztów, które Gmina Damnica pozyskała w ramach programu
„Funduszu Dróg Samorządowych”
na przebudowę dróg w miejscowości Damno. Prace polegały na
budowie dróg wokół kościoła wraz
z chodnikami i parkingami. Koszty
kwalifikowalne zadania wyniosły
487 867,61 zł zaś dofinansowanie
243 933,00 zł.
2. Środki na realizację zadania
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wkładzie własnym) z programu
„Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” na zakup laptopów niezbędnych do kształcenia zdalnego. Zakupionych zostało łącznie 91 sztuk
laptopów które trafiły do szkół
gminnych a następnie zostały przekazane do uczniów i nauczycieli naszej Gminy. Zadanie jest finansowane było z Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 –2020
4. Dofinansowanie w wysokości
10 000 zł w ramach programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020”.
Środki pochodziły z budżetu Województwa Pomorskiego i zostały
przeznaczone na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Łebieniu”.
5. Dofinansowanie w wysokości
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7. W maju 2020 roku Gmina podpisała umowę na zadanie
dotyczące „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Domaradz, w ramach
Wieloletniego Programu „Senior+”.
Kwota wsparcia wynosi 150 000,00
zł. W placówce tej seniorzy będą
mogli spędzać czas wolny, uczestniczyć w zajęciach przeznaczonych
dla seniorów.
8. W 2020 roku podpisano
umowę z Wojewodą Pomorskim o dofinansowanie zadania
w ramach „Asystent Osobisty
Osoby Niepełnosprawnej”. Zadanie realizowane było przez GOPS
w Damnicy. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów zadania i wynosi 10.854 zł
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Inwestycje
Budowa i remonty dróg gminnych
Długość przebudowanych i wyremontowanych dróg w 2020 r. wyniosła 3930 mb, ponadto
na terenie Gminy Damnica wybudowano chodniki o łącznej długości 1164 mb.

„specustawy drogowej” – ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Inwestycje
w Karzniczce i Zagórzycy
W Zagórzycy wykonano remont skrzyżowania dróg gminnych koło kościoła parafialnego.
Prace polegały na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej w miejscu obecnej jezdni brukowej
i betonowej. Ponadto wykonany został chodnik
wzdłuż drogi gminnej na odcinku 30 m.

W 2020 roku w ramach bieżącego utrzymania
dróg gminnych wykonanych zostało wiele prac naprawczych mających na celu poprawę estetyki, komfortu i bezpieczeństwa ruchu:
– przebudowa drogi w Bięcinie
Wyremontowany odcinek prowadzący do
tzw. „starej szkoły” zyskał nową nawierzchnię.
Prace polegały na usunięciu kamienia brukowego
z jezdni i uzupełnieniu jej nawierzchnią betonową.
Ze ściągniętego kamienia ułożono pobocze, dzięki któremu łatwiej będzie się mijać kierowcom.
Remont drogi wykonany został przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy w ramach środków pochodzących z budżetu gminy.
– roboty drogowe w Domaradzu. W Domaradzu wybudowano nową nawierzchnię drogi

gminnej – odcinek 215 m od końca płyt do skrzyżowania przy tzw. starej gorzelni. Przebudowa drogi
zrealizowana została technologią asfaltową, szerokość 3,5 m + obustronne pobocze.
Ponadto przebudowano drogę gminną w Domaradzu – odcinek od świetlicy wiejskiej w kierunku
drogi krajowej. Prace obejmowały wykonanie drogi
technologią betonową na długości 118m o szerokości 3,5m. Dodatkowo powstała jedna zatoczka służąca do mijania się pojazdów. Zadanie wykonywane
zostało przez Zakład Gospodarki Komunalnej i służy
poprawie jakości infrastruktury drogowej na terenie
sołectwa. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę została zainicjowana w ubiegłym roku, a sama
decyzja uzyskana została w oparciu o przepisy tzw.

W Karzniczce wykonano prace remontowe pobocza drogi gminnej na długości ok. 100
m. Roboty polegały na poszerzeniu pobocza
drogi wraz z jej podbudową – technika asfaltowa oraz pobocze z kruszywa łamanego.
Dodatkowo wykonana została regulacja 2 wpustów ulicznych.
Remont chodnika w miejscowości Karzniczka na odcinku od budynku biurowego do dojścia
do budynku nr 4. Łączna powierzchnia z miejscami postojowymi to 140 m2, koszt 27.500,00
zł. przy udziale funduszu sołeckiego. Naprawiony został również odcinek 33 mb chodnika przy
pałacu wraz z uzupełnieniem ubytków (z materiałów uzyskanych z rozbiórki chodnika) koszt
zadania 10.000,00 zł. W Zagórzycy natomiast wybudowano ponad 60 mb. chodnika przy drodze
gminnej. Koszt Inwestycji wyniósł 24 500 zł.
– przebudowa drogi gminnej w Strzyżynie
W Strzyżynie trwa przebudowa grogi gminnej,
która służyć ma jako jako wyjazd z kompleksu rekreacyjnego. Nawierzchnia jezdni wykonana zosta-
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nie technologią betonową.
Dzięki tej inwestycji mieszkańcy naszej gminy
i goście uczestniczący w imprezach organizowanych na kompleksie rekreacyjnym w Strzyżynie
będą mogli szybciej i bardziej komfortowo przemieszczać się pojazdami.
Remont tej drogi związany jest również
z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego. Wykonawcą prac jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

– remont drogi w Wielogłowach
W Wielogłowach wykonano remont drogi
betonowej poprzez pokrycie jej dwoma warstwami asfaltu. Remontowany odcinek to ok. 80 m
o szerokości 3,5 m. Dodatkowo wykonane zostało
obustronne pobocze o szerokości 0,5 m.
Prace miały na celu poprawę komfortu
kierowców korzystających z jezdni na remontowanej drodze.
– prace remontowe na moście do Os.
Rybackiego w Damnicy

Na moście znajdującym się w ciągu drogi prowadzącej na Osiedle Rybackie wykonano nakładkę
asfaltową. Dodatkowo przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej zostały pomalowane
barierki zabezpieczające, aby poprawić widoczność pasa jezdni na wskazanym odcinku drogi.
Wymienione zostały również zniszczone znaki drogowe. Wykonane prace będą stanowiły zarówno
poprawę bezpieczeństwa na wskazanym odcinku
drogi, jak również wzmocnienie konstrukcji mostu.
– przebudowa drogi gminnej Świecichowo
– Wiatrowo
Na brakującym odcinku drogi o długości 330 m
została wymieniona nawierzchnia, którą wykonano
BIULETYN INFORMACYJNY
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Inwestycje
w technologii betonowej, tak jak pozostały odcinek.
Dodatkowo utwardzone zostało pobocze jezdni.
Częściowo poszerzono jezdnię do 3,5 m na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową. Łączny przebudowany odcinek w roku ubiegłym
i bieżącym to ok. 1,3 km. Budowa tej drogi, której
znaczną część zakończyliśmy w poprzednim roku
jest jedną z ważniejszych inwestycji drogowych
mającą strategiczne znaczenie komunikacyjne.
Łączy ona bowiem północną część naszej gminy tworząc szlak komunikacyjny z miejscowości
Świecichowo, Mrówczyno czy nawet Bięcino
z miejscowościami Damno i Bobrowniki.
Ponadto w Damnicy:
 naprawione zapadnięcia przy włazach kanałowych studni burzowych, wybudowano chodnik przy placu zabaw oraz utwardzono miejsca
postojowe, przebudowano zjazd na stadion, wyrównano ulicę Topolową;
 w Wielogłowach wylana została nowa nawierzchnia betonowa przy zatoce autobusowej;
 w Karzniczce wzdłuż drogi gminnej przy „ruinach pałacu” odnowiono barierki ochronne;
 w Wiatrowie wykonano nawierzchnię zatoki autobusowej;
 w Świecichowie, Damnicy i Starej Dąbrowie pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej wykonali
roboty drogowe polegające na poszerzeniu zjazdów
na drogi gminne. Prace, o których mowa miały na
celu umożliwienie sprawnego mijania się pojazdów
na skrzyżowaniach dróg – w Damnicy na ul. Polnej
i Ogrodowej, w Starej Dąbrowie i Świecichowie na
skrzyżowaniu dróg powiatowych z drogą gminną.

Inwestycje dofinansowane
z Funduszu Dróg Samorządowych
W 2020 roku dzięki pozyskaniu środków rządowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wykonaliśmy dwie duże inwestycje:
W Damnie:
 przebudowana został droga, wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 440 mb.
 wybudowano chodniki z kostki brukowej
oraz parking przy budynku zabytkowego kościoła z elementami murku wykonanego z kamienia
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brukowego ozdobionego stylowymi słupkami.
 W ramach inwestycji powstały również dodatkowe lampy typu parkowego, które czynią te
miejsce bardziej urokliwym.
 Dodatkowo wzmocniono rów odprowadzający wody opadowe płytami YOMB oraz wykonano nowe wpusty uliczne poprawiające jakość
odwodnienia drogi.
Koszt inwestycji: 495 5078,22 zł, w tym 243
933 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
W Damnicy:
 przebudowano ul. Leśną i ul. Parkową. Na
odcinku 700 mb wykonana została nowa nawierzchnia oraz chodniki.
 w ramach zadania zostało wykonane oznakowanie, w tym powstało wyniesione przejścia
dla pieszych.

 przebudowa drogi gminnej Paprzyce – Saborze (II etap) – zadanie obejmuje m.in.: poszerzenie jezdni do 5m nawierzchnią betonową, wydzielenie i oznakowanie pasa ruchu dla
pieszych i rowerzystów, wykonanie pobocza
gruntowego utwardzonego szerokości 0,5m,
dwa progi spowalniające.
Łączna wartość inwestycji to ponad 1,6 mln
zł. Z informacji przekazanych przez Pomorski
Urząd Wojewódzki wynika, że inwestycje, na
które o dofinansowanie ubiega się nasza gmina znalazły się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania na rok 2021 w części
zadań podstawowych. Lista, o której mowa
została przekazana do Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów i stanie się ostateczna po jej zatwierdzeniu przez premiera.

