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AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,
w związku ze wzrostem zachorowań na  choro-
bę COVID-19 na terenie Gminy Kampinos, w trosce  
o zdrowie Państwa jak i moich współpracowników, zobo-
wiązani jesteśmy do pracy w reżimie sanitarnym. 
Urzędnicy pracują normalnie, jednakże spotkania z inte-
resantami ze względu na pandemię muszą zostać ograni-
czone do niezbędnego minimum. 
Przypominam, że w Urzędzie Gminy większość spraw 
załatwić można telefonicznie, mailowo lub za pośredni-
ctwem poczty. Wypełnione i podpisane dokumenty moż-
na również pozostawić w specjalnej skrzynce „wrzutni” 
przed urzędem. 
Zapewniamy, że mimo trudnej sytuacji wszystkie sprawy 
rozpatrywane są na bieżąco, bez zbędnej zwłoki. W spra-
wie wniosków, skarg czy też spraw istotnych dla Państwa, 
z którymi chcecie się Państwo zwrócić bezpośrednio do 
mnie, serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego 
pod nr: (22) 725 00 40 wew. 211  lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: wojt@kampinos.pl. Jeżeli sprawa 
wymaga osobistego spotkania, proszę o umawianie się 
na nie za pośrednictwem ww. nr telefonu/adresu e-mail.
Zamieszczam dane kontaktowe Urzędu Gminy Kampi-
nos, w tym poszczególnych komórek organizacyjnych.
adres: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 
05-085 Kampinos
e-mail: urzad@kampinos.pl
ePuap: 2e556bmunw
telefon: 22 725 00 40, numery wewnętrzne 
do Referatów:
• Sekretariat: 211
• Gospodarka Gruntami, Planowanie Przestrzenne 
 i Rolnictwo: 214 i 222
• Inwestycje i Gospodarka Komunalna: 228, 229  
 i 227
• Podatki: 223
• Księgowość: 225
• Urząd Stanu Cywilnego: 215
• Zamówienia Publiczne: 224
• Biuro Rady: 220
• Zarządzanie Kryzysowe: 224
• Organizacja Kadr i Obsługa Oświaty: 219.
 
Korzystając z okazji, chcę ponowić apel, aby-
ście Państwo monitorowali sytuację osób star-
szych, samotnych oraz udzielali im pomocy umożli-
wiającej unikanie ekspozycji na kontakt z wirusem.  
W przypadku seniorów, którzy nie mogą skorzy-

stać z pomocy najbliższych czy też sąsiadów, proszę  
o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, tel. 22 725 
00 05 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
opieka@kampinos.pl.
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Ks. Bogusław Zalewski
nowym proboszczem 
parafii w Kampinosie

Ks. Bogusław Zalewski urodził się w 1972 r. W Warszawie 
dorastał w parafii Opatrzności Bożej na Ochocie, przez wiele 
lat jako ministrant i lektor. Formację seminaryjną rozpoczął  
w 1997 roku po ukończeniu studiów na wydziale psy-
chologii Uniwersytetu Warszawskiego. Święcenia ka-
płańskie przyjął w 2002 roku z rąk ks. kard. Józefa 
Glempa. Posługę duszpasterską jako wikariusz pełnił 
w parafiach w Warce, Chynowie, Podkowie Leśnej, Jó-
zefosławiu i ostatnio w parafii Wszystkich Świętych 
w Warszawie. Parafię w Kampinosie objął w niedzielę 
29 listopada 2020 roku. 

Ks. Bogusławowi, na progu nowego wyzwania jakim jest 
powołanie na urząd proboszcza, życzymy, aby posługa 
w kampinoskiej wspólnocie parafialnej była źródłem ra-
dości i satysfakcji.
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30 marca 2021 r.:       Kampinos, Kampinos A, Kwiatkówek, Podkampinos, Wiejca

2 kwietnia 2021 r.:     Pasikonie, Prusy, Skarbikowo, St. Gnatowice, Strzyżew, Szczytno, Wola Pasikońska, Zawady

30 kwietnia 2021 r.:   Budki Żelazowskie, Grabnik, Kirsztajnów, Łazy , Łazy Leśne, Pindal, Rzęszyce, Strojec

21 maja 2021 r.:          Komorów, Koszówka, Granica, Józefów

Selektywny odbiór popiołu pochodzącego 
z palenisk domowych

Selektywny odbiór popiołu pochodzącego z palenisk domowych:

odpady komunalne (pojemniki) odpady selektywne

                                  Sp. z o.o. Oddział w Sochaczewie, 
podaje harmonogram usług na I i II kwartał 2021 r.

I II III IV V VI
BUDKI ŻELAZOWSKE 20 17 17 14 i 28 12 i 26 9 i 23

GRANICE 20 17 17 14 i 28 12 i 26 9 i 23

JÓZEFÓW 20 17 17 14 i 28 12 i 26 9 i 23

KIRSZTAJNÓW 20 17 17 14 i 28 12 i 26 9 i 23

KOMORÓW 20 17 17 14 i 28 12 i 26 9 i 23

KWIATKÓWEK 20 17 17 14 i 28 12 i 26 9 i 23

PASIKONIE 20 17 17 14 i 28 12 i 26 9 i 23

PINDAL 20 17 17 14 i 28 12 i 26 9 i 23

PRUSY 20 17 17 14 i 28 12 i 26 9 i 23

RZĘSZYCE 20 17 17 14 i 28 12 i 26 9 i 23

SKARBIKOWO 20 17 17 14 i 28 12 i 26 9 i 23

STARE GNATOWIECE 20 17 17 14 i 28 12 i 26 9 i 23

STROJEC 20 17 17 14 i 28 12 i 26 9 i 23

STRZYŻEW 20 17 17 14 i 28 12 i 26 9 i 23

SZCZYNO 20 17 17 14 i 28 12 i 26 9 i 23

ZAWADY 20 17 17 14 i 28 12 i 26 9 i 23

GRABNIK 21 18 18 14 i 28 12 i 26 9 i 23

KAMPINOS 21 18 18 14 i 28 12 i 26 9 i 23

KAMPINOS A 21 18 18 14 i 28 12 i 26 9 i 23

KOSZÓWKA 21 18 18 14 i 28 12 i 26 9 i 23

I II III IV V VI
BUDKI ŻELAZOWSKIE 27 24 24 21 19 16

GRABNIK 27 24 24 21 19 16

KIRSZTAJNÓW  27 24 24 21 19 16

ŁAZY 27 24 24 21 19 16

PASIKONIE 27 24 24 21 19 16

PINDAL 27 24 24 21 19 16

PRUSY 27 24 24 21 19 16

RZĘSZYCE 27 24 24 21 19 16

SKARBIKOWO 27 24 24 21 19 16

STARE GNAOWICE 27 24 24 21 19 16

STROJEC 27 24 24 21 19 16

STRZYŻEW  27 24 24 21 19 16

SZCZYTNO 27 24 24 21 19 16

WOLA PASIKOŃSKA 27 24 24 21 19 16

ZAWADY 27 24 24 21 19 16

GRANICA 28 25 25 22 20 17

JÓZEFÓW 28 25 25 22 20 17

KAMPINOS 28 25 25 22 20 17

KAMPINOS  A 28 25 25 22 20 17

KOSZÓWKA 28 25 25 22 20 17

 
Worki z popiołem należy wystawić przed posesję, najpóźniej do godziny 700  wyznaczonego dnia. 

Informujemy, że nie ma możliwości zmiany terminu odbioru popiołu.  

 
Dodatkowe informacje: 

• Zapakuj popiół w wytrzymałe worki -  np. po węglu, nawozach lub na gruz.
• Nie wypełniaj worka po brzegi popiołem.
• UWAGA! Firma w tym dniu nie odbiera żadnych innych odpadów. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że w workach 

znajdują się inne odpady – żaden worek nie zostanie odebrany a reklamacje nie będą uwzględniane. 
• Właściciele nieruchomości mogą na bieżąco dostarczać popiół we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Kampinosie A. 
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Zwykle mówi się, że pies jest największym przyjacielem człowieka. 
Jednakże posiadanie pupila to nie tylko radości ale i obowiązki

Twój pies – twoja odpowiedzialność

Decydując się na posiadanie psa trzeba uwzględnić sze-
reg obowiązków z tym związanych. Właściciel musi za-
pewnić nie tylko odpowiednie wyżywienie i schronienie, 
ale i właściwe traktowanie czworonoga. Co to oznacza 
w praktyce? 

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy właści-

ciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki. 
Pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowa-
ne. Należy chronić psy przed zimnem, upałem, a także 
przed opadami atmosferycznymi. Pies powinien mieć 
dostęp do światła dziennego oraz wystarczającą swo-
bodę ruchu. Właściciel musi także zapewnić mu karmę 
oraz stały dostęp do wody. Należy pamiętać, że nie moż-
na trzymać zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo 
w sposób powodujący cierpienie. Uwięź, na której trzy-

odpady zielone (worki)

I II III IV V VI
CAŁA GMINA 29 26 26 9 i 23 7 i 27 4 i 18

Przypominamy, że pojemniki i worki powinny być wystawione do godziny 7 przed posesję 

ŁAZY 21 18 18 14 i 28 12 i 26 9 i 23

PODKAMPINOS 21 18 18 14 i 28 12 i 26 9 i 23

WIEJCA 21 18 18 14 i 28 12 i 26 9 i 23

WOLA PASIKOŃSKA 21 18 18 14 i 28 12 i 26 9 i 23

KOMORÓW 28 25 25 22 20 17

KWIATKÓWEK 28 25 25 22 20 17

PODKAMPINOS 28 25 25 22 20 17

WIEJCA 28 25 25 22 20 17

Rozliczenia za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Rozliczenia za dostawę wody odbywają się na podstawie 
zgłoszeń wskazań wodomierza głównego i podlicznika, 
dokonywanych przez właścicieli nieruchomości podłą-
czonych do gminnej sieci wodociągowej.

Wszyscy właściciele  nieruchomości zobowiązani są 
zgłaszać odczyt stanu wodomierza          i podlicznika 
w terminie od 15 do 30 dnia ostatniego miesiąca każde-
go kwartału. 

Aktualny termin zgłoszeń odczytów – od 15 marca do 
31 marca 2021 r.

