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jUBILeUSZ 50-LecIA POŻYcIA MAŁŻeŃSKIeGO

W dniu 29.04.2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia 
medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. 

Na wniosek Wójt Gminy Kampinos Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej przyznał odznaczenia dla par, które przeży-
ły wspólnie 50 lat. W gronie jubilatów znaleźli się Państwo: 
Janina i Eugeniusz Dudek
Jadwiga i Stefan Dur
Marta i Fryderyk Kalamus
Jadwiga i Ludwik Malinowscy 
Zofia i Edmund Piotrowscy
Halina i Henryk Wiśniewscy 
Lucyna i Wiesław Wojtczak.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie Marszem Mendelso-
na, a poprowadziła ją Monika Kowalska – Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Kampinosie. W wydarzeniu wzięli udział 
dostojni Jubilaci wraz z bliskimi, Wójt – Monika Ciurzyńska, 
Przewodniczący Rady – Krzysztof Sucharski oraz Zastępca 
Wójta – Sebastian Wardziak. W trakcie uroczystości Wójt 
wraz z Przewodniczącym Rady złożyli Jubilatom życzenia 
i gratulacje oraz wręczyli medale, kwiaty i upominki. Z ust 
organizatorów padło wiele słów uznania dla wzajemnej mi-
łości, szacunku oraz trwałości rodziny. Podkreślono rów-
nież, iż małżeństwo to nie tylko piękne i doniosłe chwile ale 
także dzielenie z drugą osobą trosk i smutków. 
Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć, ciepłych wspomnień, 
rozmów oraz porad od Jubilatów dla młodego pokolenia – 
co robić i jak żyć, aby wspólnie przeżyć ze sobą tyle lat. 

Jubilatom raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia 
oraz dziękujemy za uświetnienie uroczystości swoją obec-
nością. Życzymy abyście w zdrowiu i dostatku doczekali ko-
lejnych rocznic.

wYDARZeNIA
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wYDARZeNIA

110 lat OSP Zawady!
W niedzielę 05.06.2022 strażacy z OSP KSRG Zawady 
świętowali 110-lecie powstania swej jednostki.
O godzinie 11.45 pododdziały Straży Pożarnych zebrały się 
na placu przed remizą OSP Zawady, by przemaszerować na 
Mszę Świętą w Kościele Parafialnym św. Doroty w Zawa-
dach. Mszę Świętą w intencji strażaków koncelebrowali Ka-
pelan Strażaków ks. Prałat Tadeusz Jaworski oraz ks. Bogu-
sław Pomarański. Po mszy uczestnicy przemaszerowali na 
plac OSP Zawady. Oficjalne obchody rozpoczęto złożeniem 
meldunku Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP druhowi Andrzejowi Wasilewskiemu przez pro-
wadzącego uroczystość dowódcę Komendanta Gminnego 
Zbigniewa Plocha. Następnie po uroczystym podniesieniu 
flagi na maszt, Prezes OSP Zawady dh Sylwester Ciurzyń-
ski przywitał przybyłych gości. Po powitaniu gości druhna 
Anna Węgrzyn odczytała kronikę Ochotniczej Straży Po-
żarnej. W dalszej części nastąpiło odznaczenie sztandaru 
Złotym Krzyżem nadanym przez Kapitułę Stowarzyszenia 
Konfraterni Mazowieckiej św. Floriana Mazowia. Jubileusz 
110-lecie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawa-
dach był również okazją do wręczenia odznaczeń związko-
wych, wyróżnień oraz podziękowań. Przybyli goście zabrali 
głos, w swoich wystąpieniach życzyli strażakom kolejnych 
udanych lat służby oraz bezpiecznych powrotów.
Po wzniosłej uroczystości wszystkich gości zaproszono na 
uroczysty poczęstunek do budynku OSP Zawady.

Tekst i foto: 
Prezes OSP Zawady oraz druhowie strażacy
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W dniu 2 czerwca 2022 r. w Nowym Dworze Mazowieckim 
Samorządowcy z terenu naszego powiatu podpisali umo-
wy w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2022”. Gmina Kampinos pozyskała 
dotacje w łącznej kwocie 50 tys. zł na realizację poniższych 
zadań:

• Modernizacja bram garażowych w OSP Stare Gnato-
wice, wartość zadania 20 000 zł, przyznana dotacja 
w wysokości 10 000 zł, zadanie będzie polegać na za-
kupie i montażu napędu do dwóch bram garażowych 
oraz wymiany dwóch paneli w jednej z bram;

• Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Skarbikowo przy drodze gminnej nr 
100147, wartość zadania 24 000 zł, przyznana dota-
cja w wysokości 10 000 zł, w ramach zadania zamon-
towane zostaną trzy lampy solarne o mocy min. 30W, 
na słupach ze stopu aluminium o wysokości 6 metrów; 

• Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Kwiatkówek przy ulicy Sarny, wartość 
zadania 24 000 zł, przyznana dotacja w wysokości 
10 000 zł, w ramach zadania zamontowane zostaną 
trzy lampy solarne o mocy min. 30W, na słupach ze 
stopu aluminium o wysokości 6 metrów;

• Wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Ko-
morowie, wartość zadania 21 000 zł, przyznana do-
tacja w wysokości 10 000 zł, zakupiony zostanie ze-

staw zabawowy zawierający podest z dachem, jedną 
zjeżdżalnię, wejście po stopniach, przejście po belce 
z linami;

• Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Budki Żelazowskie, wartość zadania 
24 000 zł, przyznana dotacja w wysokości 10 000 zł, 
w ramach zadania zamontowane zostaną trzy lampy 
solarne o mocy min. 30W, na słupach ze stopu alumi-
nium o wysokości 6 metrów.