Inwestycje w ramach
współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Słupsku

 Usunięte zostały drzewa rosnące w zaprojektowanym chodniku przy ul. Parkowej, aby zapewnić możliwość swobodnego poruszania się.
Koszt robót 582 840,17 zł, z czego 50% pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto w 2021 roku kolejne 820 tysięcy może
trafić z FDS roku do naszej Gminy. Wnioski złożone przez Gminę Damnica w ramach Funduszu Dróg Samorządowych znalazły się na liście
zadań rekomendowanych do dofinansowania.
Są to następujące inwestycje drogowe:
 przebudowa ul. Konopnickiej w Damnicy –
zadanie obejmuje m.in.: poszerzenie jezdni, budowa parkingu, zjazdów i chodników oraz zatok
i placów manewrowych dla autobusów, a także
przebudowa sieci teletechnicznej;
 przebudowa drogi gminnej Karzniczka – Zagórzyca – zadanie obejmuje m.in.: poszerzenie
jezdni do 5m nawierzchnią betonową, wydzielenie i oznakowanie pasa ruchu dla pieszych
i rowerzystów, wykonanie pobocza gruntowego utwardzonego szerokości 0,5m oraz montaż
dwóch progów spowalniających;
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 Remont skrzyżowania przy ul. Witosa
w Damnicy. Dzięki dobrej współpracy z Powiatem
Słupskim przeprowadzono prace remontowe przy
skrzyżowaniu ulic Witosa i Kolejowej w Damnicy.
W ramach zadania wykonano montaż nowych

krawężników wokół pasa zieleni. Następnie została
wymieniona nawierzchnia przy krawężnikach ze
starego bruku na nawierzchnię bitumiczną.
 Montaż barierek ochronnych. Przy stadionie w Damnicy, wzdłuż drogi powiatowej zamontowane zostały drogowe barierki
ochronne. Zadanie stanowi kontynuację inwestycji realizowanej wspólnie z powiatem słupskim;
 budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej. Przypominamy, że koszt budowy chod-
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nika to ok. 153 000,00 zł, z czego 50% pochodzi z budżetu naszej gminy. Dziękujemy
Staroście i Zarządowi Dróg Powiatowych za
dobrą współpracę przy realizacji inwestycji.

Kolejne punkty oświetleniowe
w naszej gminie
W ramach umowy z Energa – Oświetlenie Sp.
z o.o. zamontowano nowe punkty oświetleniowe w naszej gminie:
 w Damnicy na skrzyżowaniu ul. Parkowej i Lipowej dowieszono drugą oprawę świetlną, aby doświetlić działkę, na której planowana jest budowa parkingu;
 w Domaradzu przy drodze krajowej, aby doświetlić przejście dla pieszych, celem poprawy bezpieczeństwa w tym – miejscu;
 w Starej Dąbrowie w czterech lokalizacjach postawiono 23 punkty świetlne;
 w Zagórzycy zainstalowano 6 nowych lamp
LED. Koszt 33 750,18 zł.;
 w Damnicy przy ulicy Dolnej i ulicy Parkowej
usytuowano nowe lampy. W ramach tej inwestycji zamontowano 10 latarni z energooszczędnymi oprawami LED, 1 lampę zainstalowano przy
przystanku na ul. Witosa;
 zamontowanie lamp solarnych w miejscowości Dębniczka przy stawku i przy drodze gminnej;
 montaż lamp w Wisznie i Sąborzu – łącznie 13 szt.
W Damnie natomiast wybudowane zostało
nowe oświetlenie parkowe. Dziewięć nowych
stylowych punktów świetlnych poprawi bezpieczeństwo oraz podniesie poziom estetyki w okolicy zabytkowego kościoła.
10 lutego br. roku ENERGA dokonała odbioru
przyłącza i zamontowała licznik. Koszt inwestycji
69 999,97 zł poniesiony został w 2019 r.

W 2020 roku w Gminie Damnica
powstało ponad 60 nowych
punktów świetlnych!!!
Nowe wiaty przystankowe i tablice z nazwami
miejscowości. W roku bieżącym wymieniono wiaty przystankowe – w Damnicy przy ul. Kolejowej,
w Mrówczynie oraz w Mianowicach i Starej Dą-

browie przy drodze krajowej w kierunku Gdańska.
Nowe przystanki są dużo większe i tym samym bardziej praktyczne. Chcemy sukcesywnie wymieniać
je tam, gdzie stan obecnych jest nie najlepszy lub są
za małe w stosunku do liczby osób korzystających.
Ponadto na wiatach przystankowych zamontowane zostały tablice z nazwami miejscowości.
Mają służyć one jako informacja dla pasażerów,
kierowców autobusów i przejeżdżających przez
nasze miejscowości gości spoza gminy. Dodatkowo stanowią element dekoracyjny służący poprawie estetyki wiat przystankowych.

Planowana droga łącząca
Wielogłowy z Redzikowem
Wszczęto procedurę mającą na celu wybudowanie drogi gminnej z Wielogłów do zaprojektowanej trasy przez gminę Słupsk Redzikowo
– Jezierzyce. Po wybudowaniu drogi ekspresowej
S6 droga gminna nabierze większego znaczenia komunikacyjnego, ponieważ umożliwi szybszy dojazd
do Słupska, dla części mieszkańców, których domostwa będą oddalone od węzłów drogowych S6.
„DOOR TO DOOR"
Bezpłatne usługi transportowe.
Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie
na Projekt „Usługi indywidualnego transportu
door –to –door w gminie Damnica”. Projekt ma
na celu poprawę jakości życia oraz zwiększenie ak-

tywności społeczno –zawodowej mieszkańców
naszej gminy, z potrzebami wsparcia w zakresie
mobilności poprzez zapewnienie usługi indywidualnego transportu. W ramach projektu gmina Damnica planuje zakup busa do przewozu
osób mających problemy w poruszaniu się jak
np. osoby niepełnosprawne, w tym na wózkach,
seniorzy, osoby czasowo niezdolni do poruszania
się w wyniku choroby. Zatrudniony zostanie kierowca i asystent, którego zadaniem będzie udzielenie pomocy w dotarciu z domu do samochodu
i miejsca docelowego oraz w drodze powrotnej.
Dzięki realizowanej usłudze, mieszkańcy z problemami w poruszaniu się będą mogli dotrzeć np. na
rehabilitację, do urzędu, do lekarza bądź w innej
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sprawie umożliwiającej aktywność społeczno –
zawodową. Planowane rozpoczęcie świadczenia
usług to marzec 2021 r.
Projekt finansowany jest ze środków UE
w ramach Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 –2020 r.

150 000 zł na Klub
Seniora w Domaradzu
Na terenie Gminy Damnica powstaje Klub
Seniora czyli miejsce spotkań dla mieszkańców
w dojrzałym wieku. W ramach zadania wykonany
zostanie remont i adaptacja skrzydła budynku nieczynnej szkoły podstawowej w miejscowości Domaradz w celu utworzenia przez Gminę Damnica
placówki Klub „Senior+”. Zakres prac obejmuje
utworzenie następujących pomieszczeń:
– sali spotkań i sali ćwiczeń;
– zaplecza kuchennego;
– toalet i łazienek.
Utworzone również zostanie miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów. Szacowana
wartość inwestycji – 195 000,00 zł. Pozyskane dofinansowanie na realizację inwestycji
(środki z budżetu państwa) – 150 000,00 zł
Szacowana wysokość wkładu własnego
– 45 000,00 zł. Planowany termin rozpoczęcia
funkcjonowania placówki– kwiecień 2021 r.

Umowa na dofinansowanie
budowy przystani kajakowej
w Damnie podpisana
W siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego, w obecności Wicemarszałka
Województwa Pomorskiego Pana Leszka
Bonna, podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe
– rzeka Łupawa – Gmina Damnica”.
Gmina Damnica otrzyma dofinansowanie w kwocie 336 876 zł, co stanowi 85%
kosztów kwalifikowanych i zostanie przeznaczone na budowę przystani kajakowej
w Damnie.
BIULETYN INFORMACYJNY
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Inwestycje
W ramach zadania wykonane zostaną m.in.:
stały pomost cumowniczy oraz slip do wodowania małych jednostek pływających, ciągi komunikacyjne, wiaty, suszarki na kajaki, ławostoły, kosze na
śmieci oraz stojaki na rowery wraz z zestawem naprawczym. Cały teren przystani zostanie ogrodzony.
W trakcie spotkania, Wójt Gminy Andrzej
Kordylas zaprezentował korzyści, jakie realizacja
tego przedsięwzięcia ze sobą niesie. Również
pokazany został film promujący Gminę Damnica, który powstał w czerwcu, co wzbudziło
wśród osób uczestniczących w spotkaniu wiele
pozytywnych komentarzy.
Tego rodzaju inwestycje to kolejny krok dla
rozwoju turystyki w naszej gminie, co bardzo cieszy nas i wszystkich mieszkańców, wszak służyć
one będą nie tylko uczestnikom spływów kajakowych, ale również mieszkańcom podczas lokalnych imprez plenerowych.

Remont hydroforni w Damnicy
Prace remontowe w damnickiej hydroforni polegały na wymianie pokrycia dachowego, odbudowaniu i remoncie ścian oraz wymianie rynien.
Następnie został wymieniony zbiornik hydroforowy wraz z niezbędną armaturą, zasuwy odcinające, fragment instalacji i zawór bezpieczeństwa.
Wykonane prace z całą pewnością wpłyną pozytywnie na jakość wody pitnej. Koszt inwestycji
– 67 650 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej
w Damnicy i w Mrówczynie
W Damnicy rozbudowano sieć wodociągową
w kierunku budynku zlokalizowanego przy ul. Witosa 18. Była to jedna z ostatnich posesji w miejscowości, która nie miała połączenia z gminną siecią
wodociągową. Zakres prac obejmował budowę
sieci wodociągowej o długości całkowitej 584 m.
Roboty w większości prowadzone były metodą
bezwykopową. We wrześniu 2020 roku rozbudowano wodociąg w Mrówczynie. Zakres robót
obejmował budowę sieci wodociągowej o długości 616 mb wraz z przyłączem. Koszt inwestycji to
46 005,25 zł. Tym samym staramy się sukcesywnie
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rozbudowywać i modernizować sieci wodociągowe w naszej gminie.
W ramach inwestycji przekazaliśmy także
środki finansowe z budżetu gminy na wodociąg
o długości 0,35 km. Wybudowany on został przez
osobę prywatną w Starej Dąbrowie.