Zgłoszenia można dokonać:

telefonicznie, dzwoniąc pod numer tel. (22) 725 00 40 
wew. 220; kom. 510 196 770;

w formie wiadomości sms na nr tel. kom.: 510 196 770  
zawierającej w treści:

-imię i nazwisko płatnika (lub nazwa firmy): ………………... 
.................................................................................................;

-adres posesji ……………...................................……………....…;

-aktualny odczyt wodomierza głównego [m3];

-aktualny odczyt podlicznika (jeżeli występuje),[m3];

drogą elektroniczną na adres e-mail: woda@kampinos.pl, 

w następującym układzie:

-imię i nazwisko płatnika (lub nazwa firmy): ………………….
................................................……………...................................;

-adres posesji…………......................................……………………;

-aktualny odczyt wodomierza głównego [m3];

-aktualny odczyt podlicznika (jeżeli występuje),[m3];

UWAGA:

1. W przypadku niepodania zużycia wody w danym 
kwartale faktura VAT za zużycie wody/odprowadzenie 
ścieków zostanie wystawiona na podstawie prognozy.

2. Wskazania stanu podlicznika są podstawą do pomniej-
szenia, względem wskazania wodomierza, ilości odpro-
wadzonych ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Formularz deklaracji oraz informacje dot. rozliczania 
wody i ścieków dostępne są pod adresem www.kampi-
nos.pl w zakładce Chcę załatwić sprawę – sprawy dot. 
wody – Deklaracja dot. rozliczeń za wodę i ścieki. 

Wypełniony formularz można przesłać na adres woda@
kampinos.pl w formie skanu, zdjęcia (również na nr sms: 
510 196 770), złożyć w sekretariacie Urzędu (pok. nr 4) 
lub umieścić we „wrzutni” przed Urzędem Gminy. 
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mane będzie zwierzę, nie może być krótsza niż 3 metry. 
Zabronione jest tzw. kopiowanie, czyli przycinanie psom 
ogonów i uszu dla celów estetycznych. Ponadto każdy 
właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązko-
wych szczepieniach ochronnych.

Wielkimi krokami zbliża się wiosna. Na gminnych dro-
gach i placach obserwujemy coraz więcej zwierząt do-
mowych, w tym tych, które mimo iż mają kochających 
właścicieli i ciepły kąt postanawiają wyruszyć „po wiel-
ką przygodę”. Nietrudno sobie wyobrazić, że w trakcie 
takiej wycieczki zwierzę może wyrządzić komuś szkodę, 
pogryźć dziecko, rowerzystkę czy nawet innego psa. Kto 
wówczas odpowiada za szkody?

Odpowiedzialność za szkody 

Generalnie, odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
przez zwierzę ponosi osoba, która: 
- zwierzę chowa lub się nim posługuje oraz 
- ponosi winę w nadzorze (nie dopilnowała zwierzęcia).

Z powyższego wynika, że osobą na której spoczywa od-
powiedzialność za szkodę nie jest wyłącznie właściciel 
zwierzęcia. Przez chowanie zwierzęcia należy rozumieć 
długotrwałe, stałe zajmowanie się zwierzęciem, sprawo-
wanie nad nim opieki (karmienie go, dawanie mu schro-
nienia) itd. O chowaniu zwierzęcia nie możemy mówić 
natomiast w przypadku gdy sprawowanie opieki nad 
zwierzęciem ma charakter przejściowy czy też grzecz-
nościowy.

Zgodnie z art. 431 par. 1 Kodeksu Cywilnego za szkodę wy-
rządzoną przez zwierzę odpowiada ten kto je chowa albo 
się nim posługuje i to niezależnie od tego, czy było pod jego 
nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło. 

Nawet jeśli zwierzę wyrządziło szkodę z własnego popę-
du, a więc zachowania niewywołanego przez człowieka 
(zarówno np. chowającego zwierzę, jak i poszkodowa-
nego) np. pies zaatakuje przechodnia – to winę ponosić 
będzie właściciel. 

Pamiętajmy, jeśli ktoś nas psem poszczuje, to owa oso-
ba ponosi zarówno odpowiedzialność odszkodowawczą, 
a także, zgodnie z kodeksem karnym, odpowiedzialność 
karną.

Jednym słowem - prawo jednoznacznie wskazuje, że 
obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez po-
siadane zwierzę ciąży na właścicielu. Niezależnie od 
tego, czy było pod nadzorem właściciela, czy też zabłą-
kało się lub uciekło. Nawet w sytuacji braku winy właś-
ciciela, poszkodowany może od niego żądać całkowitego 
lub częściowego naprawienia szkody, gdy z okoliczności, 
a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszko-
dowanego i właściciela zwierzęcia wynika, że wymagają 
tego zasady współżycia społecznego.

Nasze prawo ustanawia pewne wyjątki dotyczące od-
powiedzialności właściciela psa, który zaatakował inną 
osobę, na przykład kiedy ofiara jest winna wcześniejsze-
go zaatakowania zwierzęcia lub sprowokowania lub jest 
złodziejem, który wszedł na teren` należący do właś-

ciciela psa w celu kradzieży itp. Mogą to być również 
przypadki siły wyższej – np. pies ucieka z domu wskutek 
pożaru. 

Odpowiednie pilnowanie czworonogów

Pamiętajmy również, że jeśli nasz pupil oddali się od 
domu i zostanie odłowiony to koszty jego odłowienia 
pokrywa właściciel. 

Wynika to wprost z ustawy o ochronie zwierząt, która 
wskazuje że za odłowienie, transport, ewentualne le-
czenie powinien zapłacić właściciel zwierzęcia do cza-
su odebrania go z miejsca tymczasowego przebywania 
(lecznicy) lub ze schroniska. Do kosztów można doliczyć 
koszty szczepienia oraz każdego inne świadczenia wete-
rynaryjnego.

Zadbajmy więc o to by ogrodzenia były szczelne a w przy-
padku ucieczki – natychmiast podejmijmy próbę odszu-
kania zwierzęcia. Tego typu „wycieczka” może nas kosz-

tować minimum 300 zł…

Rasy psów agresywnych - obowiązki

Na właścicielach psów ras uznawanych za agresywne 
ciążą dodatkowe obowiązki. Oprócz prowadzenia psów 
na smyczy muszą założyć  psu kaganiec.

Do ras psów uznawanych za agresywne zaliczane są:

• amerykański pit bull terier,
• pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
• buldog amerykański,
• dog argentyński,
• pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
• tosa inu,
• rottweiler,
• akbash dog,
• anatolian karabash,
• moskiewski stróżujący,
• owczarek kaukaski, 
• “krzyżówki” powyższych ras. 

Oprócz tego  obowiązkiem wściela psa rasy niebezpiecz-
nej  jest zapisanie go do konkretnego rejestru psów ras 
“potencjalnie niebezpiecznych” w gminie. 

Pamiętajmy więc - posiadanie zwierząt zawsze łączy się 
z ponoszeniem odpowiedzialności za ich zachowanie.  
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Rok 2020, pomimo perturbacji związanych z pandemią, w gminie Kampinos obfitował pod względem inwestycji 
i zadań związanych z rozwojem infrastruktury. Największą inwestycją jest budowa hali sportowej w Kampinosie, 
jednak udało się zrealizować również szereg innych kluczowych przedsięwzięć dotyczących między innymi roz-
woju sieci kanalizacji gminnej, dróg gminnych, oświetlenia ulicznego czy stref rekreacji. Poniżej przedstawiamy 
najważniejsze realizacje 2020 r.

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca

W ramach przedmiotowego zadania została wykonany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  
o długości 736 mb, wraz z odgałęzieniami bocznymi o długości 299 mb. Wybudowana w 2020 r. infrastruktura 
pozwala obecnie na odbiór ścieków z 17 nowych przydomowych przepompowni ścieków.  Należy nadmienić, iż 
w budżecie na 2021 r. zostały zabezpieczone środki na dokończenie tej wieloletniej inwestycji, mającej na celu ska-
nalizowanie całej miejscowości Wiejca.

 
 
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstał nowy ciąg technologiczny obejmujący: 
• zbiornik podziemny z PEHD posadowiony na płycie żelbetowej, z wydzieloną komorą retencyjną, komorą biore-

aktora i komorą stabilizacji osadów,
• sitopiaskownik służący do separacji tzw. skratek i pisaku,
• kontener technologiczny, w którym zlokalizowano urządzenia służące do sterowania pracą oczyszczani oraz 

system alarmowy,
• agregat prądotwórczy – w wersji zewnętrznej.
• Rozbudowa pozwoliła na zwiększenie dobowej przepustowości oczyszczalni z 30 m3 do 50 m3. 
• Rozbudowa oczyszczalni w Łazach jest istotna z punktu widzenia możliwości rozpoczęcia w 2021 r. budowy 

kanalizacji ciśnieniowej na terenie miejscowości: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Wola Pasikońska 
i Strojec.

PODSUMOWANIE 2020
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3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W 
w miejscowości Strojec 

Roboty budowlane dotyczyły przebudowy drogi pub-
licznej nr 410301W w miejscowości Strojec, na dwóch 
odcinkach o łącznej długości 320 mb. Prace polegały 
na ułożeniu nawierzchni jezdni o szerokości 3,7 m z beto-
nu asfaltowego i grubości 8 cm po zagęszczeniu (warstwa 
wiążąca gr. 4 cm oraz warstwa ścieralna gr. 4 cm) oraz 
obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 
0,75 m.

4. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W 
w Łazach

Roboty budowlane polegały na ułożeniu nawierzchni 
jezdni o szerokości 5,5 m na długości 400 m z betonu 
asfaltowego o grubości 8 cm (warstwa wiążąca gr. 4 cm 
oraz warstwa ścieralna gr. 4 cm) oraz częściowej wymia-
nie podbudowy, wykonaniu zjazdów oraz obustronnych 
poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m.
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5. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie

Roboty budowlane polegały na wykonaniu nakładki o długości 500 mb i zmiennej szerokości jezdni od 4,2 m do 5,5 m 
w śladzie istniejącej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych  o grubości 8 cm (warstwa wiążąco-
-wyrównawcza o gr. śr. 4 cm i warstwa ścieralna o gr. 4 cm) oraz poboczy o szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego.

Na to zadanie Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie Kampinos dofinansowanie w wysokości 
75 000 zł. 

6. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych

W miejscowościach: Podkampinos, Kwiatkówek i Strzyżew przeprowadzone zostały przez firmę zewnętrzną  remon-
ty cząstkowe nawierzchni mineralno-bitumicznych o łącznej powierzchni 1800 m2. 

7. Zakup kruszyw na potrzeby dróg gminnych

W ubiegłym roku Gmina Kampinos zakupiła w oparciu o przeprowadzone postępowania ok. 2150 ton kruszyw, które 
zostały wykorzystane do bieżących naprawy dróg zarządzanych przez naszą Gminę.
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8. Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej 
w miejscowości Pasikonie

W ramach pierwszego etapu budowy linii oświetlenia 
ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie wyko-
nano szafkę SOK wraz z linią zasilającą.

9. Budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego 
w Szczytnie

W ramach pierwszego etapu budowy oświetlenia ulicz-
nego w miejscowości Szczytno wykonano szafkę SOK 
wraz z linią zasilającą oraz wybudowano kablową linię 
oświetlenia ulicznego na odcinku o długości ok. 40 m 
wraz z ustawieniem dwóch słupów i montażem wysięg-
ników oraz lamp oświetleniowych LED.

10. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powia-
towej nr 4131W w Prusach

W ramach pierwszego etapu budowy oświetlenia ulicz-
nego w miejscowości Prusy wybudowano kablową linię 
oświetlenia ulicznego na odcinku o długości ok. 71 m 
wraz z ustawieniem dwóch słupów i montażem wysięg-
ników oraz lamp oświetleniowych LED.  

11. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jozefów  - 
etap III

W ramach przedmiotowego zadania dokonano montażu 
skrzynki SO wraz z linią zasilającą.       

12. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Strzyżew przy drodze wojewódzkiej

W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano i uru-
chomiono kablową sieć elektroenergetyczną oświetlenia 
drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew, 
na odcinku o długości ok. 266 m wraz z przyłączem 
elektroenergetycznym kablowym nN zasilającym szafkę 
SOK oświetlenia ulicznego oraz ustawieniem 8 szt. słu-
pów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami 
oświetleniowymi LED.

13. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż odcinka drogi 
gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos

W ramach pierwszego etapu budowy oświetlenia ulicz-
nego wzdłuż odcinka drogi gminnej nr 410328W w miej-
scowości Podkampinos dokonano montażu szafki SOK 
wraz z linią zasilającą oraz wybudowano kablową linię 
oświetlenia ulicznego na odcinku o długości ok. 61 m 
wraz z ustawieniem dwóch słupów z lampami oświetle-
niowymi LED.   

14. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Partyzan-
tów i koniec ul. Spółdzielców                                                                                              
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W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano 105 
m kablowej linii oraz 145 m napowietrznej sieci oświet-
lenia ulicznego, wykonano przyłącze z szafką SON, usta-
wiono 5 nowych słupów wraz z oprawami typu LED oraz 
zamontowano 4 oprawy typu LED na istniejących słu-
pach.

 
15. Budowa hali sportowej w Kampinosie

W ramach inwestycji powstaje obiekt o kubaturze wyno-
szącej 13 653 m3, który może pełnić funkcje sportowe, 
kulturalne lub oświatowe. We wszystkich tych przypad-
kach zapewnione będzie pełne zaplecze socjalne. Zasad-
niczą część hali stanowi sala gimnastyczna o powierzch-
ni 762,76 m2, która posiada pełnowymiarowe boisko do 
gry w koszykówkę, połączoną z widownią na 150 miejsc 
siedzących. 

W ramach przedmiotowego zadania w 2020 r.  wykona-
no stan surowy zamknięty hali oraz stan surowy otwarty 
łącznika. Rozpoczęły się prace wykończeniowe - wyko-
nano posadzki, częściowo roboty instalacyjne w zakresie 
wodno-kanalizacyjnym, elektrycznym, wentylacyjnym 
oraz odgromowym. Ponadto wykonano przyłącze wodo-
ciągowe, kanalizacyjne, gazowe oraz częściowo przyłą-
cze energetyczne.

16. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie  
i w Kampinosie A

W ramach inwestycji wybudowano siłownię plenerową 
(6 urządzeń), ogrodzony plac zabaw (3 elementy) oraz 
strefę relaksu wraz z zagospodarowaniem zieleni, w któ-
rej znalazły się: stół do szachów, stół do tenisa, ławki, 
kosze na śmieci oraz stojak na rowery.

Na realizację Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie 
A dotacji udzieliło nam Ministerstwo Sportu i Turystyki 
w kwocie 47 623,00 zł, pochodzącej z  ProgramuRozwoju 
Małej Infrastruktury Sportowo-rekreacyjnej o Charakterze 
Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności OSA. 

17. Montaż nowych urządzeń na istniejącym placu za-
baw w Kampinosie

W ramach zadania doposażono istniejący plac zabaw 
w następujące elementy: zestaw rycerski, tablica do ry-
sowania dwustronna, zjazd linowy, huśtawka wagowa, 
karuzela tarczowa otwarta, stanowisko dzwonków, sta-
nowisko bębenków, 3 szt. tablicy z regulaminem placu 
zabaw, zestaw koszty do segregacji nieczystości oraz 
wykonano ogrodzenie z gotowych paneli.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy dofinanso-
waniu w kwocie 63 630 zł pochodzących ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa 
Mazowieckiego przyznanym w ramach konkursu ogło-
szonego przez LGD „Między Wisłą a Kampinosem”.

18. Stacje Uzdatniania Wody w Szczytnie i Kampinosie 
- remonty i doposażenie

Na SUW w Szczytnie  został zrealizowany remont ele-
wacji zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej i montaż 
zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do budynku. Po-
nadto w budynku został zamontowany fabrycznie nowy 
agregat prądotwórczy w zabudowie kontenerowej jako 
rezerwowe źródło zasilania.

Budynek SUW w Kampinosie zyskał nowe poszycie da-
chowe wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, 
a także nową elewację.
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Aktualizacja inwentaryzacji źródeł ciepła
W  2020 r. na zlecenie Gminy Kampinos została przepro-
wadzona inwentaryzacja źródeł ciepła.  Jeżeli wówczas 
źródło ciepła obsługujące Państwa nieruchomość nie 
zostało zidentyfikowane i zgłoszone, prosimy o wypeł-
nienie zamieszczonej poniżej ankiety i dostarczenie jej 
do Urzędu Gminy Kampinos. Niezłożenie ankiety stano-
wi podstawę do uznania źródła ciepła za pozaklasowe, 
niespełniające żadnych norm emisji.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wymiany 
źródeł ciepła zgodnie z Uchwałą nr 115/20 Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. (za-
łącznik nr 10) właściciel budynku zobowiązany jest do 
poinformowania Urzędu Gminy o tym fakcie, ze wskaza-
niem nowego źródła ciepła, poprzez wypełnienie poniżej 
ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Kampinos.

Obowiązek informacyjny obejmuje właścicieli budynków 
jeśli wymiana źródła ogrzewania miała miejsce w 2019 
i 2020 roku.

19. Wymiana hydrantów i zasuw na sieci wodociągowej

W 2020 r. Gmina Kampinos kontynuowała działania ma-
jące na celu eliminację wyeksploatowanych urządzeń 
zamontowanych na sieci wodociągowej.  W ich zakres 
weszła wymiana 35 kompletów hydrantów naziemnych 
z zasuwą kołnierzową  oraz 20 zasuw o średnicy od 
100 do 200 mm. Sukcesywna wymiana zasuw przyno-
si zauważalne efekty w postaci skrócenia czasów awarii 
i zmniejszenia ich zasięgu.

20. Wymiana dekanterów na oczyszczalni ścieków 
w Kampinosie A

Realizacja zadania obejmowała wymianę dwóch kom-
pletów dekanterów w komorach 1 i 2. Dekanter (koryto 
spustowe) pozwala na okresowy lub ciągły spust sklaro-
wanej warstwy powierzchniowej ścieków w oczyszczal-
niach.

21. Utwardzenie dróg w Woli Pasikońskiej i Budkach 
Żelazowskich oraz Zawadach

W lipcu zostały odebrane roboty polegające na rozłoże-
niu zakupionego wcześniej przez Gminę destruktu asfal-
towego przeznaczonego na utwardzenie dróg gminnych 
w ramach remontu dróg w Gminie Kampinos. Usługa zo-
stała zrealizowana przez wyłonionego wykonawcę z wy-
korzystaniem rozkładarki i ciężkiego walca. Oba odcinki 
dróg zostały zgłoszone do realizacji w ramach Funduszy 
Sołeckich na 2020 r. Natomiast na Zawadach rozłożono 
kruszywo.
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INFORMACJA O WYMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA
w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub

współfinansowana przez gminę

1. DANE INDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA 
lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby

Imię i Nazwisko:

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica 

Nr domu

Nr lokalu

2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Warszawski zachodni

Gmina: Kampinos

Kod pocztowy: 05-085

Miejscowość:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Nr ew dz.:

3. NUMER TELEFONU właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu

4. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ właściciela lub zarządcy budynku lub

lokalu

5.  INFORMACJE  O  LICZBIE  I  RODZAJU  EKSPLOATOWANYCH
W OBRĘBIE  NIERUCHOMOŚCI  ŹRÓDEŁ  CIEPŁA  ORAZ  O  ICH
PRZEZNACZENIU  I  WYKORZYSTYWANYCH  W  NICH  PALIWACH,
DOTYCZĄCE STANU PRZED WYMIANĄ I STANU PO WYMIANIE

Dane o źródle/źródłach ciepła przed wymianą
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Dane o źródle/źródłach ciepła po wymianie 

6. POWIERZCHNIA BUDYNKU OGRZEWANA PRZEZ ŹRÓDŁO CIEPŁA

7. KOSZT WYMIANY

8. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

9. DATA ROZPOCZĘCIA
WYMIANY:

10.DATA
ZAKOŃCZENIA
WYMIANY:

Pouczony  o  odpowiedzialności  karnej  przewidzianej  w  art.  233  §  1  Kodeksu  karnego,  który  brzmi:  „Kto,

składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  w innym  postępowaniu

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności

od 6 miesięcy do lat 8” – potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w deklaracji.

Wypełnił(a): Imię i nazwisko, data …………………………………………
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –

zwanego RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos.

Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres siedziby, za pośrednictwem adresu e-mail: urzad@kampinos.pl

oraz telefonicznie pod numerem (22) 725-00-40. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:

iod@kampinos.pl, telefonicznie pod numerem (22) 725-00-40 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.  Dane  osobowe  zawarte  w deklaracji  o  wymianie  źródeł  ciepła  na  nieruchomości  przekazywanej  w przypadku,  gdy

wymiana realizowana jest  bez pośrednictwa lub współfinansowana przez gminę przetwarzane będą w celu wypełnienia

obowiązkowych zadań wynikających z uchwały 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w

sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy

dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu – zał. nr 10 do uchwały.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku będą:

− Urząd Gminy Kampinos,

− Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,

 oraz inne podmioty na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu  z uwzględnieniem  okresów

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

8.  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  danych,

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia deklaracji, o której mowa w pkt 3. Osoba, której dane dotyczą

jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia deklaracji.

10. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu

uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w

tym profilowaniu.

Administrator: Wójt Gminy Kampinos

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  deklaracji  o  wymianie  źródeł  ciepła  na

nieruchomości.

…………………………………….

 czytelny podpis Właściciela
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Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Kampinos” zrealizowano 
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. 
 

Ankieta – inwentaryzacja źródeł ciepła 
 

 

PIEC:                                          liczba źródeł:……….. rok instalacji:…………. rok produkcji:……………. moc[MW]:………… 
 charakter produkowanego ciepła:          ogrzewanie          ciepła woda użytkowa 

rodzaj komory spalania:          otwarta          zamknięta 
EKOPROJEKT:          tak         nie  sprawność cieplna[%]:…………………………………….. 
urządzenie odpylające:          nie          tak, sprawność[%]:…………………………………………………………. 
źródło danych:          tabliczka znamionowa          dokumentacja techniczna  
          inne (podać jakie):……………………………………………………………………………………………………………. 

PIECOKUCHNIA:                     liczba źródeł:……….. rok instalacji:…………. rok produkcji:……………. moc[MW]:………… 
 charakter produkowanego ciepła:          ogrzewanie          ciepła woda użytkowa 

rodzaj komory spalania:          otwarta          zamknięta 
EKOPROJEKT:          tak         nie sprawność cieplna[%]:…………………………………….. 
urządzenie odpylające:          nie          tak, sprawność[%]:…………………………………………………………. 
źródło danych:          tabliczka znamionowa          dokumentacja techniczna  
          inne(podać jakie):……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Lp. Nr audytora:…………………………………………………… Data:…………………………………………………………………. 
1 DANE ADRESOWE                     Powiat: WARSZAWSKI ZACHODNI     Gmina: KAMPINOS 

 Miejscowość:………………………………………………….. Ulica:………………………………………………………………… 

Numer budynku:…………………………………………….. Numer lokalu:…………………………………………………… 

2 TYP BUDYNKU 
                                      jednolokalowy                                                      wielolokalowy 

     mieszkalny       mieszkalno-usługowy       usługowy        użyteczności publicznej         przemysłowy  
3 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU/LOKALU (w m²):……………………………………………………………………. 
4 INFORMACJE – OCIEPLENIE BUDYNKU/TERMOMODERNIZACJE  
 Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja?          tak          nie          nie wiem 

Jaki jest zakres przeprowadzonej termomodernizacji ? 
ocieplenie ścian ocieplenie dachu/stropu wymiana stolarki drzwiowej/okiennej 

5 INFORMACJE – ŹRÓDŁO/ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU/LOKALU 
 Rodzaj ogrzewania stosowanego w lokalu/budynku (istniejące źródła ciepła) - możliwość wielokrotnego wyboru 

    ogrzewanie na paliwo stałe                      wiejska sieć 
    ogrzewanie gazowe                                   ciepłownicza 
    ogrzewanie olejowe 

    ogrzewanie elektryczne 
    pompa ciepła 
    kolektory słoneczne 

Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe stosowanego w budynku/lokalu (istniejące źródła ciepła): 
KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE: liczba źródeł:……….. rok instalacji:…………. rok produkcji:……………. moc[MW]:………… 

 charakter produkowanego ciepła:          ogrzewanie          ciepła woda użytkowa 
rodzaj komory spalania:          otwarta          zamknięta 
klasa kotła:        brak klasy        klasa 5                          sprawność 
                             klasa 3              ekoprojekt                 cieplna[%]: 
                             klasa 4              brak informacji         ………………..  

sposób               ręczny bez wentylatora 
podawania         ręczny z wentylatorem 
paliwa:               podajnik automatyczny 

urządzenie odpylające:          nie          tak, sprawność[%]:……………………………………………………………….. 
źródło danych:        tabliczka znamionowa          dokumentacja techniczna  
       inne(podać jakie):…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Kampinos” zrealizowano 
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. 
 

Ankieta – inwentaryzacja źródeł ciepła 
 

PIEC WOLNOSTOJĄCY:           liczba źródeł:……….. rok instalacji:…………. rok produkcji:……………. moc[MW]:………… 
 charakter produkowanego ciepła:          ogrzewanie          ciepła woda użytkowa 

rodzaj komory spalania:          otwarta          zamknięta 
EKOPROJEKT:          tak         nie sprawność cieplna[%]:…………………………………….. 
urządzenie odpylające:          nie          tak, sprawność[%]:…………………………………………………………. 
źródło danych:           tabliczka znamionowa          dokumentacja techniczna  
          inne(podać jakie):……………………………………………………………………………………………………………. 

KOMINEK:                                liczba źródeł:……….. rok instalacji:…………. rok produkcji:……………. moc[MW]:………… 
 charakter produkowanego ciepła:          ogrzewanie          ciepła woda użytkowa 

rodzaj komory spalania:          otwarta          zamknięta 
EKOPROJEKT:          tak         nie sprawność cieplna[%]:…………………………………….. 
urządzenie odpylające:          nie          tak, sprawność[%]:…………………………………………………………. 
źródło danych:          tabliczka znamionowa          dokumentacja techniczna  
          inne(podać jakie):……………………………………………………………………………………………………………. 

PIEC KAFLOWY:                                                                 liczba źródeł:……….. rok instalacji:…………. moc[MW]:………… 
 rodzaj komory spalania:          otwarta          zamknięta 

urządzenie odpylające:          nie          tak, sprawność[%]:…………………………………………………………. 
sprawność cieplna[%]:……………………………………………………………………………………………………………… 
źródło danych:         tabliczka znamionowa          dokumentacja techniczna  
          inne(podać jakie):……………………………………………………………………………………………………………. 

KOCIOŁ GAZOWY:            liczba źródeł:……….. 
 charakter produkowanego ciepła:          ogrzewanie          ciepła woda użytkowa 
KOCIOŁ OLEJOWY:            liczba źródeł:……….. 
 charakter produkowanego ciepła:          ogrzewanie          ciepła woda użytkowa 
OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE:            liczba źródeł:……….. 
 charakter produkowanego ciepła:          ogrzewanie          ciepła woda użytkowa 
SIEĆ CIEPŁOWNICZA:  
 charakter produkowanego ciepła:          ogrzewanie          ciepła woda użytkowa 
POMPA CIEPŁA: 
 charakter produkowanego ciepła:          ogrzewanie          ciepła woda użytkowa 
KOLEKTORY SŁONECZNE: 
 charakter produkowanego ciepła:          ogrzewanie          ciepła woda użytkowa 
6 ROCZNE ZUŻYCIE PALIW 
 węgiel orzech [ton]:……………………………… pellet/brykiet [ton]:………………………………………….. 

węgiel kostka [ton]:……………………………… inna biomasa [ton]:………………………………………….. 
węgiel groszek [ton]:…………………………… gaz przewodowy (sieć) [m³]:…………………………….. 
węgiel miał [ton]:………………………………… gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik NLG [m³]: 

…………………………………………………………………………. węgiel brunatny [ton]:………………………… 
drewno kawałkowe [m³]:…………………… olej opałowy [litr]:……………………………………………. 

7 PLANOWANA MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA 
 Wymiana obecnego źródła ciepła na:                         wiejska sieć ciepłownicza 

          ogrzewanie na biomasę/pellet           ogrzewanie elektryczne 
          ogrzewanie olejowe           pompa ciepła głębinowa/powietrzna 
          ogrzewanie gazowe           kolektory słoneczne 
Rok planowanej modernizacji źródła ciepła:………………………………………………………………………… 

8 ŹRÓDŁO POZYSKANYCH DANYCH 
      właściciel/lokator           zarządca budynku     Podpis:………………………………………………………………………………. 
9 UWAGI 
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Mieszkańcy gminy Kampinos mogą skorzystać z dotacji 
do wymiany starego pieca na ekologiczne źródło ciepła.

W dniu 3 marca 2021 r. Rada Gminy Kampinos przyjęła 
uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji 
celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służą-
ce ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła 
ogrzewania na przyjazne środowisku.

Nabór wniosków ruszy od 1 kwietnia 2021 r. i potrawa 
do 31 maja 2021 r. lub do wyczerpania puli dotacji.

Urząd Gminy Kampinos zabezpieczył w budżecie na ten 
cel 90 000,00 zł.

Wysokość dotacji wyniesie do 90 % kosztów inwestycji, 
jednak nie więcej niż 3 000,00 zł.

Szczegóły w dołączonym Regulaminie. W przypadku 
pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer tele-
fonu: 22 725 00 40 wew. 214 lub 226. Zapytania moż-
na przesyłać również pocztą elektroniczną na adres: 
urzad@kampinos.pl. 

Nie zwlekaj – wymień „kopciucha”. Od 1 stycznia 2023 
r. nie wolno będzie używać kotłów na węgiel lub drewno 
nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według 
normy PN-EN 303-5:2012. 

Ważne!

Inwestycje rozpoczęte przed podpisaniem umowy cy-
wilno-prawnej z Gminą Kampinos nie będą objęte pro-
gramem dofinansowania.

Wymień stary piec

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECA



Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kampinos na zadania służące ochronie powietrza, pole-
gające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.

Rozdział 1.

Cel i ogólne zasady przyznania dotacji

§ 1.

1. O dotację celową mogą ubiegać się:

1) osoby fizyczne, 

2) wspólnoty mieszkaniowe, 

3) osoby prawne, 

4) przedsiębiorcy 

5) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, z terenu gminy 
Kampinos, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości albo odrębnej własności lokalu, o których mowa w ust. 2, 
w postaci prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego lub odrębnej własności lokalu, a w przypadku braku 
tytułu prawnego są posiadaczami samoistnymi lub posiadaczami zależnymi danej nieruchomości.