INFORMAcje BIeŻące / INweStYcje

Zadanie pn. Modernizacja bram garażowych w OSP Stare Gnatowice współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego;
Zadanie pn. Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo przy drodze gminnej nr 100147 współfinansowano ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego;
Zadanie pn. Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Kwiatkówek przy ulicy Sarny współfinansowano ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego;
Zadanie pn. Wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Komorowie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego;
Zadanie pn. Budowa trzech solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Budki Żelazowskie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Budowa i przebudowa 
sieci dróg gminnych 
w Kampinosie 
i Kampinosie A
W ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Kampinos 
otrzymała promesę inwestycyjną na kwotę 8 628 421,55 zł, 
co stanowi 95% przewidywanej wartości inwestycji. 
Przedmiotowe zadanie zostanie wykonane w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja będzie polegała na 
budowie i przebudowie następujących dróg: ul. Różanej, 
ul. Jaśminowej, ul. Daliowej, projektowanej drogi 6KDD, ul. 
Konwaliowej i ul. Kwiatowej w Kampinosie i Kampinosie A. 
W dniu 27 czerwca br. został ogłoszony cztwarty przetarg na 
wyłonienie Wykonawcy, poprzednie zostały unieważnione 
z uwagi na fakt, iż złożone oferty przewyższały kwotę, 
jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 
zamówienia.
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Granty PPGR

Remonty dróg gminnych

Gmina Kampinos pozyskała środki w ramach grantu 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 „wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR”.
W ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy o grant, Gmina 
zakupi oraz przekaże laptopy o wartości do 2500 zł każdy.
Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich 
z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. 

Sprzęt zakupiony w ramach projektu przekazany będzie 
na własność beneficjentom programu, bez konieczności 
zwrotu do Gminy po zakończeniu nauki przez ucznia. 
Do programu, zgodnie z jego regulaminem, kwalifikowani 
byli uczniowie szkół podstawowych oraz średnich 
zamieszkujący gminę Kampinos, którzy w terminie do  
11 marca 2022 roku złożyli wnioski o udział w projekcie 
wraz z załącznikami.

Korzystając z pierwszych upalnych dni, które sprzyjają prowa-
dzeniu robót bitumicznych wyłoniony Wykonawca- Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe „RYDMAR” Ryszard Chłystek 
z Juliopola, wykonał roboty remontowe na najbardziej zdegra-
dowanych odcinkach dróg gminnych oraz w miejscach, gdzie 
po sezonie zimowym pojawiły się ubytki w nawierzchni. Zakres 
robót objął naprawy na powierzchni 800 m2, polegające mię-
dzy innymi na wycięciu uszkodzonych miejsc nawierzchni piłą 
mechaniczną, odtworzeniu w razie konieczności podbudowy   
o grubości do 10 cm, a także ułożeniu i zagęszczeniu warstwy 
mieszanki mineralno-asfaltowej o  grubości średnio 6-8 cm.

Naprawy zostały wykonane w następujących lokalizacjach: 
• Strojec – droga 410301W, 
• Kwiatkówek – droga 410328W 
• Kampinos A i Podkampinos – odcinki drogi gminnej 

410325W. 
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Zaglądamy do hali sportowej w Kampinosie
Roboty związane z budową w Kampinosie hali sportowej 
są już na ostatniej prostej. Prowadzone są ostatnie prace 
montażowe, malarskie a także porządkowe. Zanim 
obiekt zostanie oddany do eksploatacji, wykonawca musi 
dopełnić szeregu formalności związanych z odbiorami 
obiektu i uzyskaniem pozwolenia na jego użytkowanie, 
a tymczasem chcielibyśmy Państwu zdradzić parę 
szczegółów dotyczących ostatecznego wyglądu wnętrza 
hali. Zapraszamy zatem na krótką fotorelację.
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Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Kampinosie A 
– budowa laguny
 hydrobotanicznej.

Pod koniec kwietnia br. została podpisana umowa 
na dwuletnią inwestycję związaną z rozbudową 
oczyszczalni ścieków w Kampinosie A, w zakresie 
budowy laguny hydrobotanicznej. Realizacja zadania 
odbywa się w formule „zaprojektuj i wybuduj” co 
oznacza, że wyłoniony wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania projektu instalacji, uzyskania niezbędnych 
zgód i pozwoleń właściwych organów oraz wykonania 
robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 
Zostały już wykonane odwierty geologiczne, a obecnie 
przygotowywana jest koncepcja projektowa, która będzie 
stanowiła podstawę do dalszych prac projektowych.  
Ww. inwestycja umożliwi zagospodarowanie osadów 
ściekowych na miejscu, bez potrzeby kosztownej 
utylizacji przez firmy zewnętrzne, przez co najmniej 
15 lat. Na budowę obiektu Gmina Kampinos uzyskała 
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w kwocie ponad 610 tys. zł. Po wybudowaniu 
instalacji fotowoltaicznej na potrzeby ww. oczyszczalni, 
realizacja laguny hydrobotanicznej jest kolejnym 
krokiem mającym na celu racjonalizację rosnących 
kosztów oczyszczania ścieków. 