Nowa studnia w Bobrownikach
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przyznał
naszej gminie dofinansowanie w wysokości 157
541,57 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów
na realizację inwestycji pn. „Modernizacja ujęcia
wody w Bobrownikach”. W ramach tego zadania
do końca roku zostanie wykonana nowa studnia
do poboru wody, która wejdzie w skład gminnego
ujęcia w Bobrownikach. Planowane prace obejmują wykonanie otworu eksploatacyjnego do głębokości 50m poniżej terenu. Ujęcie to zaopatrywać
będzie w wodę miejscowości Bobrowniki i Skibin.
Dzięki tej inwestycji mieszkańcy wskazanych
miejscowości, w przypadku awarii jednej ze studni nie zostaną pozbawieni dostępu do wody. To
już kolejna wybudowana nowa studnia w ostatnim czasie. Kilka miesięcy temu oddano do użytku drugie ujęcie wody w Mianowicach. Coraz
bardziej obniżający się poziom wód gruntowych
powoduje konieczność budowania dodatkowych ujęć. Dlatego w miarę możliwości finansowych gminy, sukcesywnie realizować będziemy
tego rodzaju przedsięwzięcia.

Dofinansowanie na przebudowę
drogi w Paprzycach
Gmina Damnica otrzymała z Zarządu Województwa Pomorskiego 137 790
zł dofinansowania na przebudowę drogi do Paprzyc. Zadanie dotyczyło wykonania nawierzchni betonowej wraz
z wykonaniem obustronnych poboczy
na drodze dojazdowej do gruntów rolnych
zlokalizowanej w miejscowości Paprzyce
(droga gminna Paprzyce – Sąborze).
Przebudowa drogi polegała na wykonaniu
nawierzchni betonowej na długości 510 mb
o szerokości 4,5 m wraz z poboczami po obu
stronach.
BIULETYN INFORMACYJNY

Gmina nabyła nieruchomości
pod budowę drogi do szkoły
i przedszkola w Damnicy.
Na wniosek Wójta, Starosta Słupski w ramach
tzw. „specustawy drogowej” wydał zezwolenie na
realizację inwestycji polegającej na budowie drogi
gminnej przy ul. Konopnickiej w Damnicy.
Na podstawie decyzji, o której mowa Gmina
Damnica nabyła z mocy prawa nieruchomości należące dotychczas do Lasów Państwowych.
Planowana inwestycja zakłada przebudowę
drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Damnicy,
w skład której wchodzi m.in.: poszerzenie jezdni,
budowa zjazdów i chodników oraz zatok i placów
manewrowych dla autobusów, a także przebudowa sieci teletechnicznej.
Jest to bardzo długo oczekiwana inwestycja
– przez ponad 30 lat była to droga tymczasowa,
ponieważ nieuregulowana była kwestia własności.
Realizacja inwestycji pozwoli na zapewnienie nie
tylko komfortu ale także bezpieczeństwa licznie
odwożących swoje dzieci do szkoły czy przedszkola rodziców, jak i dla poruszających się nią dzieci.
Kolejnym planowanym etapem będzie rozbudowa tej drogi polegająca na połączeniu jej bezpośrednio z drogą powiatową w pobliżu skrzyżowania z drogą prowadzącą do osiedla Rybackiego.
Takie rozwiązanie umożliwiłoby poruszanie się tą
drogą bez konieczności zawracanie, co z pewnością udrożniłoby ruch na tym odcinku zwiększając tym samym wygodę dla kierowców.

WIEŚCI Z GMINY
Ponad dziewięćdziesiąt laptopów
dla uczniów z Gminy Damnica
Gmina Damnica otrzymała dofinansowanie na zakup laptopów do zdalnej nauki dla uczniów z naszych
szkół. Zakupionych zostanie 91 laptopów, które trafią
do szkół, a stamtąd do wybranych uczniów, którzy nie
posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnej
nauki. Projekt realizowany jest w ramach programów
Zdalna Szkoła i Zdalna Szkołą+. Programy te mają na
celu walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 –2020.
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Zrealizowano projekt
„Aktywne sołectwo” w Łebieniu
W Łebieniu zmodernizowano i doposażono plac
rekreacyjny. W ramach zadania zakupiono i zamontowano grill wraz z utwardzeniem podłoża z kostki
brukowej, urządzenia zabawowe dla dzieci, urządzenia fitness, stojaki na rowery, ławki, pojemniki do segregacji odpadów oraz wykonane zostało oświetlenie wraz ze skrzynką energetyczną, do której będzie
można podłączać sprzęt podczas pikników.

Wcześniej z inicjatywy sołectwa przestawiona
została wiata rekreacyjna, która dopełnia to coraz
ciekawsze miejsce. Przedsięwzięcie było realizowane w związku z otrzymanym dofinansowaniem
z Samorządu Województwa Pomorskiego – projekt „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020”
Kwota dofinansowania – 10 000 zł, wkład własny
sołectwa – 15 000 zł, koszt całkowity ok. 34 000 zł.
Dodatkowo mieszkańcy sołectwa stworzyli
piękną historyczną tablicę Łebienia, która stanowi wkład osobowy.
Tym samym kolejny plac w naszej gminie
zyskał nowe oblicze, a mieszkańcy sołectwa
miejsce, na którym będą mogli organizować
spotkania integracyjne.

Zagospodarowanie gminnych
działek rekreacyjno –sportowych
W 2020 roku wykonano wiele zadań mających poprawić funkcjonalność i upiększyć działki rekreacyjne na terenie Gminy Damnica.
1. Wykonano montaż lampy i szafki energetycznej, na działce rekreacyjnej w Budach.
2. Doposażono place rekreacyjne zaplanowane
z funduszu sołeckiego w miejscowościach, Świecichowo, Łojewo, Paprzyce, Świtały, Dąbrówka zamówiono dodatkowo urządzenia na plac w Bobrownikach, Damnicy na Osiedlu Rybackim, Wiatrowie,
3. Zamówiono grille do miejscowości Dębniczka i zamontowano ławki przy stawku,
4. Utwardzono plac do gry w koszykówkę
w Świtałach
5. Zlecono ogrodzenie działki gminnej w Mianowicach (plac zabaw i świetlica)
6. Zlecono zagospodarowanie działki gminnej
w Starej Dąbrowie (utwardzenie i nasadzenia)

7. Wykonano oświetlenie na placu rekreacyjnym w Łebieniu (1szt.) i w Budach (1 szt.)
8. Zagospodarowano teren przy kapliczce
w Bobrownikach.
9. Doposażono boisko w Damnicy. W ramach
funduszu sołeckiego zakupiono nowe bramki oraz
doposażono system nawadniania płyty boiska.

Nowe tereny zielone
W bieżącym roku staraliśmy się podnosić
estetykę w naszych miejscowościach. W Świecichowie powstała „kompozycja zieleni”, nasadzone zostały drzewka ozdobne i kwiaty. W Damnicy zagospodarowane zostały oba skwerki przy
drodze powiatowej. W ramach realizacji zadań
z funduszu sołeckiego zagospodarowana została
działka gminna w Bobrownikach.

Prace estetyzacyjne zrealizowało również sołectwo Stara Dąbrowa. Sołectwo Budy ma już
gotowy projekt na upiększenie działki gminnej
w okolicy stawku w Dębniczce. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia atrakcyjności
miejsca do wypoczynku dla mieszkańców sołectwa i gminy. Chcemy, aby z roku na rok „zielonych miejsc” przybywało. Dlatego sukcesywnie
będziemy tworzyć skwery w każdej miejscowości naszej gminy. Na placach zabaw w wielu sołectwach zamontowane zostały nowe urządzenia dla najmłodszych oraz do ćwiczeń dla osób
nieco starszych.

Na cmentarzu w Damnicy
powstanie kolumbarium
Zmniejszająca się liczba miejsc do pochówku na cmentarzu komunalnym w Damnicy, jak
również włączenie części cmentarza do rejestru
zabytków oraz liczne zapytania mieszkańców
zainteresowanych powstaniem kolumbarium,
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spowodowało konieczność pochylenia się nad
takim rozwiązaniem.
Dlatego od kwietnia br. trwają prace projektowe związane z budową kolumbarium na
cmentarzu w Damnicy. Pierwsza wersja koncepcji projektowej powstała w minione wakacje, jednak w trakcie uzgodnień z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków nie otrzymaliśmy
zgody na usytuowanie kolumbarium przy zabytkowej części cmentarza – obok głównego
wejścia od strony remizy strażackiej. W związku
z tym zaproponowana została inna lokalizacja –
przy nowej części cmentarza wzdłuż ogrodzenia. Projekt będzie zakładał powstanie ok. 80
nisz przeznaczonych na urny.

Prace remontowe wykonywane
przez CEiK w Damnicy
Miło nam poinformować o podejmowanych działaniach inwestycyjnych przez Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, tj. wymianie
płytek na schodach zewnętrznych do budynku
– siedziby CEiK, wymalowaniu świetlicy w Świecichowie i wykonaniu chodnika z polbruku,
a także poprawieniu estetyki ścian zewnętrznych świetlicy w Domaradzu.