2. Udzielenie dotacji może nastąpić pod warunkiem, że nieruchomość albo odrębna własność lokalu, której dotyczy 
modernizacja źródła ciepła, położona jest na terenie gminy Kampinos i jest użytkowana całorocznie.

§ 2.

1. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymia-
nę 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.

2. Do kosztów wymiany kotła niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 zalicza się:

1) Koszt zakupu źródeł ciepła wymienionych w ust. 1 pkt 1-5;

2) Koszt montażu źródeł ciepła wymienionych w ust. 1 pkt 1-5;

3) Koszt demontażu starych źródeł ciepła niespełniających wymogów normy PN-EN 303-5:2012;

4) Koszt podłączenia do sieci gazowej na potrzeby zasilania nowego kotła gazowego;

5) Koszt podłączenia do sieci elektroenergetycznej na potrzeby zasilania nowego kotła elektrycznego.

3. Dotacji nie podlegają koszty zakupu i montażu systemów grzewczych do nowobudowanych obiektów.

4. Przez kotły spełniające wymagania ekoprojektu/ecodesign rozumie się wyłącznie urządzenia zapewniające mini-
malne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń określone w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE. Dodatkowo kotły na paliwo stałe 
nie mogą posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.

§ 3.

1. Dofinansowanie odbywa się w formie refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań na terenie 
gminy Kampinos. Wypłata dotacji następuje na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wyma-
ganych zapisami zawartej umowy.

2. Dotacja wynosi 90% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł.

3. Przyznanie dotacji jest uzależnione od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie 
Gminy Kampinos na rok 2021.

4. Rozliczenie dotacji jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:



1) montowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), posiadać atesty dopuszczające do po  
wszechnego użytku z gwarancją producenta min. 24 miesiące;

2) dotychczasowy kocioł niespełniający normy PN-EN 303-5:2012 zostanie trwale zlikwidowany.

5. Dotacja na wymianę kotła niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 może być udzielona tylko raz dla   
danej nieruchomości albo odrębnej własności lokalu.

Rozdział 2.

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

§ 4.

1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadanie w zakresie określonym w §2, składają pisemny wnio-
sek, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej i zobowiązane są 
do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien być podpisany przez osobą uprawnioną i posiadać wypełnione wszyst-
kie pola przewidziane do uzupełnienia.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowane zadanie lub oświadczenie 
dotyczące posiadania samoistnego lub zależnego – załącznik nr 5

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – załącznik nr 2 do 
Regulaminu;

3) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu kotła niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 – załącznik nr 3 do 
Regulaminu;

4) dokumentację fotograficzną – potwierdzającą posiadanie zamontowanego kotła niespełniającego normy 
PN-EN 303-5:2012 wykonaną przed jego demontażem – minimum jedna kolorowa fotografia;

5) kserokopię umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego lub warunki techniczne przyłączenia do sieci 
gazowej (w przypadku wymiany kotła na piec gazowy).

6) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu  
dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, 
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

7) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) 
albo rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

4. Wnioski o dotację celową składa się w Urzędzie Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos, 
w wersji papierowej, w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r.

5. Rozpatrzenie wniosków nastąpi na podstawie kompletnej dokumentacji, która wpłynie do Urzędu Gminy Kampi-
nos w terminie, o którym mowa w ust. 4.

6. Kolejność przyznawanych dotacji będzie zgodna z kolejnością wpływu wniosków do wyczerpania kwoty środków 
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Kampinos na rok 2021.

7. Wnioski niekompletne i błędnie wypełnione nie będą rozpatrywane, z zastrzeżeniem ust. 8

8. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji jest niekompletny lub błędnie wypełniony wnioskodawca zostanie jedno-
krotnie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia mu wezwania. Jeżeli w wyznaczonym 
terminie wnioskodawca uzupełni braki, wniosek jest traktowany jako prawidłowy i rozpatrywany w kolejności wy-
nikającej z daty złożenia pierwotnej wersji wniosku.

9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10. Gmina poinformuje Wnioskodawców o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.

11. Niestawienie się Wnioskodawcy w terminie i miejscu podpisania umowy, o którym mowa  
w ust. 11, uznaje się za rezygnację z dotacji, o ile przed upływem wskazanego terminu Wnioskodawca nie wystąpi 
o jego zmianę.



12. Wnioskodawca podpisując umowę o udzielenie dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania i jego rozliczenia 
w terminie i na zasadach w niej określonych.

13. Wnioski, które nie zakwalifikowały się do dofinansowania z powodu wykorzystania alokacji środków znajdą się 
na licie rezerwowej. W przypadku wykluczania lub rezygnacji przez Wnioskodawcę, który uzyskał dotację, na jego 
miejsce wstępuje kolejny wniosek z listy rezerwowej.

§ 5.

1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej rozpatruje Wójt Gminy Kampinos.

2. W celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji celowej Wójt Gminy Kampinos powoła komisję.

3. Komisja, o której mowa w ust. 2, działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Wójta Gminy Kampinos.

§ 6.

1. Dotacja nie może pokrywać wydatków poniesionych przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy o udzie-
lenie dotacji.

2. Wypłata dotacji następuje na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, wymaganych zapisa-
mi zawartej umowy.

3. Wsparcie nie może pokrywać wydatków będących przedmiotem dofinansowania z innych bezzwrotnych źródeł 
zewnętrznych, w przypadku, gdy łączna wartość dofinansowania przekroczy 100% wartości wydatków kwalifikowa-
nych.

 
Rozdział 3.

Sposób rozliczenia dotacji

§ 7.

1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie złożony przez Wnioskodawcę wniosek o wypłatę dotacji wraz z dokumenta-
cją potwierdzającą realizację zadania i poziomem poniesionych wydatków. Wzór wniosku o wypłatę dotacji stanowi 
załącznik nr 4 do Regulaminu.

2. Wszystkie kserokopie dokumentów załączanych do wniosku o wypłatę dotacji Wnioskodawca winien potwierdzić 
za zgodność z oryginałem, jednocześnie przedkładając oryginały dokumentów do wglądu albo przedstawić kopie 
dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Jeżeli wnioskodawca nie zrealizuje zadania w wyznaczonym w umowie terminie lub nie dokona terminowego jej 
rozliczenia, Gminie przysługuje prawo do odmowy wypłaty dotacji

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i umowie o udzielenie dotacji, rozliczenie dotacji reali-
zowane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5. Dotacja udzielana na podstawie niniejszego Regulaminu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, 
w związku z nieruchomością wykorzystywaną do jej prowadzenia, w zależności od rodzaju prowadzonej działalno-
ści stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE 
L 352 z 24.12.2013 r. z późn. zm.), rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 z późn. zm.) lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r. z późn. zm.).

6. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowią-
zany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo 
oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 
w tym okresie;

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) 
albo rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubie-
gający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).



Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej 
z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie po-
wietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przy-
jazne środowisku

Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

Imię  .....................................................................................................................................................................................................................

Nazwisko  ............................................................................................................................................................................................................

PESEL/NIP  .........................................................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania  ..........................................................................................................................................................................................

Miejscowość  ......................................................................................................................................................................................................

Ulica  ................................................................................. Nr domu  .................................................................................................................

Telefon kontaktowy .....................................

1. LOKALIZACJA ZADANIA planowanego do zrealizowania w…………….roku

Miejscowość .......................................................................................................................................................................................................

Ulica ...................................................................................Nr domu  .................................................................................................................   

Numer działki  ................................................obręb ewidencyjny ..................................................................................................................  

miejscowość ............................................................................ ulica  .................................................................................................................

Tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, posiadacz samoistny, posiadacz zależny)*

..............................................................................................................................................................................................................................

Numer księgi wieczystej  ..................................................................................................................................................................................

* w przypadku współwłasności należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli

2. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA ORAZ KOSZT ZAKUPU KOTŁA

Data rozpoczęcia (dd-mm-rrrr)  .......................................................................................................................................................................

Data zakończenia (dd-mm-rrrr) .......................................................................................................................................................................  

Szacunkowy koszt realizacji zadania  ....................................... zł. 

Rodzaj źródła ogrzewania przewidziany do zamontowania (właściwe podkreślić):

1) kocioł na węgiel, drewno i biomasę spełniający wymagania Ekoprojektu tzw. Ecodesign;

2) kocioł gazowy;

3) kocioł olejowy;

4) kocioł elektryczny;

5) pompa ciepła,

Gmina Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowek



Czynności planowane do wykonania:

1) demontaż starego źródła ogrzewania;

2) podłączenie do sieci gazowej;

3) podłączenie do sieci elektroenergetycznej;

ILOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW do wniosku  ..................................... szt.

…………………............................…………

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku (właściwe zaznaczyć):

□ Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (prawo własności lub użytkowania wieczystego) w celu realizacji 

inwestycji.

□ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - według wzoru stanowiąceg 

załącznik nr 2 do Regulaminu.

□ Kserokopia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego lub warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej 

(w przypadku wymiany kotła niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 na kocioł gazowy).

□ Oświadczenie właściciela nieruchomości o posiadaniu kotła niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 (załącznik nr 3 

do Regulaminu).

□ Dokumentację fotograficzną potwierdzającą posiadanie zamontowanego kotła niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 

wykonaną przed jego demontażem – minimum jedna kolorowa fotografia.

□ wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, 

w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej po-

mocy otrzymanej w 

□ informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawia-

nych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) albo rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis                

w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, RODO), informujemy iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kampinos z siedzibą przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05-085 Kampinos. Dane kontaktowe: Urząd Gminy 
Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 08-085 Kampinos, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@kampinos.pl
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia dotacji celowej, na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit a i b RODO.
c) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: do czasu rozpatrywania wniosku lub realizacji projektu związanego z przyznaną dotacją, a po jej zakończeniu na pod-
stawie wewnętrznych przepisów dotyczących realizacji obowiązku przechowywania dokumentów i ich archiwizacji przyjętych w Urzędzie Gminy Kampinos.
e) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz inne 
uprawnienia w tym zakresie przewidziane przez prawo, w tym do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody prze d jej cofnięciem.
f) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w wypadu powzięcia infor-
macji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.
g) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku.
h) Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Wójta Gminy Kampinos, z siedzibą w Kampinosie, ul. Niepokalanowska 3, 
05-085 Kampinos w celu uzyskania dotacji na wymianę źródła ogrzewania.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 
danych i prawie ich poprawiania.