INFORMAcje BIeŻące / INweStYcje

zdjęcie: freepik.com

Budynek komunalny 
przy ul. Szkolnej 2 będzie 
ogrzewany gazem

Trwa postępowanie przetargowe, którego celem jest 
wyłonienie wykonawcy „Budowy przyłącza gazu 
z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy 
ul. Szkolnej 2 w Kampinosie – Wymiana źródła ciepła na 
ekologiczne”.
Adaptacji pomieszczeń kotłowni na paliwo stałe 
w istniejącym budynku komunalnym na kotłownię gazową 
obejmie demontaż starych kotłów na paliwo stałe oraz 
montaż kotłów gazowych wraz z niezbędnymi urządzeniami 
dla potrzeb ogrzewania przedmiotowego będącego 
własnością Gminy Kampinos budynku. Zakres prac obejmuje 
również demontaż dotychczasowej instalacji elektrycznej 
i montażu nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 
po byłej kotłowni węglowej.
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Gminna dotacja na wymianę źródeł 
oGrzewania na przyjazne środowisku

Jednym ze źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza jest spalanie paliw do celów grzewczych. 
Szczególnie dużo zanieczyszczeń przedostaje się do powietrza w wyniku spalania paliw stałych 
w kotłach domowych o złym stanie technicznym.
Aby finansowo wesprzeć mieszkańców gminy przy wymianie złej jakości pieców Rada Gminy Kampinos 
w dniu 28 lutego 2022 podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu 
Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na 
przyjazne środowisku.
Na ten cel przeznaczono w budżecie Gminy Kampinos kwotę 100 000,00 zł. Kwota dofinansowania 
wynosi 3000,00 zł i będzie ją można wykorzystać w zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła 
niespełniającego wymogów normy PN-EN 303-5:2012 na:

1) kocioł na węgiel, drewno i biomasę spełniający wymagania Ekoprojektu tzw. Ecodesign;
2) kocioł gazowy;
3) kocioł olejowy;
4) kocioł elektryczny;
5) pompę ciepła.

Nabór wniosków prowadzony jest do 31 lipca 2022 r. lub do wyczerpania środków.
UWAGA !! Dotacja nie może pokrywać wydatków poniesionych przez wnioskodawcę przed dniem 
zawarcia umowy o udzielenie dotacji. 

Należy pamiętać, że mieszkańcy muszą się rozliczyć się do 30 listopada 2022 r.
Piec musi być nowy, spełniający wymagania ekoprojektu, z 2 letnią gwarancją. Dotychczasowy piec nie 
spełniający norm musi zostać zlikwidowany.
Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie http://kampinos.pl/ w zakładce Dotacja na 
wymianę źródła ogrzewania lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kampinos w pokoju nr 2.

DOTACJI NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – NABÓR WNIOSKÓW TRWA
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków jest jednym z najbardziej optymalnych rozwiązań w celu  
poprawienia stanu środowiska na terenie gminy oraz rozwiązania problemu niewłaściwego pozbywania się 
ścieków przeważnie na obszarach o rozproszonej zabudowie. 
W związku z powyższym Rada Gminy Kampinos w dnia 25 października 2021 r. podjęła Uchwałę Nr 
XXXVI/231/21  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na 
zadania służące ochronie wód polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Kampinos. 
Zgodnie z regulaminem uchwały Nr XXXVI/231/21  wniosek o dotację celową można złożyć w Urzędzie 
Gminy Kampinos, w wersji papierowej, w terminie do 31.08.2022 r. Dotacja wynosi 90% kosztów inwestycji, 
jednak nie więcej niż 3 000,00 zł. Wypłata dotacji następuje na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę 
dokumentów wymaganych zapisami zawartej umowy. 

UWAGA!!! Dotacja nie może pokrywać wydatków poniesionych przez wnioskodawcę przed dniem 
zawarcia umowy o udzielenie dotacji. 

Podstawą rozliczenia dotacji jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku o wypłatę dotacji wraz z dokumentacją 
potwierdzającą realizację zadania i poziomem poniesionych wydatków w terminie do 30.11.2022 r. Dotacja 
jest wypłacana wnioskodawcy, który zrealizuje zadanie i dokona terminowego rozliczenia. 
Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dostępne są pod adresem http://kampinos.pl/gminna-
dotacja-celowa-do-budowy-przydomowych-oczyszczalni-sciekow/
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INFORMAcje BIeŻące

W czerwcu Gmina Kampinos podpisała umowę o dotację 
na realizację zadania pod nazwą „Przeprowadzenie akcji 
edukacyjno-informacyjnej na terenie Gminy Kampinos”. 
Przyznana dotacja w wysokości 4 920 zł, w 50% pokryje 
całkowita wartość zadania.  
Akcja edukacyjno – informacyjna, zorganizowana zostanie 
w plenerze. Wykonawca w ramach zadania zapewni: 
• stanowisko edukacyjno-informacyjne, które udzielać 

będzie niezbędnych informacji mieszkańcom 
dotyczących dobrych praktyk w zakresie czystego 
powietrza i eksploatacji źródeł ciepła, uchwały 
antysmogowej czy możliwych form dofinansowania do 
wymiany aktualnie posiadanych źródeł ciepła. Stoisko 
informacyjne skierowane do wszystkich mieszkańców 

– osób fizycznych, przedsiębiorców, pracowników 
Urzędu i jednostek organizacyjnych,

• zajęcia dla dzieci przekazujące informacje o właściwej 
eksploatacji źródeł ciepła w domach, dopuszczalnych 
paliwach (w tym o właściwej segregacji odpadów) 
i możliwościach wpływu na otaczające nas powietrze.

• przeprowadzanie symulacji kontroli przestrzegania 
zapisów uchwały antysmogowej, przybliżenie 
mieszkańcom zakresu kontroli, przepisów prawnych, 
obowiązków kontrolującego i kontrolowanego oraz 
sposobu pobierania próbek popiołu do badania 
laboratoryjnego,  

• opracowanie oraz wydrukowanie materiałów 
informacyjno-edukacyjnych w formie ulotek i plakatów.  

Zadanie pn. „Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie Gminy Kampinos” współfinansowano ze 
środków samorządu Województwa Mazowieckiego.
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SPÓŁKA wODNA - INFORMAcjA

dnia 28.03.2022 r.