Na cmentarzu komunalnym
w Damnie wymieniono krzyż
Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
dokonał wymiany krzyża na cmentarzu komunalnym w Damnie. Poprzedni krzyż był spróchniały
i zniszczony na skutek wiatrów oraz erozji drewna,
z którego powstał. Nowo postawiony krzyż jest
metalowy i bardziej odporny na warunki atmosferyczne. Z całą pewnością poprawi estetykę cmentarza. Koszt wykonania krzyża: 2706 zł

Modernizacja budynku
ZGK w Damnicy
Obiekt Zakładu Gospodarki Komunalnej
został w 2020 roku wyremontowany. Dla pracowników fizycznych wykonano pomieszczenie
socjalne z szatniami, na klatce schodowej zamontowano barierki przy schodach, zainstalowano
monitoring i oświetlenie zewnętrzne placu a także zagospodarowano teren przed wejściem do
budynku. Koszt inwestycji – 69 942, 98 zł. W wyremontowanym budynku ma swoją siedzibę Koło
Gospodyń Wiejskich w Damnicy. Panie mają do
dyspozycji salę z wyposażeniem oraz niezależne
pomieszczenie sanitarne. W takich warunkach na
pewno przyjemniej przebiegają spotkania.
BIULETYN INFORMACYJNY

17

Gmina Damnica

źródłem talentów

Pomimo wielu przeszkód w organizowaniu nawet najmniejszych spotkań międzyludzkich, związanych z niespodziewanym wybuchem pandemii
koronawirusa, jaką przyniósł nam początek roku
2020, w miarę możliwości staraliśmy się zapraszać
do nas mieszkańców o niecodziennych talentach,
w celu uściśnięcia Im dłoni i złożenia gratulacji.
W styczniu gościliśmy
14 – letniego Kubę Ozimka,
który z który z pełnym zaangażowaniem oddaje się swoim pasjom
piłce nożnej, pływaniu i lekkoatletyce. Zamiłowanie do piłki zrodziło
się jako zainteresowanie drużynami
piłkarskimi, śledzeniem wyników,
oraz oglądania meczy wraz z tatą,
który jest największym fanem młodego sportowca. Kuba trenuje pod
okiem trenera Krzysztofa Mullera

w gimnazjum, drobnymi krokami
osiągał same sukcesy:
• trzykrotnie zdobył Puchar Ziem
Północnych
• dwukrotny Mistrz Okręgu
• Vice Mistrz Okręgu
• brązowy medal mistrza okręgu
• 1, 2, 3, miejsce Grand Prix koła
wędkarskiego Trzy Rzeki w klasyfikacji rocznej
Jego determinacja i zaangażowanie przyczyniły się do, że w roku
2019 został Mistrzem Polski w wędkarstwie muchowym, w organizowanych na Łupawie zawodach, oraz
w 2020 r. powołany został do Kadry
Polskiego Związku Wędkarstwa
i udziału w Mistrzostwach Świata
w Wędkarstwie Muchowym.

głorocznym wydaniu biuletynu).
Cel udało się osiągnąć i w lutym br.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Marii Dąbrowskiej w Słupsku, odbyło się spotkanie promujące książkę „Morkut i inne opowiadania”.
Jest nam z tego powodu niezmier-

Autor rzeźby poświęcił również
swój talent i czas, by przygotować
rzeźbę Anioła, która usytuowana
została przy kościele parafialnym
w Damnicy.

nie miło, ponieważ udało nam się
dołożyć „małą cegiełkę” do publikacji książki, a co z tym idzie do realizacji marzenia Aleksandry.

Wyrazy uznania należą się
Aleksandrze Majdzińskiej, pisarce,
scenarzystce, wieloletniej nauczycielce polonijnej na Wschodzie.
Laureatce wielu nagród Marszałka
Województwa Pomorskiego i Starosty Słupskiego, która pochodzi
z naszej gminy i się z nią utożsamia,
a w 2019 r postawiła sobie ambitny
cel wydanie książki ze zbiorem opowiadań (o czym pisaliśmy w ubie-

w Klubie Sportowym Olimpijczyk
Kwakowo. Kuba powołany został
również jako reprezentant do Kadry Województwa Pomorskiego,
pomimo napiętego harmonogramu zajęć i treningów piłkarskich,
znajduje również czas na lekkoatletykę i pływanie. Bierze
udział w olimpiadach i sztafetach
na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
Liczne pasje sportowe „ładują
Kubie akumulatory i dostarczają
energii do działania, zamiast ją
zużywać”.

W przypadku Bartka wytrwałość, której nabył podczas wypraw
wędkarskich, przydaje się również w jego pracy w Zawodowej
i Ochotniczej Straży Pożarnej.

W lutym z licznymi statuetkami
odwiedził nas pasjonata wędkarstwa Bartek Maciąg, który swoją
przygodę z „łowieniem” zaczął już

Wielkie gratulacje składamy
na ręce naszego utalentowanego lokalnego artysty – rzeźbiarza
i muzyka Ryszarda Kosk, dzięki któ-
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remu przy budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Damnicy stanęła rzeźba św. Floriana, która stanowi wyraz wdzięczności artysty
i mieszkańców naszej gminy za
trud i ciężką pracę strażaków na
rzecz naszego bezpieczeństwa.
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• Nową tradycją gminy stało się
honorowanie tytułem „Przyjaciel
Gminy Damnica” osób, które mimo,
że nie mieszkają na terenie „naszej
małej ojczyzny” dobrze znają jej
wszystkie walory.

W czerwcu podczas sesji absolutoryjnej do grona przyjaciół Gminy
Damnica dołączył Jan Maziejuk. Fotograf z ponad 50 – letnią pasją, którą
wciąż szlifuje. W latach 1987 – 1990
był Prezesem Słupskiego Towarzystwa
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Fotograficznego. Aktualnie, pomimo
tego, że jego życie zawodowe zwolniło, to nie ma żadnego wydarzenia kulturalnego czy społecznego w Słupsku
i okolicach, gdzie nie byłby obecny
Jan Maziejuk ze swoim aparatem. Dalej publikuje i wystawia swoje prace.
Szczególnie związał się ze Starostwem
Powiatowym w Słupsku. W periodyku kulturalnym „Powiat Słupski” zawsze są jego zdjęcia. W dotychczasowej twórczości Jana Maziejuka widać,
że Gmina Damnica zajęła szczególne
miejsce w jego sercu. Często nas odwiedza, fotografuje i następnie publikuje prace z różnych wydarzeń na
terenie Gminy Damnica.
• Niestety w tym roku, ze względu na specyficzną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, nie
byliśmy w stanie zorganizować dla
mieszkańców żadnych imprez plenerowych. Przygotowanie spotkań
o charakterze masowym wiązało się
z koniecznością zachowania wszelkich obostrzeń sanitarnych, a co za
tym idzie z ogromnymi kosztami,
które nadmiernie obciążyły by budżet gminy, dlatego podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu niewielkiej części
środków finansowych z tych zadań
na przygotowaniu filmu promującego naszą małą ojczyznę oraz jej walory krajobrazowe.
Praca nad opracowaniem materiału do filmu trwała ponad
2 miesiące, w projekcie udział wzięło wielu z naszych mieszkańców,
którzy zaprezentowali atrakcyjne
formy spędzania czasu wolnego
oraz okolicę i liczne zalety gminy.
Wiele ujęć jest kręconych z lotu

Kadry z filmu promocyjnego Gminy Damnica

fot. Arkadiusz Szadkowski

fot. Bartosz Soiński

ptaka, aby pokazać naszą gminę
z innej perspektywy, co pozwala dostrzec jej dodatkowe walory.
Film utwierdza nas w przekonaniu, że możemy być dumni z atrakcyjności miejsca, w którym mieszkamy.
Dziękujemy autorom filmu

panu Arkadiuszowi Szadkowskiemu z firmy Takiestory.pl i Bartoszowi Soińskiemu z firmy Forestmedia,
oraz wszystkim, którzy zaangażowani byli w jego przygotowanie:
– Bartkowi Maciągowi – Mistrzowi Polski w wędkarstwie muchowym, który pomógł zaprezentować rzekę Łupawę spojrzeniem
pasjonaty wędkarstwa.
– młodzieży i trenerowi Henrykowi Kozłowskiemu z Klubu Jeździeckiego Polonez, za wielkie serca i zamiłowanie dla tej dyscypliny sportu,

którą mogą rozwijać z pełnym zaangażowaniem na terenie naszej gminy.
– Pani Teresie Deik, która od 1998
roku w Sąborzu prowadzi hodowlę bernańskich psów pasterskich
„Z Deikowej doliny FCI” championów rangi europejskiej i światowej.
– Panu Adamowi Nowakowi,
za pełne pasji i poświęcenia rozwijanie zaplecza turystycznego
dla rozwoju kajakarstwa w naszej
okolicy – pole biwakowe i wypożyczalnia Kajaków „Kajaker”.
– piłkarzom i trenerom Grzego-
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rzowi Michalskiemu i Krzysztofowi
Kozłowskiemu z Klubu Sportowego
Damnica, którzy pełni zacięcia i zapału do piłki nożnej regularnie trenują
na naszych obiektach sportowych.
– mieszkańcom gminy i miłośnikom aktywnych form spędzania
czasu wolnego, którzy w atrakcyjny
sposób zachęcają do kajakarstwa,
jazdy na rowerze i spacerów.
– dzieciom i młodzieży z naszych szkół za zaprezentowanie
kaszubskiego charakteru i korzeni
gminy.
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Kadencje Rady Gminy Damnica

Z okazji 30 – lecia istnienia samorządu terytorialnego, którego rocznica przypadła na 27 maja br. zaprezentowane zostały
nazwiska radnych, wójtów, ich zastępców oraz skarbników i sekretarzy gminy Damnica na przestrzeni ostatnich 30. lat.