........................................................................

(data)

................................................................................

(czytelny podpis)



..........................................................................................................

(miejscowość, data) 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowej 
z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie po-
wietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przy-
jazne środowisku

Gmina Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos

OŚWIADCZENIE 
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3)

(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) 
W przypadku większej liczby inwestorów lub osób upoważnionych do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora, 

ubiegających się o pozwolenie na budowę lub dokonujących zgłoszenia, każda osoba składa oświadczenie oddzielnie.

1. Proszę wpisać dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

imię i nazwisko lub nazwa inwestora: ............................................................................................................................................................. 

kraj: ..........................................................................województwo:  .................................................................................................................  

powiat:  ................................................................................ gmina:  .................................................................................................................  

miejscowość:  ........................................................................  ulica:  .................................................  nr domu: ................. nr lokalu: ..........

kod pocztowy:  .............................................   telefon/e-mail (nieobowiązkowo): .........................................................................................  

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby):  .....................................................................................

Oznaczenie dokumentu tożsamości (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna): 

rodzaj dokumentu: ......................................   seria i nr dokumentu: ..............................................................................................................  

organ wydający dokument: . ............................................................................................................................................................................

2. Proszę wpisać dane osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania): 

(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo 

gdy za inwestora będącego osobą fizyczną oświadczenie składa jej pełnomocnik)

imię i nazwisko: .............................................. kraj: ................................. województwo:  ............................................................................  

powiat: .............................................. gmina:  .................................................................................................................................................... 

miejscowość: .................................................... ulica: .............................................nr domu: ............ nr lokalu:  .........................................  

kod pocztowy: ............................... telefon/e-mail (nieobowiązkowo):  .......................................................................................................

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania): ............................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................

Oznaczenie dokumentu tożsamości: 

rodzaj dokumentu: ......................................   seria i nr dokumentu:  .............................................................................................................  

organ wydający dokument:  .............................................................................................................................................................................  



3. Proszę wpisać dane nieruchomości

(w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości, należy je podać w formularzu B-4)

województwo:  ..................................................................  powiat:  .................................................................................................................  

gmina:  .......................................................................miejscowość:  .................................................................................................................

ulica:  ...............................................................................  nr domu:  ........................  nr lokalu: .................. kod pocztowy: ......……………...

jednostka ewidencyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej:             

tytuł, z którego wynika prawo do dysponowania wyżej wskazaną nieruchomością (w pkt 3) na cele budowlane: (przykładowo: 

własność, współwłasność, ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie wieczyste)

1)……………………………………………………………………………… .................................................................................................................................

2)……………………………………………………………………………… .................................................................................................................................

3)……………………………………………………………………………… .................................................................................................................................

4)……………………………………………………………………………… .................................................................................................................................

5)……………………………………………………………………………… .................................................................................................................................

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że posiadam 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 niniejszego oświadczenia na podstawie 

tytułów wskazanych w tym punkcie. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 

nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

.........................................................................................................

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby 

upoważnionej do działania w jego imieniu



Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji celowej 
z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie po-
wietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przy-
jazne środowisku

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA* NIERUCHOMOŚCI O POSIADANIU KOTŁA 
NIESPEŁNIAJĄCEGO NORMY PN-EN 303-5:2012

Ja  .........................................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

PESEL ….…………………………………………… oświadczam, że na nieruchomości, której jestem właścicielem/współwłaścicielem/użyt-

kownikiem wieczystym/ położonej na działce numer ……………………………. obręb ewidencyjny  ...........................................................  

w miejscowości  ...........................................  przy ulicy …….…….………….………………… numer ………….…….. nr księgi wieczystej 

…………………………….………….. zainstalowany jest kocioł, przeznaczony do ogrzewania…………………m2 budynku. 

Ponadto informuję, że kocioł zainstalowany jest na mojej nieruchomości od roku ………….….. i obecnie nie spełnia standardów 

dotyczących emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Oświadczam, iż z chwilą montażu i uruchomienia nowego 

kotła, zrealizowany zostanie demontaż ww. kotła niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 i jego trwała likwidacja.

Kampinos, dnia ……………………….. r.

…………………......................…....................................

(podpis właściciela* nieruchomości)

*dotyczy także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych





Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania dotacji celowej 
z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie po-
wietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przy-
jazne środowisku

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY KAMPINOS

Na podstawie zawartej umowy Nr ………..……………................…  z dnia  ......................................................................................................  

o przyznanie dotacji ze środków budżetu Gminy Kampinos na ..................................................................................................................  

proszę o wypłatę dotacji w kwocie  ......................... zł (słownie: ................................................................................................................ ),

którą wykorzystam na refundację kosztów poniesionych na realizację w/w zadania na nieruchomości położonej w miejscowości 

…………………………………….……………….. przy ulicy  ............................................................................................................................................  

Do wniosku załączam następujące dokumenty (zaznaczyć):

□ fakturę VAT potwierdzającą poniesiony wydatek na realizację przedsięwzięcia - dokument ten powinien jako nabywcę wska-

zywać Wnioskodawcę (data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy o udzielenie dotacji),

□ oświadczenie potwierdzające demontaż starego źródła ciepła,

□ dokument potwierdzający dopuszczenie urządzenia grzewczego do bezpiecznego użytkowania, np. deklaracja zgodności, 

certyfikat wraz z gwarancją, certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający 

spełnienie przez kocioł wymagań ekoprojektu (w przypadku kotłów na paliwo stałe),

□ dokumentację fotograficzną zamontowanego źródła ciepła. Na zdjęciach powinny być widoczne również elementy identyfi-

kujące zainstalowane urządzenie, np. tabliczki znamionowe.

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy okazać oryginały, w celu ich uwierzytelnienia

Gmina Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos

.................................................................................................
imię i nazwisko Wnioskodawcy

…………………….........................................................................
adres zamieszkania

…………………….........................................................................
.................................................................................................
nr telefonu ………………………...................................................

........................................................................

(data)

................................................................................

(czytelny podpis)





Załącznik Nr 5 do Regulaminu udzielania dotacji celowej 
z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie po-
wietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przy-
jazne środowisku

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem posiadaczem samoistnym/ posiadaczem zależnym*i nieruchomości położonej na działce 

numer ……………………………. obręb ewidencyjny ……………….……………….…………………… w miejscowości  ................................................. 

przy ulicy …….…….………….………………… numer ………….…….. nr księgi wieczystej  ......................................................................................

w związku z czym przejmuję odpowiedzialność za wszelkie ewentualne roszczenia, jakie mogą być wysuwane czy to przez właś-

ciciela ww. nieruchomości czy też przez osoby trzecie, które to roszczenia pozostają w związku z wymianą kotła niespełniające-

go normy PN-EN 303-5:2012

* Niezbędne jest przedstawienie umowy najmu lub innego dokumentu świadczącego o posiadaniu zależnym

Gmina Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos

.................................................................................................
imię i nazwisko Wnioskodawcy

…………………….........................................................................
adres zamieszkania

…………………….........................................................................
.................................................................................................
nr telefonu ………………………...................................................

........................................................................

(data)

................................................................................

(czytelny podpis)
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Z ŻYCIA OSP

W dniu 17 lutego 2021 r. odbyła się uroczystość na-
dania Panu Łukaszowi Łopacińskiemu tytułu Strażaka 
Miesiąca Listopada 2020 za bohaterską postawę w nie-
sieniu pomocy poszkodowanym w wypadku samocho-
dowym. Nagrodę wręczyła członek Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego, Pani Janina Ewa Orzełowska.

Do zderzenia samochodów doszło w miejscowości 
Wola Pasikońska, a poszkodowanych było 6 osób, 
w tym dwoje dzieci. Druh Łopaciński udał się na miej-
sce zdarzenia prywatnym samochodem i udzielił po-
szkodowanym pierwszej pomocy przed przybyciem 
służb ratowniczych. 

Wyróżnienie cieszy nas tym bardziej, że Druh Łopaciń-
ski jest członkiem OSP Zawady znajdującej się na te-
renie gminy Kampinos. Przyznana nagroda potwierdza 
fakt, że nasi strażacy ochotnicy to prawdziwi profesjo-
naliści z powołaniem.

Mamy nadzieję, że ta godna pochwały postawa druha 
Łukasza będzie wzorem do naśladowania nie tylko dla 
młodych strażaków, ale dla nas wszystkich.

Panie Łukaszu serdecznie gratulujemy wzorowej posta-
wy i życzymy samych sukcesów.

Monika Ciurzyńska Wójt Gminy Kampinos

Krzysztof Sucharski Przewodniczący Rady Gminy 
Kampinos

Zdjęcia: www.mazovia.pl

Gmina Kampinos, na wniosek OSP w Szczytnie wystą-
piła o dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego 
do wyposażenia w postaci: piły ratowniczej, kompletu 
flar ostrzegawczych, prądownicy oraz najaśnicy akumu-
latorowej.

W dniu 21 grudnia 2020 r., w obecności pana Marcina 
Podsędka, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Wójt Monika Ciurzyńska przeka-
zała zakupiony sprzęt na ręce druha Jana Bojanowskie-
go,  Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnie. 

Władzom Województwa dziękujemy, za kolejne 
w ostatnich latach wsparcie naszych jednostek OSP, 
a strażakom ochotnikom życzymy aby nowe wyposaże-
nie jak najlepiej służyło bezpieczeństwu i skuteczności 
ich działań.

Druh Łukasz Łopaciński 
został Strażakiem Miesiąca 

Wsparcie dla druhów 
strażaków ze Szczytna
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POWSTANIE STYCZNIOWE

Każdego roku, w styczniu, społeczność gminy Kampinos 
oddaje hołd bohaterom Powstania Styczniowego, które-
go różne etapy i wydarzenia działy się również na tych 
terenach. 