INFORMAcjA

Szanowni Państwo.
W dniu 19 marca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów naszej Spółki. Podjęto 7 uchwał, z którymi 
proszę się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos w zakładce „Spółka Wodna” i „Uchwały 
i wnioski”.
Oprócz treści uchwał, które dotyczą uzyskania przez Zarząd Spółki absolutorium za 2021, planu finansowego 
i planu pracy na 2022, wysokości wynagrodzenia dla przewodniczącego zarządu, opłat za usługi świadczone 
przez spółkę, zasad prowadzenia niektórych prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych oraz nowego 
składu Komisji Rewizyjnej, możecie Państwo zapoznać się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za 2021 r., 
sprawozdaniem finansowym Zarządu za 2021 r. oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2021 roku.
W 2021 r. wykonano prace konserwacyjne za ok 98 tysięcy przy niezbyt wysokich dotacjach. Prace konserwacyjne 
były finansowane również z naszych składek które, podobnie jak w 2020 r., wyniosły ok. 40 tysięcy zł. W tym 
roku zaplanowano przeznaczyć na konserwację urządzeń melioracyjnych kwotę 180 tys. Taki budżet winien 
trochę przyczynić się do poprawy funkcjonowania niektórych urządzeń melioracyjnych na naszym terenie. 
Niestety w tym roku, z powodu radykalnych wzrostów cen materiałów i paliwa, ilość wykonanych prac może 
się relatywnie zmniejszyć w porównaniu z latami ubiegłymi.
Pomimo takiej sytuacji Spółka, praktycznie od stycznia, cały czas prowadzi prace z wykorzystaniem wyłącznie  
własnych środków finansowych (rezerwa finansowa z 2021 r. oraz bieżące składki). Niestety nasze możliwości 
finansowe są mocno już ograniczone i z pewnością nastąpi wyraźne spowolnienie prac w terenie. Dalsze prace 
na szerszą skalę będą możliwe po otrzymaniu dotacji. Nie tylko nasza Spółka boryka się z takimi problemami. 
Generalnie spółki wodne i ich działalność, są uzależnione od warunków pogodowych, stanem zasiewów na 
polach no i oczywiście zasobów finansowych. Nie każda spółka może sobie pozwolić na prowadzenie ciągłych 
prac w terenie przez cały rok.
W związku z powyższą sytuacją prośba ze strony Zarządu: prosimy - nie wywieranie na nas ciągłych nacisków 
w zakresie pilnego zajmowania się zgłoszeniami. Żadne zgłoszenie od Państwa nie jest ignorowane czy 
odkładane do tzw. szuflady. Staramy się, wcześniej czy później, pojechać w teren, udokumentować sytuację 
i podejmować działania. Niestety stan techniczny występujących na naszym terenie urządzeń melioracyjnych 
jest, krótko mówiąc, zły. Spółka nie jest w stanie w ciągu jednego sezonu zająć się wszystkimi zgłoszeniami. 
Dodatkowo prosimy o zrozumienie sytuacji, w jakiej pracuje Zarząd. Nie jesteśmy, jak to już kilkakrotnie 
podkreślałem w poprzednich informacjach, etatowymi pracownikami Spółki. Nasz praca polega wyłącznie na 
społecznym zaangażowaniu. Spółka nie zatrudnia też, z uwagi na koniczność oszczędzania środków, żadnych 
pracowników biurowych czy pracowników fizycznych. Nie jesteśmy żadnym przedsiębiorstwem typu urząd 
miasta czy miejskim zakładem zieleni do obsługi mieszkańców. Stanowimy zrzeszenie prywatnych osób, które 
wspólnie mają dbać o stan melioracji na swoich gruntach. Niestety ustawa prawo wodne zostało tak zapisane, 
że póki co, w takich warunkach musimy działać. 
W załączeniu kilka zdjęć z tegorocznych prac.

  

Za Zarząd
 Waldemar Sarnowski
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Podnosimy poziom cyberbezpieczeństwa
Na początku 2022 roku Gminie Kampinos uzyskała grant w ramach programu Operacyjnego Polska na lata 2014-2020. 
Przyznane środki w wysokości 100 000 złotych przeznaczone są na zakup stacji roboczych i oprogramowania Office, 
rozbudowę zabezpieczeń typu firewall, zakup oprogramowania antywirusowego oraz przeprowadzenie diagnozy 
ceberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy.
Na obecnym etapie wyłonieni wykonawcy realizują niezbędne usługi i dostawy objęte grantem.

Realizacja projektu zapewni niezbędne wsparcie w zakresie realizacji usług publicznych, a także zwiększenie 
cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Kampinosie.
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W ramach pozyskanych środków w budynku w Kampinosie 
A 30 A zapewnione zostało działanie Klubu Senior+, 
w którym przewidziano miejsca dla 30 osób 60+. 
Klub Seniora funkcjonuje trzy razy w tygodniu, w środki, 
czwartki i piątki. Seniorzy skupieni w Klubie mogą 
skorzystać z oferty jednodniowych wycieczek, spotkań 
ze specjalistami takimi jak lekarz, dietetyk, ratownik 
medyczny, warsztatów muzycznych, zajęć sportowych, 
zajęć z fizjoterapeutą, wsparcia psychologa, warsztatów 
artystycznych i innych. 
Klub prowadzony jest przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kampinosie.

Drodzy biegacze! Dziękujemy za Waszą obecność 
i doskonałą, sportową atmosferę. Za nami 2. edycja 
„Kampinoskiego Piekła” z Michałem Kotkowskim, 
paralekkoatletą, brązowym medalistą Mistrzostw 
Świata, dwukrotnym Mistrzem Europy na 200 i 400 m,  
oraz Elizą Galińską, lekkoatletką, mistrzynią i rekordzistką 
Polski U16 na 2000 m!
Podsumowując - wspaniali uczestnicy, niezastąpieni 
kibice i wolontariusze, mnóstwo dobrej energii – 
dziękujemy!
Dalej krótka relacja fotograficzna, zaś film i galeria zdjęć 
z wydarzenia dostępna jest na gminnym fb – zapraszamy 
do oglądania. 
Zadanie dofinansowane ze środków budżetowych Gminy 
Kampinos w ramach małych grantów. 

wojewoda Mazowiecki 
przyznał Gminie Kampinos 
dotację w wysokości 57 915 
złotych na „Zapewnienie 
funkcjonowania Klubu 
Senior+”.