I kadencja Rady Gminy Damnica
lata 1990 – 1994
Skład Rady – 18 radnych
1. Boryła Maria
2. Butrym Czesław
3. Czaczyk Leszek do 23.03.1991r.
Żulińska Olga od 05.07.1991r.
4. Czarnowski Tadeusz
5. Duda Roman
6. Gadziński Andrzej
7. Godlewski Włodzimierz
8. Kłos Marian
9. Lubińska Elżbieta
10. Majchrzak Mirosław do 26.04.1991r.
Kostewicz Zbigniew od 05.07.1991r.
11. Mieleszczuk Danuta do 21.09.1991r.
Woźniak Bogusław od 22.01.1992r.
12. Natkaniec Krystyna
13. Piasecki Andrzej
14. Rola Józef
15. Rolek Henryk
16. Świtaj Janusz
17. Wrzeszykowska Wiesława
18. Żurawski Czesław

Na pierwszej Sesji w dniu 5 czerwca 1990r.
Rada Gminy wybrała Przewodniczącego i jego
Zastępców oraz Wójta Gminy.
Przewodniczącym Rady Gminy Damnica został
wybrany ROMAN DUDA
Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy wybrani zostali: CZESŁAW ŻURAWSKI
DANUTA MIELESZCZUK do 21.09.1991 r.
MARIA BORYŁA od 21.09.1991 r.
Pierwszym Wójtem Gminy Damnica został
MIROSŁAW ANUSZEWSKI, który zajmował sta-

nowisko przez 1 rok. Dnia 5 lipca 1991r. stanowisko Wójta Gminy powierzono GRZEGORZOWI
JAWORSKIEMU
Zarząd Gminy Damnica pracował w następującym składzie:
1. Przewodniczący Zarządu – Wójt Gminy
Mirosław Anuszewski do 5 lipca 1991r.
Grzegorz Jaworski od 5 lipca 1991r.
2. Wiceprzewodniczący Zarządu
Grzegorz Jaworski do 5 lipca 1991r.
Marian Kłos od 21 września 1991r.
3. Członkowie Zarządu:
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Tadeusz Czarnowski
Mirosław Majchrzak do 26 kwietnia 1991r.
Wiesława Wrzeszykowska
Elżbieta Lubińska do 21 września 1991r.
Henryk Rolek
4. Na stanowisko Sekretarza Gminy powołano
GENOWEFĘ KOZYRSKĄ
5. Na stanowisko Skarbnika Gminy powołano
JADWIGĘ SZYMAŃSKĄ

II kadencja Rady Gminy Damnica
lata 1994 – 1998
Skład Rady – 18 radnych
1. Bachowski Jacek
2. Boryła Maria
3. Cymbałko Jan
4. Cymek Walter
5. Dżugan Mirosław
6. Godlewski Włodzimierz
7. Iwanicki Marek
8. Kordylas Andrzej
9. Kostewicz Zbigniew
10. Kostrzewa Teresa
11. Milewczyk Andrzej
12. Miszczak Zdzisław
13. Puchała Józef
14. Studziński Zbigniew
15. Sulik Jerzy
16. Szkutnik Zdzisław
17. Wrzeszykowska Wiesława
18. Zamęcki Bogdan

Przewodniczący Rady Gminy Damnica
WALTER CYMEK
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Damnica
MAREK IWANICKI
Wójt Gminy Damnica
GRZEGORZ JAWORSKI

Skarbnik Gminy JADWIGA SZYMAŃSKA
od 25 kwietnia 1996r. KRYSTYNA BRONK

III kadencja Rady Gminy Damnica
lata 1998 – 2002
Skład Rady – 18 radnych
1. Bachowski Jacek
2. Cieślicka Bożena
3. Cymbałko Jan
4. Cymek Walter
5. Grzybek Kazimiera
6. Janusz Stanisław
7. Moskal Ryszard
8. Myszke Tadeusz
9. Owczarek Zygmunt
10. Prasołek Halina
11. Puchała Józef
12. Remiszewski Jerzy
13. Sobczyk Barbara
14. Sobolewski Roman – do 27.12.2001r.
Kostrzewa Teresa – od 25.04.2002r.
15. Studzińska Aleksandra
16. Szewc Albin
17. Topoliński Grzegorz
18. Wilkowski Wojciech
Przewodniczący Rady Gminy Damnica
RYSZARD MOSKAL
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Damnica
STANISŁAW JANUSZ
Wójt Gminy Damnica GRZEGORZ JAWORSKI
Zarząd Gminy Damnica pracował w składzie:
1. Jaworski Grzegorz – przewodniczący Zarządu
2. Myszke Tadeusz – wiceprzewodniczący
Zarządu
3. Bachowski Jacek
4. Cymek Walter
5. Prasołek Halina
Sekretarz Gminy:
do czerwca 2002r. GENOWEFA KOZYRSKA
od czerwca 2002r. MARIA BORYŁA
Skarbnik Gminy:
do końca 2001 r. KRYSTYNA BRONK
od początku 2002r. JADWIGA DIC

IV kadencja Rady Gminy Damnica
lata 2002 – 2006
Zarząd Gminy Damnica pracował w składzie:
1. Jaworski Grzegorz – przewodniczący
Zarządu
2. Iwanicki Marek – wiceprzewodniczący
Zarządu
3. Miszczak Zdzisław
4. Kordylas Andrzej
5. Studziński Zbigniew
Sekretarza Gminy GENOWEFA KOZYRSKA
BIULETYN INFORMACYJNY

Nowelizacja ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w 2001 roku wprowadza
zmiany dotyczące ilości radnych, i tak w gminach do 20.000 mieszkańców w skład rady
wchodzi 15 radnych. Ponadto kompetencje
organu wykonawczego jakim był Zarząd Gminy,
przejmuje Wójt Gminy.
Skład Rady – 15 radnych
1. Ciemiński Franciszek
2. Cieślicka Bożena
3. Dziubek Radosław
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4. Francuz Władysław
5. Grabowski Józef
6. Grzybek Kazimiera
7. Kołkowski Edward do 24.04.2003r.
Osińska Urszula od 28.07.2003r.
8. Kostrubiec Piotr
9. Krawczewska Bożena
10. Kucharska Wanda
11. Kwaśniewski Zdzisław
12. Malessa Teresa
13. Moskal Ryszard
14. Owczarek Zygmunt
15. Śpiewak Andrzej
Przewodniczący Rady Gminy Damnica
RYSZARD MOSKAL
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Damnica
ZDZISŁAW KWAŚNIEWSKI
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
wprowadziła tryb bezpośredniego wyboru wójta,
burmistrza i prezydenta miasta. Wójt wybierany
jest w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Pierwszym Wójtem Gminy Damnica wybranym w wyborach
powszechnych został GRZEGORZ JAWORSKI
Sekretarz Gminy MARIA BORYŁA
Skarbnik Gminy JADWIGA DIC

V kadencja Rady Gminy Damnica
lata 2006 – 2010
Skład Rady – 15 radnych
1. Cymek Walter
2. Dziubek Radosław
3. Gerula Ewa
4. Haładej Mirosław
5. Jarzmicka Barbara
6. Kołkowska Katarzyna
7. Kopczyk Ireneusz
8. Kornecka Janina
9. Kozina Kazimierz
10. Kucharska Wanda
11. Kwaśniewski Zdzisław
12. Nieradko Ryszard
13. Pawłowski Zbigniew
14. Sobisz Urszula
15. Zaryczański Adam

Przewodniczący Rady Gminy Damnica
ZDZISŁAW KWAŚNIEWSKI
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Damnica
RADOSŁAW DZIUBEK
Wójt Gminy Damnica wybrany w wyborach
powszechnych MARIA JANUSZ

Sekretarz Gminy:
do dnia 08.01.2009r. MARIA BORYŁA.
od dnia 09.01.2009r.
ANDŻELIKA HARMACIŃSKA
Skarbnik Gminy:
do 08.03.2007r. JADWIGA DIC
od 12.04.2007r. do 10.02.2009r.
JADWIGA JANICKA
od 25.02.2009r. DOROTA BAŁUKONIS

VI kadencja Rady Gminy Damnica
lata 2010 – 2014
Skład Rady – 15 radnych
1. Kozina Kazimierz
2. Krawczewska Bożena
3. Kisiel Włodzimierz
4. Gajewska-Płatkowska Anna
5. Nieradko Ryszard
6. Kwaśniewski Zdzisław
7. Krzymiński Andrzej
8. Myszke Tadeusz
9. Michalska Joanna
10. Obert Paweł
11. Sazon Alfreda
12. Wasiak Małgorzata
13. Osińska Urszula
14. Diegner Ewa
15. Zieliński Zbigniew

Przewodniczący Rady Gminy Damnica
do 30.12.2013r. KISIEL WŁODZIMIERZ
od 30.01.2014r. KOZINA KAZIMIERZ
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Damnica
do 1.03.2012r. NIERADKO RYSZARD
od 29.03.2012r. do 30.01.2014r.
KOZINA KAZIMIERZ
od 27.02.2014r. KRAWCZEWSKA BOŻENA
Wójt Gminy Damnica wybrany w wyborach
powszechnych GRZEGORZ JAWORSKI
Sekretarza Gminy
ANDŻELIKA HARMACIŃSKA
Skarbnik Gminy
do 01.11.2011r. DOROTA BAŁUKONIS
od 01.11.2011r. URSZULA PERKOWSKA

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nieradko Ryszard do 7.09.2016r.
Obert Paweł
Piskula Jerzy
Seweryńska Sławomira
Wilkowski Paweł do 7.09.2017r.
Zieliński Zbigniew

Przewodniczący Rady Gminy Damnica
KAZIMIERZ KOZINA
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Damnica
JOANNA MICHALSKA
Wójt Gminy Damnica wybrany w wyborach
powszechnych GRZEGORZ JAWORSKI
Sekretarz Gminy ANDŻELIKA HARMACIŃSKA
Skarbnik Gminy URSZULA PERKOWSKA

VIII kadencja Rady Gminy Damnica
lata 2018 – 2023
Skład Rady – 15 radnych
• Kozina Kazimierz
• Bubniak Tadeusz
• Cisek Paweł
• Diegner Ewa
• Hetnarowicz Monika
• Jarzmicki Marcin
• Kaźmierski Zbigniew
• Kiczmachowski Grzegorz do 21.01.2019r. (został powołany na stanowisko Zastępcy Wójta)
od 9.05.2019r. - Pałucki Patryk
• Kucharska Wanda
• Malinowski Łukasz
• Mędrkiewicz Iwona
• Obert Paweł
• Seweryńska Sławomira
• Szarłot-Dietrich Agnieszka
• Wilkowski Wojciech
Przewodniczący Rady Gminy Damnica
KAZIMIERZ KOZINA
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Damnica
ZBIGNIEW KAŹMIERSKI / PAWEŁ OBERT
Wójt Gminy Damnica wybrany w wyborach
powszechnych ANDRZEJ KORDYLAS