24 stycznia ks. Bogusław Zalewski odprawił uroczystą 
Mszą Św. w intencji walczących i poległych za wolną 
i niepodległą Polskę. W homilii proboszcz kampinoskiej 
parafii przypomniał o najwyższej ofierze oddanej przez 
tysiące Polaków, ich poświęceniu oraz przywiązaniu do 
uniwersalnych wartości takich jak „Bóg, Honor, Ojczy-
zna”. Następnie wszyscy zebrani udali się pod Pomnik 
Mogiłę gdzie, po wspólnym odśpiewaniu hymnu Polski, 
złożone zostały wieńce i zapalane znicze. Na zakończe-
nie Wójt Gminy w imieniu wszystkich zebranych podzię-
kowała ks. Bogusławowi za odprawienie Mszy Św., jak 
również za to, że z takim zaangażowaniem i zapałem 
włączył się w lokalną tradycję styczniowych uroczy-
stości. Podziękowania  popłynęły również: do naszych 
druhów strażaków na czele z komendantem Zbignie-
wem Plochem, którzy tego dnia przybyli na uroczysto-
ści z pocztem sztandarowym, Stowarzyszenia Towa-
rzystwo Kampinoskie, które każdego roku oddaje hołd 
Powstańcom Styczniowym, a także do wszystkich miesz-
kańców i sympatyków gminy, którzy angażują się  
w kultywowanie tej lokalnej tradycji. 

„Hej, rodacy, kto u wroga nie chce szukać losu, komu święta wolność 
droga, spiesz do Kampinosu”
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Spotykamy je w wielu miejscach…

W zaroślach po nieistniejących dziś wsiach, wśród pól, 
łąk, pod sosnami, dębami i lipami, na pniach drzew, 
w wiejskich zagrodach, na końcach wsi i na ich począt-
kach, przy skrzyżowaniu dróg, leśnym dukcie… Można 
spotkać je w szczerym polu…

Krzyże przydrożne i kapliczki to pomniki sakralnej kul-
tury, które są jednocześnie świadkami i pamiątką minio-
nych dziejów. Stawiano je z różnych powodów, czasami 
z wdzięczności za otrzymane łaski, dla upamiętnienia 
wydarzeń, błagalnie, na pamiątkę cudu, czasem też dla 
ochrony przed zarazą, głodem i złem...

I tutaj, w Puszczy Kampinoskiej można spotkać ich wiele, 
jednak jedna z nich jest ściśle związana z leśnikami, bę-
dąc wyrazem wdzięczności za niepodległość odzyskaną 
w 1918 r.

Przypominająca mały kościółek z sygnaturką, murowana 
wiejska kapliczka, zwana potocznie Kapliczką Leśników 
we wsi Granica, była miejscem łączącym życie mieszkań-
ców Granicy i okolicznych wsi oraz pracowników nadleś-
nictwa. Pracami nad budową kapliczki kierował tutejszy 
nadleśniczy.

Od dawien dawna kapliczki były tworzone przy użyciu 
darów natury, z okolicznych lasów i pól. Materiałem 
użytym do budowy Kapliczki Leśników była cegła wy-
rabiana sposobem gospodarczym z gliny pochodzącej 
z Góry Kampinoskiej z posiadłości Pana Kaźmierskiego, 
mieszkańca wsi Kampinos. Często rzeźby, obrazy i iko-
ny umieszczane we wnętrzach kapliczek należą do naj-
lepszych przykładów sztuki ludowej. W przypadku ka-
pliczki w Granicy obrazy do drogi krzyżowej namalowała 
również mieszkanka wsi Kampinos - Henryka Sowińska.
Te „drobne budowle” spełniały ważne funkcje kultowe, 
szczególnie na wsiach, gdzie nie było kościołów, zapew-
niając uczestnictwo w nabożeństwie. Od momentu po-
wstania Kapliczki Leśników po dzień dzisiejszy co roku 
w maju przed zachodem słońca mieszkańcy Granicy, 

leśnicy i mieszkańcy okolicznych wsi zbierają się na na-
bożeństwa majowe. Nabożeństwa te odbywały się też 
podczas okupacji niemieckiej oraz po wyzwoleniu Pol-
ski, aż do lat 80. XX wieku. Z wielu opowiadań możemy 
usłyszeć, jak to teściowa nadleśniczego Stanisława Rich-
tera piekła ciasteczka i częstowała nimi wszystkie dzieci 
przybyłe na nabożeństwo przy kapliczce.

Przywykliśmy do widoku kapliczek i nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, że są wyrazem wiary minionych pokoleń. 
Pozornie wydać by się mogło, że ich czas minął. Jednak 
w 2020 r. przy współpracy i wsparciu finansowemu Cen-
trum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie, 
Gminy Kampinos, Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Kapliczka Leśników została wyremontowana. 
Dzięki tej wspólnej inicjatywie będzie ona cieszyła oczy 
odwiedzających Granicę, przypominając przyszłym po-
koleniom o wartościach kulturowych tego miejsca, dając 
pamięć o ludziach mających silny związek z lasem i na-
turą.

Tekst i zdjęcia ze strony: Odnowiliśmy zabytkową ka-
pliczkę (kampinoski-pn.gov.pl) oraz archiwum prywatne

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. 
nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy ko-
lejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawcze-
go od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można skła-
dać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli 
przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa 
Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elek-
troniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwiet-
nia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czy-
li osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. 
 
Szczegóły na stronie: „Rodzina 500+” – ruszył nabór 
wniosków - Stare Babice (stare-babice.pl) oraz OPS 
Kampinos – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nowe terminy składania 
wniosków o świadczenie 
wychowawcze 500 plus 
w 2021 r.

Odnowiona Kapliczka Leśników
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Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.6.2021 Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 stycznia 2021 r. ustalony został har-
monogram w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi i Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie na rok szkolny 2021/2022.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY PIERWSZEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 
I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
DO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KAMPINOSIE

Lp. Rodzaj czynności
Termin 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym

1.

Złożenie  deklaracji                                   
o kontynuowaniu przez dziecko wycho-
wania przedszkolnego w kolejnym roku 
szkolnym

Od godz. 800

1 marca 2021r.

do godz.1500

8 marca 2021 r.

-----------------------------

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie oraz do-
kumentów potwierdzających spełnianie 
kryteriów  rekrutacyjnym

Od godz. 800

15 marca 2021r.

do godz.1500

29 marca 2021 r.

Od godz. 800

10 maja 2021r.

do godz.1500

24 maja 2021 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszko-
la i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata  kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

30 marca 2021 r. 26 maja 2021 r.

4.

Opublikowanie listy dzieci zakwalifiko-
wanych i  niezakwalifikowanych 2 kwietnia 2021 r.           

godz. 1400

27  maja 2021 r.

o godz. 1400

5.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu 
dziecka w postaci pisemnego oświad-
czenia

Od godz.800 -

6 kwietnia 2021 r.

do godz.1500

12 kwietnia 2021 r.

Od godz.800 -

28 maja  2021 r.

do godz.1500

11 czerwca 2021 r.

6.

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych 15 kwietnia 2021 r.

godz. 1400

15 czerwca 2021 r.

godz. 1400



GMINA KAMPINOS – ODWIEDŹ, ODKRYJ, POKOCHAJ 35

Procedura odwoławcza: w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może 
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie spo-
rządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. W terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 
I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  IM. 
ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE

Lp. Rodzaj czynności
Termin 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie oraz do-
kumentów  potwierdzających spełnia-
nie kryteriów

Od godz. 800

9 marca 2021r.

do godz.1500

2 kwietnia 2021 r.

Od godz. 800

7 maja 2021r.

do godz.1500

21 maja 2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekruta-
cyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 
podstawowej i dokumentów potwier-
dzających spełnianie przez kandy-
data kryteriów branych pod uwagę                                  
w postępowaniu rekrutacyjnym

6 kwietnia 2021r.
25 maja 2021r.

3.

Opublikowanie list dzieci zakwalifiko-
wanych i niezakwalifikowanych 8 kwietnia 2021 r.           

godz. 1400

26 maja 2021 r.           

godz. 1400

4.

Złożenie potwierdzenie woli zapisu 
dziecka w postaci pisemnego oświad-
czenia

Od godz.800 -

9 kwietnia 2021 r.

do godz.1400

15 kwietnia 2021 r.

Od godz.800 -

27 maja 2021 r.

do godz.1400

4 czerwca 2021 r.

5.

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych 16 kwietnia 2021 r.

do godz.1400

7 czerwca 2021 r.

do godz.1400
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Nasi mistrzowie i mistrzynie!
Apel podsumowujący pracę uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego  w Kampinosie w I semestrze 
roku szkolnego 2020/2021

Koniec pierwszego semestru to czas na podsumowa-
nie ciężkiej i wytężonej pracy. Pomimo, że nauka w tym 
roku szkolnym odbywa się on-line i stacjonarnie nasi 
uczniowie nie tracą zapału do wytężonej pracy. Wy-
różniają się szczególnym zaangażowaniem nie tylko  
w życie szkoły i klasy, ale również promują ją na wielu 
konkursach.

3 lutego, z zachowaniem reżimu sanitarnego, odbył się 
apel podsumowujący pracę uczniów w I semestrze roku 
szkolnego 2020/2021. Podczas apelu uczniowie klas 
I-III otrzymali dyplomy, statuetki i nagrody za konkursy 
szkolne: plastyczne i plastyczno-językowe. Uczniowie 
klas starszych nagrody i dyplomy będą odbierać indywi-
dualnie.

Uczniowie klas I-VIII aktywnie uczestniczyli w realizacji 
projektu edukacyjno-profilaktycznego „Szkolny Tydzień 
Tolerancji, Życzliwości i Pozdrowień”, którego pomysło-
dawcą i organizatorem jest pedagog szkolny pani Anna 
Rybka.  W tym roku realizację projektu połączyliśmy 
z obchodami Międzynarodowego Dnia Tolerancji, ze 
Światowym Dniem Życzliwości i Pozdrowień przypada-
jącym na 21 listopada oraz Dniem Praw Dziecka, który 
wypada 20 listopada. Ze względu na panująca  pande-
mię, przebiegał on w sposób niekonwencjonalny. 

Wszystkie działania, które odbyły się w ramach projektu 
edukacyjno-profilaktycznego pogłębiły wiedzę uczniów 
na temat tolerancji, stały się refleksją nad postawami 
wobec innych osób, otworzyły nasze serca i zachęcił do 
walki z  brakiem tolerancji. Podjęta przez naszą szkołę 
inicjatywa miała na celu  poruszyć w nas strunę wrażli-

wości i  spojrzeć na innych ludzi z wyrozumiałością. 