2. edycja imprezy 
„Biegaj z nami 
w Kampinoskim Piekle”
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Legia MtB ponownie 
w Granicy!
Z początkiem czerwca odbyło się kolarskie święto 
w Granicy, na trasach Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Ponad 100 zawodników  - dorosłych i dzieci - stanęło do 
rywalizacji. Mimo, iż prognozy pogody na niedziele nie były 
optymistyczne, to ostatecznie w dniu zawodów warunki 
do ścigania były wręcz idealne. Dziękujemy za wspólnie 
spędzony czas! Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim 
tym, dla których ukończenie zawodów było celem, który 
zrealizowali. 

Dziękujemy Policji i Ochotniczym Strażom Pożarnym za 
pomoc w  zabezpieczeniu przejazdu zawodników na trasie 
oraz pomoc w sprawach organizacyjnych. Widzimy się za 
rok w Granicy, na kolejnej edycji Legia MTB! 
Dziękujemy i do zobaczenia.  

Film z wydarzenia dostępny jest na gminnym fanpage’u, zaś 
szczegółowe wyniki na stronie  
http://www.legia-mtbmaraton.pl.   

Organizatorem wyścigów był Klub Kolarski Legia MTB 
1928, zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu 
Gminy Kampinos w ramach otwartego konkursu ofert.
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Piknik sportowy „Graj w zielone” dla dużych i małych, 
aktywnie spędzających czas, już za nami! Były konkurencje 
sprawnościowe, bieg nordic walking z przewodnikiem, 
wspinaczka z asekuracją, strzelanie z łuku, zdrowa leśna 
kuchnia, dużo ekologii a na zmęczonych atrakcjami - czekał 
relaks w wiosce hamakowej Leśny Ludzik. Biblioteka 
Publiczna w Kampinosie zadbała o atrakcje artystyczne dla 
dzieci. Wręczone zostały również nagrody i wyróżnienia 
w konkursie plastycznym :).
Dziękujemy Fundacji Fera Via za entuzjazm i zaangażowanie 
oraz pełen profesjonalizm przy organizacji imprezy. Świetnie 
spisali się wolontariusze, druhowie ochotnicy i służby 
medyczne.
Organizatorzy: FundacjaFeraVia, Stowarzyszenie Eksploracji 
Turystycznej „Salvos”, Stowarzyszenie Polska Szkoła 
Surwiwalu Grupa „Wschód”, Adam Boguta Leśny Ludzik, 
Gmina Kampinos, Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos, 
Kampinoski Park Narodowy
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Działalność 
Młodzieżowej Rady 
Gminy

Dnia 6 czerwca o godzinie 11.00 odbyło się II po-
siedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos, 
w którym uczestniczyło 15 młodych radnych z na-
szej gminy. Jednocześnie był to debiut Anny Zdunek 
w roli przewodniczącej Młodzieżowej Rady. Ania 
powitała radnych i przedstawiła porządek obrad. 
Na tym posiedzeniu radni zapoznawali się ze Sta-
tutem i regulacjami prawnymi dotyczącymi działal-
ności Rady, analizowali cele Rady i wyznaczali kie-
runki działań na przyszły rok. Radni zastanawiali się 
jakie aktywności może podjąć Rada z zakresu działań  
o charakterze społecznym, rekreacyjnym, chary-
tatywnym, ekologicznym i kulturalnym, by uatrakcyj-
nić życie społeczności szkolnej. W ciekawej dyskusji 
powstało wiele interesujących pomysłów, które być 
może zostaną zrealizowane w niedalekiej przyszłości  
(StreetWorkOutPark, e-konkursy, wycieczki o charak-
terze rekreacyjnym i sportowym). Radni ochotnicy Iga, 
Szymon i Ania będą wkrótce przygotowywać prezen-
tację multimedialną na temat „Bezpieczny wypoczy-
nek podczas wakacji” oraz zaplanują wycieczkę inte-
gracyjną dla koleżanek i kolegów z Ukrainy do parku 
w Żelazowej Woli. 

Marta Kroc, opiekun MRG
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„Umiem pływać”Gmina pozyskała 
dofinansowanie w ramach 
Narodowego Programu 
Rozwoju czytelnictwa 
- w bibliotece szkolnej 
będzie więcej nowości!

warsztaty integracyjne dla koleżanek i kolegów z Ukrainy

Po raz kolejny uczniowie klas I - III naszej szkoły 
podstawowej będą uczestniczyli w projekcie powszechnej 
nauki pływania „Umiem pływać” realizowanym przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, bez selekcjonowania na 
mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo 
uczniów. Projekt zakłada systematyczny i powszechny 
udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach 
sportowych z zakresu nauki i doskonalenia umiejętności 
pływania.   

Zajęcia będą odbywały się w okresie od września do 
grudnia 2022 r. na pływalni „Orka” w Sochaczewie 
z częstotliwością jeden raz w tygodniu, w dwóch 
piętnastoosobowych grupach. Na każdego ucznia 
przypada 20 godzin lekcyjnych zajęć. Zajęcia będą 
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów 
pływania, którzy, poprzez testy sprawnościowe, będą 
oceniali nabyte przez dzieci umiejętności pływania. 

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 
realizowany w naszej szkole dofinansowany jest przez 
Ministerstwo Sportu i Turystki ze środków Funduszu 
Zajęć Sportowych dla Uczniów.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021-2025” Gmina Kampinos podpisała umowę 
z Mazowieckim Kuratorium Oświaty o dotację celową  
w wysokości 12 000 złotych na  zakup nowości 
wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki 
szkolnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
w Kampinosie.
Przewidziany wkład własny Gminy – 3000 zł.
Termin realizacji zadania do 31 grudnia 2022 roku.

