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  MOST WISZĄCY
Most wiszący powstał w 1957 roku. 
Łączy on Damienice z Bochnią.W 
2012 roku most został odnowiony 
m.in. wymieniono liny nośne i 
wantowe, podest, konstrukcję 
stalową oraz wzmocniono filary. 

Przez wiele lat, kiedy jeszcze nie 
było mostu ludzie, którzy chcieli 
dostać się na drugi brzeg byli 
przewożeni łódką.  

Rabą można było też dostać się do 
Cikowic promem, który 
funkcjonował do 1993 roku.



        LAS- PUSZCZA NIEPOŁOMICKA
Puszcza Niepołomicka w swojej historii 
nosiła różne nazwy np. w 1242 r. nazywano 
ją “Las Kłaj”. Po raz pierwszy Puszczą 
Niepołomicką nazwano ją w 1441 r. Była 
ona najpierw własnością królów Polski, a po 
rozbiorach przeszła na własność skarbu 
państwa. Ze względu na niewielką 
odległość od Krakowa, od XIII do XVIII wieku 
była najpopularniejszym obszarem 
Polowań. W Puszczy znajdują się także 
mogiły, cmentarze oraz tablice 
pamiątkowe. Na obszarze puszczy 
wytyczono szlaki turystyczne.

 



         KAPLICA
Kaplica w Damienicach p.w. Św. 
Maksymiliana Marii Kolbego, 
którego święto patronalne 
obchodzimy 14 sierpnia.



    KAPLICZKI
Od wielu lat służą jako 
miejsca, gdzie mieszkańcy     
(w większości ludzie starsi) 
modlą się wspólnie. Kapliczka 
znajdująca się przy głównej 
drodze powstała w 1863 roku, 
a druga kapliczka znajdująca 
się na skrzyżowaniu ulic 
Wesołej i Szkolnej powstała     
w XIX wieku.



      KUŹNIA
Znajduje się w tym miejscu od lat 
70 XIX w. Obecny budynek został 
wybudowany w okresie 
międzywojennym. Kuźnia jako 
obiekt usługowy działała do 
początku XXI w. Obecnie pozostaje 
jako ciekawy obiekt 
architektoniczny miejscowości.  



    POMNIK
Powstał w celu uczczenia trzech osób 
związanych z naszą wsią: por. Józefa 
Pałkowskiego, ppor. Leszka Wojasa     
i ppor. Tadeusza Błońskiego, którzy 
zostali zamordowani w kwietniu 1940 
przez NKWD.Tablica upamiętniająca 
ich została odsłonięta 28 września 
2013 roku.



    SZKOŁA
Szkoła w Damienicach to placówka o 
ponad 120-letniej historii, w której 
wiedzę zdobyło już kilka pokoleń wsi.

Szkoła powstała w 1899 roku, natomiast 
pierwszy budynek szkolny (północne 
skrzydło szkoły) został wybudowany w 
1909 roku. W 1939 roku szkoła została 
zajęta przez wojska niemieckie. W 1972 
szkoła została powiększona i 
rozbudowana (południowe skrzydło 
szkoły).



       OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Cele działania                                           
1. Prowadzenie działalności mającej na 
celu zapobieganie pożarom oraz 
współdziałanie w tym zakresie z 
państwową strażą pożarną. 2. Udziału w 
akcjach ratowniczych przeprowadzanych 
w czasie pożarów, zagrożeń 
ekologicznych związanych z ochroną 
środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3. 
Informowanie ludności o istniejących 
zagrożeniach pożarowych i ekologicznych 
oraz sposobach ochrony przed nimi.
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       NADLEŚNICTWO
Budynek został wybudowany 
między 1896, a 1898 jako siedziba 
Nadleśnictwa Gawłówek. Od 1915 
roku pełnił funkcję Nadleśnictwa 
Damienice. Był siedzibą 
nadleśnictwa do czasu jego 
likwidacji w 1985 roku.  Następnie 
pełnił funkcję hotelu 
myśliwskiego. W 2018 roku został 
sprzedany przez lasy 
państwowe osobie prywatnej.



        JEZIORA
Na terenie wsi w średniowieczu istniały dwa jeziora. Pierwsze “ Za Górkami” 
istniało do XVIII w. kiedy zostało osuszone i zamienione na pastwisko. Drugie 
istniało do końca XIX w. Znajdowało się “ Na Dolinach”- obecnie teren gdzie 
znajdują się oczyszczalnia ścieków i okoliczne pola. Jezioro przestało istnieć po 
regulacji Raby kiedy przekopano i zmieniono koryto rzeki oddalając je od 
jeziora. Obecnie w czasie powodzi, czy wystąpienia rzeki z koryta teren ten jest 
jako pierwszy zalewany.



       DWÓR
Należał do Jana Oleśnickiego, który 
był magnatem, a zarazem 
podżupkiem bocheńskim. Wokół 
dworu znajdowały się dwa sady 
owocowe i pole, na którym 
uprawiano chmiel. W otoczeniu 
dworu znajdowały się także dom, 
piekarnia, browar i obora.

Na zdjęciu obok znajduje się 
kamień, który jest fragmentem  
fundamentów dworu.



       MŁYN
Młyn znajdował się w Damienicach w XVIII  i XIV w. przy Rabie. 
Był napędzany wodą. Służył do mielenia zboża. W XVIII wieku nie 
posiadano jeszcze aparatu, dlatego nie ma żadnych zdjęć, które 
go przedstawiają.
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