VII kadencja Rady Gminy Damnica
lata 2014 – 2018
Skład Rady – 15 radnych
1. Kozina Kazimierz
2. Michalska Joanna
3. Bubniak Tadeusz
4. Diegner Emilia do 24.10.2017r.
5. Bubnowski Bronisław od 9.02.2017r.
6. Dawidowski Jerzy
7. Jarzmicki Marcin
8. Kiczmachowski Grzegorz
9. Kowalski Leszek
10. Rompski Wojciech do 23.06.2015r.
11. Czerwonka Ryszard do 29.05.2017r.
12. Michalski Andrzej od 7.09.2017r.
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Sekretarz Gminy do 30.09.2020 r.
MARTA BURSZTYNOWICZ
Skarbnik Gminy JOANNA MICHALSKA
Zastępca Wójta GRZEGORZ KICZMACHOWSKI
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Warstwy historii damnickiej

Czy wiesz, że...
 na stoku dolinki 500 m od Karżniczki znajduje się megalit, prawdopodobne świadectwo
dawnego kultu pogańskiego;
 przy drodze do Damnicy, opodal Karżniczki,
znajdowało się niegdyś sanatorium, pozostały tylko schody;

cielem majątku był niemiecki przemysłowiec
Bayer, właściciel koncernu chemicznego i farmaceutycznego, poprzez ożenek jego córki,
Klary Bayer z baronem Karlem von Gampem;
 mieszkańcy Damnicy byli w większości
ewangelikami;
 w Damnicy założono trzy cmentarze;
 w wyniku porządkowania cmentarza ewangelickiego odnaleziono liczne elementy żeliwne: kompletny krzyż żeliwny z podstawą
upamiętniający Karla Wiedenhösta - weterana wojny francusko-pruskiej (1870-1871)
i jego żony oraz fragment krzyża z grobu Leo
Radtke - 29-letniego żołnierza;
 Damnica to tzw. wieś ulicówka;
 nazwa stolicy gminy związana jest z dębami,
niegdyś zwano ją Dębnicą;
 pierwsze wzmianki o Damnicy w źródłach
pochodzą z 1407r.;
 od lat 20- tych XVII wieku Damnica była własnością Szkota Daniela Hebrona (Hepburna),
syna Aleksandra Hepburna hrabiego Bothwell, który po uwięzieniu Marii Stuart, której
był zwolennikiem, wraz z bratem Jakubem,
mężem królowej, uciekł z kraju. Ostatni potomek rodu Hebron zmarł pod koniec XVIII
w. Od jego nazwiska przez jakiś czas Damnica
widniała na mapach jako Hebrondamnitz;
 przed wybuchem II wojny światowej właści-
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 na cmentarzu przy prawej stronie drogi Damnica – Damno znajdował się pomnik wykonany
przez niemieckiego rzeźbiarza Fritza Klimscha,
przedstawiający klęczącego nagiego mężczyznę, który podpierał ręką pochyloną głowę
– rzeźba została sprowadzona przez Klarę von
Gamp. Obecnie pomnik znajduje się na Skwerze Pierwszych Słupszczan w Słupsku;
 przy drodze wylotowej z Damnicy znajduje
się stadion sportowy z 1924 roku. Zachodnia
granica stadionu obsadzona była 27 dębami.
Pod każdym z drzew znajdował sie polny kamień z wyrytym imieniem, nazwiskiem, datą
urodzin i śmierci poległego;
 w Wiatrowie bądź Łojewie w parku pałacowym
prawdopodobnie mieścił się grób żołnierzy
francuskich zwieńczony orłem napoleońskim;
 pod Mianowicami w 1807 roku miało miejsce
starcie żołnierzy napoleońskich z Prusakami.
Przy drodze pomiędzy Zagórzycą a Mianowicami stoi pomnik z 1910r. W uroczystości jego odsłonięcia wzięła udział cesarzowa
Niemiec, Augusta Wiktoria. Zapewne ze
względów politycznych autorzy niemieckiej
inskrypcji przemilczeli fakt udziału w starciu
Sasów, którzy wespół z Polakami byli wówczas „na żołdzie Napoleona".
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Działania CEiK w Damnicy
w okresie pandemii.
Rok 2020 rozpoczął się zgodnie z planem:
- 6 stycznia w kościele w Zagórzycy odbył się koncert świąteczno-noworoczny z udziałem Kapeli z Gminy Damnica oraz chóru
dziecięcego złożonego z dzieci ze
wszystkich szkół podstawowych
gminy Damnica.
- 12 stycznia w Sali Widowiskowej odbyło się spotkanie w ramach WOŚP 2020.
- 31 stycznia spotkali się w naszej gminie poeci w ramach Spotkań z Poezją Nieprofesjonalną
organizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Słupsku.
- W trakcie ferii zimowych
przeprowadziliśmy cykl spotkań
z animatorami i ludźmi prowadzącymi zajęcia warsztatowe
w świetlicach.
- 7 marca odbył się koncert charytatywny na rzecz dzieci z domu
dziecka na Litwie w którym zagrała
Kapela z Gminy Damnica…
Niestety, od tego momentu,
ze względu na pandemię wywołaną wirusem Sars Cov 2, wszystkie plany i zamierzenia dotyczące
organizacji życia kulturalnego naszej gminy musiały ulec zmianie.
W związku z powyższym ciężar
działalności został przeniesiony
z zasobu ludzkiego na sferę popra-

XVII Powiatowe Spotkanie
z Poezją (Nie)Profesjonalną

wy zaplecza technicznego domu
kultury, uzupełnienia braków i poprawę estetyki budynków należących do CEiK.
W Świecichowie został przeprowadzony remont i odnowienie świetlicy. Ściany wewnątrz
zostały pomalowane, a przed budynkiem położono nowy chodnik
ułatwiający dostęp do budynku.
W świetlicy w Domaradzu została
odnowiona elewacja zewnętrzna.
Budynek CEiK w Damnicy zyskał
nowe schody z nawierzchnią antypoślizgową. W pomieszczeniach
świetlic zostały uzupełnione braki
w umeblowaniu.
W sierpniu wspólnie z Gminą
Damnica i GKRPA zrealizowaliśmy projekt "Wiaduktowe murale" dzięki czemu pomalowaliśmy
przejazd kolejowy przy ul. Witosa.
Obecnie na jego ścianach znajdują się dwa murale, które znacznie
poprawiły estetykę wiaduktu i stanowią obecnie niepowtarzalną
atrakcję naszej gminy.
W tym trudnym czasie nie zapominaliśmy również o seniorach
i wspólnie z uczestnikami projektu "Srebrna Sieć" pomagaliśmy
w organizowaniu spotkań. Ponadto z grupą seniorów "Damniczanki"
nagraliśmy teledysk w miejscowości Strzyżyno.

31 stycznia br. w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbyło
się XVII Powiatowe Spotkanie
z Poezją (Nie)Profesjonalną. Podczas spotkania ponad pięćdziesięciu poetów wyrecytowało swoje
autorskie wiersze. Program swoim

recitalem uświetniła młoda wokalistka Kinga Łozińska oraz Kapela
Kaszubskiej „Zgody” ze Słupska.
Kulminacyjnym momentem spotkania było uroczyste rozdanie
16. Antologii wierszy pt. „Pola zlewają się z niebem” .

Wernisaż - "Mój Vincent"
23 stycznia 2020 r. w Damnicy miała miejsce wystawa prac
malarskich Lidii Mędrkiewicz.
Inspiracją dla malarki były dzieła
Vincenta van Gogha. Na wernisaż zjechało się nadspodziewanie
wiele osób. Widzowie podziwiali
nie tylko prace ale tez dbałość
o szczegóły towarzyszące wystawie, jak pędzle do malowania umieszczone przy portrecie,
krzesło z charakterystycznymi dla
malarza rekwizytami (kapelusz,
rozrzucone buty). Wystrój sali
przypominał uroczą francuską kawiarenkę z okresu impresjonizmu.

Gratulujemy pani Lidii Mędrkiewicz pomysłu na wystawę i stworzenie miłej, twórczej atmosfery.

Niecodzienna wystawa
obrazów Stanisławy Luhm
W Sali CEiK -u wystawione
zostały prace naszej utalentowanej mieszkanki Pani Stanisławy Luhm, której wystawa, ze
względu na wprowadzone na
terenie kraju obostrzenia, nie
mogła odbyć się w tradycyjnej
formie, dlatego też pracownicy Centrum Edukacji i Kultury
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w Damnicy zorganizowali „wirtualny wernisaż” i zaprezentowali dorobek twórczości
autorki w internecie. Pani
Stanisławie gratulujemy kreatywności i mamy nadzieję,
że w przyszłym roku będziemy
mieli możliwość podziwiać Jej
kolejne dzieła.
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Działalność

Zespołu Szkół w Damnicy w roku 2020
Niewątpliwie rok szkolny 2019/2020 zaliczyć można do wyjątkowych. W minionym roku uczniowie,
rodzice i nauczyciele stanęli przed nowym i niezwykle trudnym wyzwaniem, przed jakim postawiła
nas wszystkich pandemia COVID-19. Konieczność zastosowania edukacji zdalnej była dla wszystkich
niełatwą zmianą. Niemniej, mimo tych trudnych doświadczeń, szkoła, uczniowie, rodzice oraz nauczyciele stanęli na wysokości zadania. Możemy zatem pochwalić się wieloma sukcesami osiągniętymi nie tylko w czasie zajęć stacjonarnych, ale również w trakcie trwania edukacji zdalnej.