21 kwietnia wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu 
z klas VIII przygotowali kolejne z cyklu zajęcia integracyjne 
dla swoich koleżanek i kolegów z Ukrainy. Zajęcia pod 
hasłem „Opowiem Ci o Polsce” miały charakter warsztatowy. 
Eryk, Adam, Zuzia, Natalka i Igor przygotowali prezentację 
multimedialną na temat naszego kraju. Uczniowie i uczennice 
z Ukrainy poznawali  podział administracyjny Polski, 
najważniejsze symbole i godła, położenie geograficzne 
stolicy, ukształtowanie terenu, największe miasta Polski i ich 
położenie, najpiękniejsze zabytki i krainy geograficzne oraz 
typowe polskie potrawy. Po prezentacji otrzymali  ćwiczenia, 
pracowali z mapą Polski a wykonywanie zadań osłodził  pyszny 
murzynek upieczony przez wolontariuszkę Zuzię :) . W pracy 
nad zestawem ćwiczeniowym pomagali  czujni i pomocni 
wolontariusze. Następnie uczniowie z Ukrainy przygotowali 
dla wolontariuszy prezentację  o Ukrainie i choć na to zadanie 
mieli tylko 30 minut prezentacja zrobiła na nas duże wrażenie. 
Słowa kończące ich prezentację „Sława Ukrainie, bohaterom 
sława, Krym nasz!” na długo pozostaną w naszej pamięci. Tekst i zdjęcia: Marta Kroc, Opiekun SKW
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Obchody Światowego dnia świadomości Autyzmu

 „Zatrzymaj się i poznaj nas. Nie oceniaj. Zaakceptuj.” 
- pod takim hasłem odbył się w naszym zespole, już po 
raz kolejny, dzień związany z obchodami Światowego Dnia 
Świadomości Autyzmu. Kolor ubrania, który obowiązywał  
w tym dniu, to oczywiście kolor niebieski na znak 
solidarności z osobami ze spektrum autyzmu. 
Już od rana uczniowie klasy 2a, 4a, przewodniczący 
poszczególnych klas oraz p. dyrektor Marta Berska,  
p. Joanna Kiełbasa, p. Anna Rybka, p. Agnieszka Tomecka,  
p. Małgorzata Marciniak, p. Kamila Krakowian przeszli 
ulicami Kampinosu odbywając w ten sposób  „Spacer dla 
Autyzmu”, z elementami ubrań na niebiesko, z rękawiczkami 
i balonami również w kolorze niebieskim. 
Wszystkie podjęte działania miały na celu podnoszenie 
świadomości naszych uczniów na temat autyzmu, zwrócenie 
uwagi na problemy i potrzeby osób z autyzmem. Sądząc 
po zachowaniu uczniów - działania przyniosły skutek. 
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egzamin ósmoklasistySzkolne igrzyska olimpijskie 
klas IV-VIII 2022

Za nami trzydniowy egzamin ósmoklasisty, który rozpoczął 
się egzaminem z języka polskiego, następnie uczniowie 
podchodzili do matematyki, a egzamin kończył język obcy 
nowożytny. W tym roku pięćdziesięciu dwóch uczniów 
naszej szkoły, w tym czterech uczniów z Ukrainy stawiło 
czoła testom egzaminacyjnym. Wyniki ósmoklasiści poznają 
1 lipca. 
Egzamin to prawdziwy sprawdzian wiedzy i umiejętności 
nabytych w szkole podstawowej.  Jest to również przepustka 
do kolejnego etapu kształcenia. 
Uczniom klas ósmych życzymy osiągnięcia jak najlepszych 
wyników oraz dostania się do wymarzonej szkoły średniej.

10 czerwca obchodziliśmy wielkie święto sportu szkolnego - 
Szkolne Igrzyska Olimpijskie. Głównym celem było zachęcenie 
dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej, integrowanie się 
klasy, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie 
wiary we własne siły.
Każda z klas 2 tygodnie przed Igrzyskami wylosowała nazwę 
państwa, które podczas Olimpiady ma zaprezentować. Dzięki 
temu podczas Olimpiady w Szkole Podstawowej w Kampinosie 
gościliśmy państwa: Wielką Brytanię, Włochy, Meksyk, Szwaj-
carię, Japonię, Francję Ukrainę, Hiszpanię oraz Polskę.
Szkolne Igrzyska Olimpijskie rozpoczął pochód klas, które za-
prezentowały cechy charakterystyczne wylosowanych wcześ-
niej państw. Dyrektor Marta Dobosz uroczyście rozpoczęła 
Igrzyska, pozostając wierni tradycji zapłonął znicz olimpijski. 
Następnie odbył się pokaz break dence, występ cheerleaderek 
oraz pokaz zapaśniczy.
Zespół nauczycieli wychowania fizycznego w składzie Marta 
Berska, Michał Stecko oraz Robert Rybicki przygotowali róż-
ne konkurencje sportowe, w których uczniowie mieli szansę 
wykazać się sprawnością fizyczną: deska na czas, rzut kółkiem, 
pchnięcie kulą, przeciąganie liny oraz biegi sztafetowe. Nie bra-
kowało współzawodnictwa klas w meczach piłki ręcznej.
Uczniowie startujący w konkurencjach indywidualnych zdo-
bywali punkty dla całej klasy, a trzy najlepsze osoby w danej 
konkurencji zostały nagrodzone medalami i pamiątkowymi dy-
plomami.
Najbardziej usportowioną klasą na poziomie klas IV-VI została 
klasa VI, a na poziomie VII-VIII klasa VIII a.
Zachęcamy do codziennej aktywności fizycznej! 

Marta Berska
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„Dzień bez plecaka”  trafił do Naszej szkoły

Dzień bez plecaka obchodzone jest w szkołach coraz częś-
ciej. W naszej szkole odbył się 28 marca 2022r.
Wbrew pozorom nie chodzi wcale o przybycie do szkoły bez 
plecaka. O co zatem chodzi?
Dzień bez plecaka to dzień, w którym chętni uczniowie oraz 
nauczyciele przychodzą do szkoły bez toreb i plecaków. Za-
bawa polega na tym, aby korzystając ze swojej pomysłowo-
ści i sprytu czymś ten plecak zastąpić. W tym celu posłużyć 
może wszystko: walizka, skrzynka na narzędzia, chlebak, 
sklepowy wózek, a nawet legowisko dla zwierząt. Liczy się 
kreatywność i fantazja.

Skąd pochodzi ten zwyczaj, jaki jest cel 
obchodów tego święta?

Zwyczaj obchodów Dnia bez plecaka pochodzi z USA, gdzie 
dzieci w ten dzień przychodzą do szkół bez plecaków, a swo-
je książki i przybory przynoszą w plastikowych torbach lub 
po prostu w rękach. Jaki jest tego cel?
Ma on na celu zwiększanie świadomości trudnych warunków 
bytowych, a także problemów z dostępem do edukacji mi-
lionów uczniów w wielu zakątkach świata. Często zdarza się,  
że dzieci muszą chodzić pieszo, z reklamówkami lub trzyma-
jąc rzeczy w rękach, ponieważ nie stać ich nawet na plecak.
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Wiele się działo w naszej bibliotece od ostatniego wydania Biu-
letynu Kampinoskiego. Był to czas wytężonej pracy, ale Czy-
telnicy (ci najmłodsi, jak również ci trochę starsi) motywują do 
działania. 
Nasz Dyskusyjny Klub Książki rośnie w siłę, co cieszy. W kwiet-
niu omawiałyśmy książkę Nicoli Ryner „Dziewczyna, którą zna-
łaś”, w maju Zyta Rudzka powieścią „Tkanki miękkie” dała nam 
powód do długiej i dość burzliwej dyskusji. Ale, jak zawsze, było 
miło i sympatycznie. Lektura czerwcowa to „Nieludzko piękna 
jesień” Jacka Melchiora. Na kolejne spotkanie klubu zaprasza-
my po wakacjach, we wrześniu.
Wręczyliśmy również kolejne dyplomy uczestnikom projektu 
Instytutu Książki „Mała Książka Wielki Człowiek”. Do grona 
nagrodzonych Czytelników dołączyli: Nela Kamińska, Liliana  
Zalewska, Lena Stasiak oraz Błażej Stasiak. Dzieciom raz jesz-
cze gratulujemy, dziękujemy za udział w projekcie. Zapraszamy 
do naszej biblioteki. 
Ogłoszony przez naszą bibliotekę konkurs plastyczny „Mój wy-
marzony Dzień Dziecka” został rozstrzygnięty. Komisja konkur-
sowa przyznała miejsca:
a) w kategorii Dzieci do lat 10
I miejsce  -   Lena Stasiak
II miejsce  -  Alicja Skalska
III miejsce  -  Maja Michalczyk
b) w kategorii Dzieci i młodzież 11 – 18 lat
I miejsce   -   Amelia Lewandowska
c) w kategorii Dorośli
I miejsce ex aequo dla: Marty Budnik oraz Eweliny Michalczyk
Komisja przyznała dwa wyróżnienia dla: Liliany Zalewskiej oraz 
Antoniny Sawickiej.
Nagrody i dyplomy wręczyliśmy 5 czerwca, na imprezie ple-
nerowej „Graj w zielone”. Tego samego dnia, jeszcze jeden dy-
plom od biblioteki otrzymała Aleksandra Muras. Ta wdzięczna  
ośmiolatka – to najaktywniejszy Czytelnik 2021 roku Biblioteki 
Publicznej Gminy Kampinos w przedziale wiekowym do 18 lat. 
Ola wypożyczyła 198 książek. 
3 kwietnia, kolejny już raz w tym roku, spotkaliśmy się z gru-
pą dzieci i ich rodzicami w Leśnym Domku. Tym razem, wraz 
z panią Małgosią, wykonaliśmy z włóczki piękne króliczki. Gru-
pa była bardzo zgrana, Rodzice dzielnie pomagali swoim po-
ciechom. Króliczki wyszły przepięknie, po zakończeniu zajęć 
uczestnicy wrócili do domów z własnoręcznie wykonaną pracą.
W niedzielne popołudnie, 10 kwietnia, grupa uczestników 
warsztatów zorganizowanych w „Puszczyku” miała możliwość 
odkrycia nowych pasji i własnoręcznego wykonania niepowta-
rzalnych prezentów dla siebie lub swoich bliskich. Tym razem 
nasz wybór padł na zdobienie styropianowych jajek (w rozmia-
rach „s” lub „xxxl”) metodą decoupage przy wykorzystaniu pa-
pieru ryżowego. Nasi uczestnicy nie zawiedli –powstały pięk-
ne wielkanocne jajka, stroiki a chętni odbyli nawet krótki kurs 
ogrodnictwa.
Dniem Bibliotekarza i Bibliotek oraz spotkaniem autorskim 
– rozpoczęliśmy tegoroczny Tydzień Bibliotek, trwający od  
8 maja do 15 maja. Celem akcji jest promowanie czytelnictwa.  
W ciepłą i słoneczną niedzielę 8 maja mieliśmy zaszczyt goś-
cić w Kampinosie panią Edytę Świętek, autorkę wielu powie-
ści społeczno-obyczajowych, która przyjechała do nas spod 