U

czniowie
naszej szkoły brali
udział w licznych konkursach i zawodach
sportowych.
Były to między
innymi: konkurs recytatorski
z języka kaszubskiego „Pójmë
na kaszebe”, gdzie Hanna Krysiak zdobyła wyróżnienie, „Mój
idol sportowy” - konkurs organizowany przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
w Gdańsku oraz Park Wodny
Trzy Fale ze Słupska, w którym
Nikola Kowalska zdobyła III
miejsce, Ania Zagórowska i Tomasz Dudzik zostali laureatami
zorganizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Słupsku, konkursu „W zielone
gramy- rzeżuchę uprawiamy” Ania zajęła I miejsce, Tomek III
miejsce. W Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Rytm i melodia” Jakub Czarnuch zajął I miejsce. Mamy również osiągnięcia
w sporcie: w Mistrzostwach
Gminy w Piłce Koszykowej zarówno chłopcy jak i dziewczęta rocznik 2005/2006 zdobyli
I miejsce i tym samym dostali się
do etapu powiatowego.
Zdalnie świętowaliśmy 100
rocznicę urodzin patrona naszej
szkoły Jana Pawła II. Z tej okazji
został nakręcony i opublikowany
film. W filmie można zobaczyć
prace uczniów naszej szkoły, usłyszeć piosenki wykonane przez
nasze uczennice Zuzię i Hanię
Krysiak oraz Lilianę Zawadzką,
napis powstał dzięki uczniom
klasy ósmej. Nad organizacją tego
przedsięwzięcia czuwały panie
Anna Kubik, Agnieszka Paw-
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łowska, Monika Przyborowska,
Dorota Sulikowska i Anna Zawadzka. Również uczeń Wojtek
Wiśniewski wykonał film metodą
poklatkową dotyczący naszego
patrona. W dniu 100 rocznicy
urodzin Jana Pawła II przedstawiciele Gminy Damnica na czele z Panem Wójtem Andrzejem
Kordylasem, Przewodniczącym
Rady Gminy Panem Kazimierzem
Koziną wraz z dyrekcją naszej
Szkoły w asyście pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej nr
1 w Damnicy złożyli kwiaty pod
pomnikiem i oddali hołd Karolowi Wojtyle. Poczet sztandarowy
uczestniczył również we mszy
świętej w kościele parafialnym
w Zagórzycy, sprawowanej z okazji 100. rocznicy urodzin naszego
Papieża Polaka.
Osiągnęliśmy również świetne wyniki w olimpiadach i konkursach wiedzy.
Pomorska Liga Zadaniowa
– konkurs o zasięgu
wojewódzkim
Finalistami zostali:
Jakub Brzykcy – chemia
Julia Grochała – chemia
Julia Jaśkiewicz – matematyka
Natalia Lisicka – biologia
Liga Matematyczna – konkurs
o zasięgu ogólnopolskim
Sławomir Pokorski – finalista
z wyróżnieniem
Julia Jaśkiewicz – finalistka
„Od szkolniaka do żaka” –
konkurs matematyczny
o zasięgu wojewódzkim
Julia Jaśkiewicz
– laureatka – II miejsce
Ewaryst Jaworski
– laureat – III miejsce
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Mistrzostwa Polski w Grach
Matematycznych i Logicznych – konkurs o zasięgu
ogólnopolskim
Julia Jaśkiewicz – finalistka
Ewaryst Jaworski – finalista
Nasza absolwentka Julia
Grochała uzyskała stypendium
w ramach Lokalnego Programu
Wspierania Uzdolnień Dzieci
i Młodzieży w Powiecie Słupskim
w kategorii „OMNIBUS”.
W tym roku również nasi
ósmoklasiści osiągnęli bardzo
wysokie wyniki egzaminów.
Uzyskali oni ze wszystkich
przedmiotów wyniki dużo
wyższe niż gminne i powiatowe, a z języka polskiego i matematyki także wyższe niż wojewódzkie i krajowe. Wyniki:
język polski 63%, matematyka
47%, język angielski 50%.
Nie był to łatwy czas. Pamiętamy, 11 marca znaleźliśmy
się w nowej sytuacji. Czas pandemii koronawirusa był wyzwaniem dla nas wszystkich.
Stanęliśmy przed koniecznością wprowadzenie zdalnego
nauczania i …świetnie sobie
z tym poradziliśmy.
Szkoła Podstawowa
im. Zjednoczonej
Europy w Zagórzycy
W Szkole Podstawowej im.
Zjednoczonej Europy w roku
szkolnym 2019/2020 rozwijanie
kompetencji matematycznych
i przyrodniczych realizowano
nie tylko podczas zajęć obowiązkowych, ale i poprzez udział
w konkursach. Przygotowano
i przeprowadzono IX Światowy
Dzień Tabliczki Mnożenia, prze-
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prowadzano konkursy przedmiotowe z biologii, matematyki,
fizyki; udział najzdolniejszych
uczniów w Słupskiej Lidze Matematycznej i Pomorskiej Lidze
Zadaniowej.
Kompetencje
społeczne
i obywatelskie kształtowano
m.in. podczas odbywających
się zajęć z j. kaszubskiego poprzez udział w projekcie „Kaszuby na fali”.
W naszej szkole realizowane były priorytetowe kierunki
polityki państwa z zakresu: wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw
- uczennica naszej szkoły została
finalistą etapu wojewódzkiego
XI Konkursu Biblijnego, ponadto uczniowie brali udział w akcji
"Szkoła Pamięta" poprzez porządkowanie cmentarza, na którym spoczywają nasi bliscy oraz
ludzie zasłużeni dla kraju i lokalnej społeczności. W ramach
realizacji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej klasa V
uczestniczyła w zajęciach modułowych w Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni. W ramach
obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz 101.
Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Damnicy poczet sztandarowy reprezentował naszą
szkołę na mszy i asystował przy
złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Zasłużonych dla Damnicy. W czasie trwania nauczania
zdalnego uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonali montaż słowno-muzyczny z okazji
Obchodów 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Nasi uczniowie brali udział
w Słupskiej Powiatowej Olim-
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piadzie Młodzieży gdzie zajęli
wysokie lokaty w tenisie stołowym (II i III miejsce dziewczęta
, IV miejsce chłopcy), piłce siatkowej- grupa młodsza VI miejsce
w powiecie. W klasyfikacji ogólnej chłopcy i dziewczęta uplasowały się na miejscach XII i XIII.
Uczniowie brali również udział
w gminnym konkursie plastycznym organizowanym przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Damnicy "Stop używkom!
Młodość masz tylko jedną.",
spektaklu profilaktycznym "Miś
Niegrzeczniś" w wykonaniu Teatru Kurtyna z Krakowa, w szkolnej akcji - "Zbiórka nakrętek dla
Maćka i Dominika", w kiermaszu dobroczynnym zorganizowanym w szkole podstawowej
w Zagórzycy oraz w koncertach
noworocznych w Damnie i Zagórzycy, w Szkolnym Konkursie
Wiedzy na temat HIV / AIDS.
Dwie uczennice reprezentowały
szkołę na etapie powiatowym
Olimpiady w ZS Agrotechnicznych w Słupsku.
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy
w Damnie
Szkoła uczestniczyła w licznych programach edukacyjnych:
• Program „Szkoła Promująca
Zdrowie”, w którym podejmowano szereg działań propagujących
zdrowy styl życia społeczności
szkolnej i lokalnej. Uczestniczyło
w nim 170 uczniów z klas 0 – 8.
• Program „Dobrze jemy ze
szkoła na widelcu” Uczniowie
klas 103 zajmowali się edukacją w zakresie prawidłowego
i świadomego żywienia oraz
zachęceniem najmłodszych do
gotowania.
• Program „Ratujemy i uczymy ratować”. Od wielu lat klasy
0-3 popularyzują wiedzę na temat zasad udzielania pierwszej
pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia
– utrwalenie ogniw łańcucha
przeżycia. Organizatorem projektu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

• Program „Trzymaj formę”
realizowało 93 uczniów z klas
4 – 8. Zadaniem uczestników
była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez
promocję zasad aktywnego
stylu życia i zbilansowanej diety,
w oparciu o odpowiedzialność
indywidualną i wolny wybór jednostki.
• Program „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”
w klasach 0 – 1 realizowało 28
uczniów. Dzieci kształtowały pozytywne nawyki dbania o higienę jamy ustnej.
• Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” realizowano w klasie 1. Dzieci zostały
objęte edukacją i poprawą bezpieczeństwa na drodze, w domu,
w szkole oraz w Internecie. Za
prawidłowe wykonanie zadań
w projekcie, szkoła otrzymała
certyfikat.
• Ogólnopolski Program Profilaktyki zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia Dojrzewania”
przeprowadzono w klasach
4-8, w którym uczestniczyło 42
uczniów.
• Program edukacyjny „Czytające Przedszkole” prowadzonym
w ramach kampanii społecznej
„Cała Polska czyta dzieciom”.
W ramach tego programu 43
dzieci z oddziałów przedszkolnych kształtowało umiejętność
słuchania ze zrozumieniem.
Działalność Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w 2020 roku
Rok 2020 r., był rokiem przełomowym w historii Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Oprócz obchodzonego jubileuszu 30-lecia funkcjonowania
Ośrodka, pożegnaliśmy wieloletniego pracownika - panią Beatę
Orlicką- która była kierownikiem
jednostki. W wyniku prowadzonego naboru, nowym kierownikiem GOPS została Pani Milena Piechowicz, która spełniła
wszystkie kryteria prowadzonego konkursu, a ponadto posiada