Niepołomic. Mamy nadzieję, że spotkanie było przyjemnością 
a wizyta w Kampinosie zaowocuje kiedyś sagą rodzinną, któ-
rej to losy będą osadzone w gminie Kampinos. Na zakończenie 
tego przesympatycznego spotkania nasza biblioteka wzbogaci-
ła się o książkę „Zaginiona melodia” z autografem autorki. Było 
nam bardzo miło. Liczymy też, że Czytelniczki, które uczestni-
czyły w spotkaniu autorskim, podzielają nasze zdanie.
W słoneczną niedzielę, dla naszych małych gości, zajęcia edu-
kacyjne poprowadził w Leśnym Domku „Puszczyk” Pan Łukasz 
Kuciński – kreatywny, pełen pasji mistrz komiksu. Nasi goście 
dzielnie odgadywali zagadki rysowane przez Pana Łukasza. 
Niejednokrotnie już po kilku kreskach przelanych na papier 
przez artystę, dzieci wiedziały – z jakiej bajki, baśni, czy filmu 
pochodzi rysunek. Również zagadki dotyczące zawodów wy-
konywanych przez dorosłych zostały odgadnięte prawidłowo. 
Na koniec mali artyści stworzyli swoją krótką historię na temat 
wakacji, które powoli się zbliżają. Wszystkie dzieci bardzo ak-
tywnie uczestniczyły w zajęciach. Wesołymi kalamburami z Łu-
kaszem Kucińskim zakończyliśmy Tydzień Bibliotek.
19 maja gościliśmy dwie grupy dzieci z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie. Odwie-
dziły nas Biedroneczki – podopieczni pani Justyny oraz Tygryski 
– podopieczni pani Agnieszki. Było oglądanie biblioteki, krótka 
opowieść o tym, jak są opracowywane książki, wspólne czy-
tanie zakończone konkursem. Dzieci wyszły zadowolone. Ro-
dziców zachęcamy do zapisu dzieci do biblioteki. Mamy duży 
wybór książek, gwarantujemy, że każdy znajdzie coś dla siebie.
W niedzielę, 22 maja odbyły się kolejne już warsztaty w „Pusz-
czyku”, przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Tym razem dzieci 
ozdabiały drewniane szkatułki – idealne na prezent dla mam. 
Frekwencja nie zawiodła, dzieci dzielnie pracowały pod czuj-
nym okiem pani Małgosi oraz rodziców. 
W piątek, 3 czerwca, na terenie Leśnego Domku „Puszczyk” 
gościliśmy dwie sympatyczne grupy dzieci z klas drugich Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Radzyminie. Oprócz warsztatów ręko-
dzielniczych, kierownik ODM pani Beata Bąk poprowadziła 
zajęcia edukacyjne w  skansenie pt.: „Życie pod strzechą”. 
Dwie kolejne czerwcowe niedziele, to imprezy plenerowe; „Bie-
gaj z nami w Kampinoskim Piekle” oraz „Graj w zielone”. Przy 
pięknej pogodzie, w otoczeniu przyrody wszyscy, którzy brali 
udział w konkursie plastycznym ogłoszonym przez bibliotekę, 
otrzymali dyplomy, podziękowania oraz upominki. Uczestni-
kom konkursu i pikniku dziękujemy i raz jeszcze gratulujemy. 
Z ostatnio zakupionych pozycji polecamy:
    • „Słońca bez końca. Biografia Kory”, Beata Biały
    • „Pogo”, Jakub Sieczko
    • „Krótka historia prawie wszystkiego”, Bill Bryson
    • „Jak się starzeć bez godności”, Magdalena Grzebałkowska, 
Ewa Winnicka
    • „Empuzjon”, Olga Tokarczuk
    • „W pogoni za nazistą”, Joanna Jax
    • „Wyspa wolności”, Eric-Emmanuel Schmitt
    • „Spinalonga. Wyspa trędowatych”, Małgorzata Gołota
    • „Słowik” Kristin Hannah
    • „Selkis” Gaja Grzegorzewska
    • „Przebudzenie”, Anthony de Mello
    • „Poławiacz”, John Langan
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    • „Wizyta” Katharina Volckmer
    • „Światłość i mrok” Małgorzata Niezabitowska
    • „Przenikanie” Edyta Świętek
  • „Powrót do starego domu”, „Tajemnice starego domu”,  
        „Pamiętnik ze starego domu”, Ilona Golębiewska
    • „Syn pszczelarza”, „Syn biskupa”, „Syn siodlarza”, Kelly Irvin
    • serię „Kicia Kocia” Anity Głowińskiej
    • serię „Gucio” Aurélie Chien Chow Chine
    • serię „Pucio” Marty Galewskiej-Kustro. i wiele innych.  
Nie wymienimy wszystkich tytułów zakupionych w ostatnim 
czasie, dlatego zapraszamy do odwiedzin i kontaktu z Bibliote-
ką Publiczną Gminy Kampinos. 

Dzwoń: 22 725 01 49
pisz: bpgkampinos@gmail.com
przyjdź: ulica Szkolna 2.

Z życzeniami udanych wakacji 
pracownicy Biblioteki Publicznej 

Gminy Kampinos

Najlepszy czytelnik
Aleksandra Muras

„Mój wymarzony dom dziecka”
Alicja Skalska

„Mój wymarzony dom dziecka”
Lena Stasiak

„Mój wymarzony dom dziecka”
Amelia Lewandowska

„Mój wymarzony dom dziecka”
Liliana Zalewska

„Mój wymarzony dom dziecka”
Antonina Sawicka

„Mój wymarzony dom dziecka”
Maja Michalczyk
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Biegaj z nami

„Mała książka, wielki człowiek”
Lena Stasiak, Błażej Stasiak

„Mała książka, wielki człowiek”
Liliana Zalewska

„Mała książka, wielki człowiek”
Nela Kamińska

Decoupage ..Puszczyk”Wizyta przedszkolaków
w Bibliotece

Kalambury Szkatułki ,,Puszczyk”