wieloletnie doświadczenie oraz
niezbędną wiedzę do pełnienia
tej funkcji.
Nasza codzienna aktywność
została wyhamowana przez
wybuch epidemii koronawirusa. Jednakże, pomimo wieli
przeciwności, nie poddajemy
się i podejmujemy działania,
które są zgodne z wydanymi
obostrzeniami.
GOPS w 2020 roku realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Celem powyższego programu
było zapewnienie najuboższym
mieszkańcom Polski pomocy
żywnościowej oraz uczestniczenie w pozostałych działaniach
realizowanych w ramach zadań
towarzyszących
towarzyszących w okresie grudzień 2019 –
lipiec 2020.
W roku bieżącym kontynuowaliśmy działania związanie
z realizacją projektu "Srebrna
Sieci". Wiązało się to z organizacją szkoleń dla seniorów
i ich opiekunów. Zazwyczaj
spotkania te odbywały się
w salach CEiKu w Damnicy,
jednak w sierpniu jedno ze
szkoleń zostało zorganizowane
w Strzyżynie. W pięknych okolicznościach przyrody seniorzy
zostali przeszkoleni z pierwszej
pomocy przedmedycznej, natomiast ich opiekunowie omówili
proces starzenia się organizmu.
W przerwach między zacięciami, uczestnicy projektu integrowali się przy ognisku. Szkolenie
uświetnił występ muzyczny
Pana Ryszarda Kosk.
GOPS w Damnicy organizował konkurs "Srebrna sieć", którego celem było promowanie
aktywności seniorów i ich zaangażowanie na rzecz społeczności
lokalnej. Podczas konkursu wytypowano najbardziej zaangażowanych seniorów w Gminie
Damnica. Zgodnie z regulaminem konkursowym, "Najbardziej
Aktywnym Seniorem" – może
być każda osoba w wieku 60+,
mieszkająca na terenie Gminy
Damnica, posiadająca obywatelstwo polskie. Dla zwycięzców
przewidziane zostały nagrody
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i statuetki. Ich wręczenie miało nastąpić podczas Sesji Rady
Gminy Damnica we wrześniu
2020 roku, lecz z powodu panującej w Polsce pandemii koronawirusa nastąpi to w późniejszym
terminie.
W okresie wakacyjnym,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
zorganizował kolonię dla dzieci z terenu gminny. Tematem
przewodnim kolonii była "profilaktyka zagrożeń społecznych",
a więc nauka przez zabawę. Na
kolonię zgłosiło się 20 dzieci
w wieku 6 – 17 lat. Dzieci wypoczywały w nadmorskiej miejscowości, w zamkniętym ośrodku wczasowym położonym na
terenie leśnym w odległości 250
m do morza z wydzieloną plażą.
Turnus trwał 10 dni, od 31.07 do
09.08.2020 r.
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej przystąpił do rządowego programu "Wspieraj seniora". Celem projektu jest pomoc osobom starszym w wieku
od 70 lat, które w trwającej
epidemii, obawiają się o swoje zdrowie i tym samym nie są
w stanie zabezpieczyć podstawowych potrzeb. Pomoc polega na dostarczeniu artykułów
pierwszej potrzeby seniorom,
którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie.
W ostatnim czasie zostały
uruchomione bezpłatne konsultacje psychologiczne dla mieszkańców gminy oraz uczniów,
którzy potrzebują tego rodzaju
pomocy..
Oprócz statutowych zadań,
włączamy się również w akcję charytatywne. Podjęliśmy
wyzwanie #GaszynChallenge,
jednocześnie pomagając małej
Hani u której zdiagnozowano
SMA. W Ośrodku prowadzona była zbiórka nakrętek dla
niepełnosprawnego chłopca.
Wszystkie nakrętki zostały
przekazane rodzinie chłopca,
która przeznaczyła je na zakup
wózka inwalidzkiego.
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Gmina w dobie pandemii koronawirusa
Przełom marca i kwietnia br. był chyba najbardziej specyficznym okresem
od wielu lat dla wszystkich przedstawicieli władz samorządowych i mieszkańców gmin.

Wprowadzone obostrzenia i konieczność dbania o zdrowie naszych
mieszkańców postawiła przed nami
sporo wyzwań, którym staraliśmy się
sprostać najlepiej jak to było możliwe.
Już w marcu w siedzibie Urzędu
Gminy Damnica odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w związku z zagrożeniem koronawirusem. W spotkaniu
uczestniczyli: Wójt Gminy, Zastępca
Wójta, Sekretarz, Skarbnik, specjalista ds. zarządzania kryzysowego,
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, dyrektorzy jednostek
organizacyjnych gminy, dyrektorzy
szkół, przedstawiciele policji oraz
działających na terenie naszej gminy
ośrodków zdrowia. Podczas spotkania Wójt Andrzej Kordylas zaprezentował stan przygotowań w związku
z ewentualnym zagrożeniem epidemiologicznym.
W ramach walki z pandemią
koronawirusa Gmina Damnica
podjęła następujące działania:
 w porozumieniu z naszymi
przedsiębiorcami prowadzącymi sklepy wprowadzona została
możliwość zrobienia „zakupów
na telefon”. Informację na temat
sklepów, które umożliwiają taką
formę zakupów – można uzyskać w Urzędzie Gminy pod numer telefonu 59 848 44 30.
 w trosce o zdrowie naszych
mieszkańców oraz w związku
z wprowadzonym od 16 kwietnia
br. obowiązkiem zakrywania ust
i nosa w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa,
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udało nam się dostarczyć ponad
6500 sztuk wielorazowych maseczek do mieszkańców z wszystkich 27 miejscowości naszej gminy.
 w kwietniu z budżetu gminy przekazaliśmy 12 000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Janusza Korczaka w Słupsku.
Środki te zostały przeznaczone na
przeciwdziałanie epidemii koronawirusa oraz na wsparcie dla medyków, którzy na co dzień walczą
o nasze życie i zdrowie.
 w październiku gmina przystąpiła
do programu WSPIERAJ SENIORA.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osób w wieku
powyżej 70 lat, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują
się na pozostanie w domu i nie są
w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.
Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów
obejmujących
artykuły podstawowej potrzeby
w tym artykuły
spożywcze i środki
higieny osobistej
(koszty zakupu
produktów pokrywa osoba zainteresowana).
w
sierpniu
i październiku
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mieszkańcy naszej Gminy mieli
możliwość wesprzeć akcję prowadzoną przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, polegającą na oddawaniu
krwi w „krwiobusie”… czyli specjalnie zaadoptowanym na potrzeby krwiodawstwa autobusie.
Akcję
wspierała
OSP
w Damnicy, grupa radnych i sołtysów z terenu Gminy Damnica.
- od 9 listopada br. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Słupsku przy
ul. Szarych Szeregów 21, wszystkie osoby z naszej gminy, które
przebyły chorobę wywołaną
koronawirusem mogą oddawać
osocze. Aby oddać osocze metodą plazmaferezy należy zadzwonić do Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. Jana Pawła II w Słupsku pod
numer tel. 59 842-20-21 (reje
stracja w godzinach 07:30-14:00)
lub skontaktować się z Centrum
poprzez adres e-mail: ozdrowien
cy@krwiodawstwo.slupsk.pl Jeśli,
mieszkańcy mieliby problem
z dojazdem do RCKiK, chętnie
pomożemy. Wystarczy, zgłosić
się do Urzędu Gminy Damnica.
 Zachęcamy do oddawania krwi
i osocza - To nic nas nie kosztuje,
a może uratować komuś życie.
 aby zapewnić uczniom naszych
szkół odpowiedni dostęp do nauki zdalnej, gmina w dwóch transzach przy wsparciu środków zewnętrznych zakupiła prawie 100
laptopów, oraz podjęła kolejne
starania o pozyskanie laptopów
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dla naszych jednostek kulturalno
– oświatowych.
 do placówek oświatowych zakupiliśmy również 50 sterylizatorów
powietrza, które eliminują wirusy,
bakterie, zanieczyszczenia mechaniczne oraz zarodniki pleśni
i grzybów. W związku z trudną
sytuacją, która dotkliwie odbija
się na polskiej gospodarce, zdecydowaliśmy się na zakup urządzeń
posiadających wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty bezpieczeństwa polskiego producenta.

Pomimo
wprowadzonego
przez Rząd i Ministerstwo Zdrowia
reżimu sanitarnego, do którego
musieliśmy dostosować funkcjonowanie Urzędu Gminy, staraliśmy się
w miarę możliwości być dostępni
dla mieszkańców, aby każdy mógł
załatwić sprawę bez zbędnego odwlekania w czasie.
Za wszelkie niedogodności, które miały miejsce od kwietnia br. serdecznie przepraszamy, jednak we
wszelkich działaniach, które podejmowaliśmy, kierowaliśmy się przede
wszystkim troską o zdrowie naszych
mieszkańców.

Grudzień 2020

IX Edycja Koncertu
noworocznego
28 GRUDNIA 2019
w świątecznym klimacie
zakończyliśmy rok 2019.
Po raz pierwszy koncert składał
się z dwóch niezwykłych części:
– w pierwszej odsłonie zaprezentowała się Kapela z Gminy Damnica,
która wraz z dziecięcymi chórami z naszych szkół zaprezentowała unikatowe,
stworzone specjalnie z okazji koncertu
„damnickie
pastorałki”.
Dźwięki gitary, skrzypiec, fagotu, akordeonu, barwnych głosów artystów z Kapeli oraz ponad 60-ciu
rozśpiewanych „młodych chórzy-

stów” wprowadziły mieszkańców
oraz gości we wspaniały klimat czasu
świąteczno – noworocznego. Młodzi
artyści w świątecznym akcencie rozdali uczestnikom koncertu symboliczny
opłatek – w ten sposób podkreślili wyjątkową atmosferę całego spotkania.
Efektem tego niezwykłego przedsięwzięcia: półrocznej współpracy kapeli z chórami szkolnymi, które podjął
na swoje barki lider zespołu Grzegorz
Gurłacz stała się również kolejna wydana płyta Kapeli z Gminy Damnica
– „Damnickie Pastorałki”

– w drugiej części koncertu zaprezentowały się niezwykle sympatyczne a zarazem charyzmatyczne
i obdarzone potężnymi głosami ar-

tystki zespołu The Chance: Agnieszka Latusek, Magda Adamiak,
Monika Marcol, które zachęciły do
wspólnego kolędowania, zaprezentowały swoje autorskie utwory oraz covery, które w Ich aranżacji doprowadziły je do finału programu X–Factor,
mimo, że przygodę z programem
zaczęły jako solistki same przyznały, że: „..W Ich życiu nie ma przypadków i nie wyobrażają sobie
żeby się nie poznały i nie stworzyły
zespołu…”

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Artystom tegorocznego koncertu za niezwykłe
doznania muzyczne, oraz uczestnikom koncertu za dopełnienie
świątecznego klimatu spotkania.
Niestety z przykrością informujemy, iż ze względu na panującą sytuacje epidemiologiczną,

GMINA DAMNICA

która „związuje nam ręce” nie
jesteśmy w stanie w tym roku
zorganizować jubileuszowej X
edycji koncertu, jednak mamy
nadzieję że rok 2021 umożliwi
nam przygotowanie niepowtarzalnego Koncertu Noworocznego Dekady.
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