Za zaangażowanie i aktywny udział w projekcie eduka-
cyjno-profilaktycznym „Szkolny Tydzień Tolerancji, Życz-
liwości i Pozdrowień”, dzięki naszym sponsorom Radzie 
Rodziców Szkoły Podstawowej i właścicielowi Zakładu 
Stolarskiego WoodArt panu Wojciechowi Rybce ucznio-
wie otrzymali atrakcyjne nagrody i statuetki. Oto nasi 
mistrzowie:

MISTRZAMI TOLERANCJI 2020 na poziomie klas I-III 
zostali:

1. Zaranowicz Marta klasa IIa

2. Tomczak Julia klasa IIa

3. Skubisz Maria klasa IIc

4. Szewczyk Maja klasa IIIa

5. Jędrzejewska Emilia klasa IIIa

6. Popielas Julia klasa IIIa

VICE MISTRZAMI TOLERANCJI 2020 na poziomie klas 
I-III zostali: 

1. Stalpińska Alicja klasa IIa

2. Szymańska Jagoda klasa IIa

Na poziomie klas IV-VIII  MISTRZAMI TOLERANCJI 
2020 zostali:

1. Krajewski Bartek klasa IVa

2. Jędrzejewska Amelia klasa V

3. Lewandowska Amelia klasa V

4. Łopacińska Aleksandra klasa V

5. Zaranowicz Alicja klasa VIb

Wszyscy uczniowie z dwóch klas – IIc i VIb, wraz z wy-
chowawczyniami włączyli się w realizację projektu edu-
kacyjno-profilaktycznego „Szkolny Tydzień Tolerancji, 
Życzliwości i Pozdrowień”, dlatego też zostali nagrodzeni 
słodkim upominkiem i dyplomem za wkład pracy i zaan-
gażowanie.

Nasza Szkoła promuje ideę życzliwości oraz koleżeńskie 
postawy, pokazując, że niezależnie od różnic każde dzie-
cko zasługuje na szacunek i poczucie bezpieczeństwa  
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w swoim otoczeniu. W związku z powyższym w I seme-
strze pedagog szkolny pani Anna Rybka wraz z uczniami 
klas drugich i trzecich zrealizowała zajęcia profilaktyczne,  
w  ramach kampanii społecznej „Bądź kumplem, nie do-
kuczaj” Cartoon Network. Zajęcia te miały na celu przy-
bliżenie dzieciom problemu dokuczania, uświadomienie 
im form zjawiska, kształtowanie w dzieciach postaw em-
patycznych, a także poznanie sposobów radzenia sobie 
z dokuczaniem innych osób.  Dzieci mogły dowiedzieć 
się jak czuje się osoba, której ktoś dokucza, jak również 
co może być powodem tego, że ktoś jest niemiły w sto-
sunku do innym. Wszystkie dzieci chętnie brały udział 
w ogólnej dyskusji i  zaplanowanych zabawach.

Nasi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kampinosie 
w semestrze zimowym roku szkolnego 2020/2021  brali 
udział w Ogólnopolskim Programie Lingos dla Szkół, któ-
ry ma na celu  wykorzystanie nowoczesnych technologii 
na lekcjach języka angielskiego. To efektywne narzędzie 
wpisuje się w priorytety polityki oświatowej państwa 
i rozwija kompetencje kluczowe uczniów. Uczeń  trak-
tując naukę jak zabawę  każdego dnia wzbogaca swoje 
słownictwo. Dzięki pracowitości i zaangażowaniu ucz-
niów nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce w Polsce pod 
względem liczby przerobionych lekcji i osób korzysta-
jących z tej nowoczesnej  i skutecznej formy nauczania 
języka obcego,  uzyskując dla naszej szkoły Certyfikat  
Jakości Kształcenia Języka Obcego Programu Lingos dla 
Szkół. Najwytrwalsi uczniowie, dzięki koordynatorowi 
programu na terenie naszej szkoły p. Małgorzacie Per-
kowskiej, otrzymali Certyfikat Pilnego Ucznia za syste-
matyczną i efektywną naukę języka obcego w aplikacji 
Lingos.  Byli to następujący uczniowie:

Klasa IIc - Maksymilian Tomczak

Klasa IIIa - Dobrzyńska Milena, Giejbatow Pola, Jędrze-
jewska Emilia, Nikodem Marcel, Julia Popielas, Maja 
Szewczyk, Oriana Wojdylak, Mateusz Zduńczyk, Bartło-
miej Szumski

Klasa III b - Maria Grzelak, Franciszek Majcher

Klasa IVa - Weronika Antkowiak, Alan Grzywiński, Ana-
stazja Komorowska, Maja Kowalska, Sebastian Kubiak, 
Antonina Leszczyńska, Sebastian Orzechowski, Aga-
ta Połeć, Mikołaj Tymofiewicz, Szymon Zawadzki, Filip 
Zdankiewicz

Klasa V - Amelia Lewandowska, Julia Pliszka, Natalia Ma-
tras

Klasa VIa - Stanisław Majcher, Natalia Tomczak, Szymon 
Biernacki

Klasa VIb - Maja Ciura, Dominik Dobrzyński, Karolina 
Jurczak, Julia Krakowiak, Anna Nowicka, Dominik Rewu-
cki, Alicja Zaranowicz, Antonina Zawadzka, Anna Zdunek

Klasa VII a - Aleksander Tomczyk

Klasa VII b - Julia Ciurzyńska, Kinga Ciurzyńska, Julia 
Giejbatow, Nikodem Jośko, Kacper Kułakowski, Aleksan-
dra Wilczyńska, Zalewska Weronika

Klasa VIII a - Bartłomiej Stankiewicz, Alan Szafrański

Klasa VIII b - Bartosz Lewandowski, Joanna Stasiak, An-
dżelika Szymańska, Julia Kubiak, Karolina Zduńczyk

Dla każdej szkoły dumą są uczniowie, którzy biorąc 
udział w konkursach i zawodach odnoszą w nich sukcesy, 
zdobywają laury, wysokie miejsca. Nasi mistrzowie i mi-
strzynie odnieśli w I semestrze sporo sukcesów:

Konkurs plastyczno-językowy „Portret Królowej Wielkiej 
Brytanii” dla uczniów klas III - VIII szkoły podstawowej 
zorganizowany przez zespół nauczycieli języków obcych, 
pod czujnym okiem p. Małgorzaty Perkowskiej.

Oto laureaci :

I miejsce: Aleksandra Wilczyńska - kl.VIIb, ex aequo Julia 
Popielas - kl. IIIa,

II miejsce: Amelia Lewandowska - kl.V, ex aequo Maria 
Grzelak - kl. IIIb,

III miejsce: Julia Krakowiak - kl. VIb, ex aequo Blanka Pol 
- kl. IVb,

Wyróżnienia otrzymali: 

Maja Szewczyk - kl. IIIa oraz Amelia Jędrzejewska - kl. V.

Okazało się, że nasi uczniowie mają wielkie serca, bo-
wiem konkurs Bożonarodzeniowy GWIAZDKA cieszył 
się ogromnym powodzeniem. Prace konkursowe prze-
znaczone były na wzbogacenie kiermaszu podczas akcji 
„Patrol św. Mikołaja”. Konkurs bożonarodzeniowy zorga-
nizowała i koordynowała na terenie szkoły p. Anna Ryb-
ka.

Oto zwycięscy w poszczególnych kategoriach:

Na poziomie klas I-III w kategorii „Kartka świąteczna” :

I miejsce –  Jagoda Szymańska kl. IIa

II miejsce – Tosia Sawicka kl. Ia i Ania Krakowiak kl. Ia

III miejsce – Marcel Nikodem kl. IIIa i Natalia Korolewska 
kl. IIa

Wyróżnienie otrzymała Maria Grzelak kl. IIIb

Na poziomie klas IV-VIII w kategorii „Kartka świąteczna” :

I miejsce – Julia Krakowiak kl. VIb i Michał Stangreciak 
kl. VIIIb

II miejsce – Agata Połeć kl. IVa

III miejsce – Bartek Lewandowski kl. VIIIb i Alicja Zara-
nowicz kl. VIb

Wyróżnienie otrzymał Paweł Korolewski kl. V

Na poziomie klas I-III w kategorii „Stroik bożonarodze-
niowy” :

I miejsce - Julia Popielas kl. IIIa

II miejsce – Maria Grzelak kl. IIIb i Helena Karolak kl. IIb
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III miejsce – Wiktoria Kowalska – kl.IIc i Jakub Stachlew-
ski kl. IIc

Wyróżnienie otrzymują:  Mateusz Rewucki kl. IIIa i Emil-
ka Jędrzejewska kl. IIIa

Na poziomie klas IV-VIII w kategorii „Stroik bożonaro-
dzeniowy” :

I miejsce – Michał Stangreciak kl. VIIIb i Antonina Za-
wadzka kl. VIb

II miejsce – Maja Kozłowska kl. IVb i Agata Kupczyk kl. V

III miejsce – Julia Szumska kl. VIIa i Szymon Zaręba kl. 
VIIa

Wyróżnienie otrzymują:  Amelia Jędrzejewska kl. V i Do-
minik Rewucki kl. VIb

Na poziomie klas I-III w kategorii „Ozdoba świąteczna” :

I miejsce – Maja Szewczyk kl. IIIa i Marta Zaranowicz kl. 
IIa

II miejsce – Maksymilian Tomczak kl. IIc i Julia Tomczak 
kl. IIa

III miejsce – Jan Tomczak kl. Ia

Na poziomie klas IV-VIII w kategorii „Ozdoba świąteczna” :

I miejsce – Maja Leśniewicz kl. IVa, Tobiasz Kęska kl. V 
i Aleksandra Wilczyńska kl. VIIb

II miejsce – Hanna Karolak kl. VIa i Agata Kupczyk kl. V

III miejsce – Michał Stangreciak kl. VIIIb i Alicja Zarano-
wicz kl. VIb

Wyróżnienie otrzymują: Natalia Tomczak kl. VIa, Blanka 
Pol kl. IVb i Szymon Zawadzki kl. IVa

Wszyscy uczniowie za udział w konkursie otrzymali, dzię-
ki uprzejmości Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i za-
przyjaźnionym firmom cenne nagrody i dyplomy.  Dodat-
kową nagrodą dla uczniów klas IV-VIII biorących udział 
w konkursie bożonarodzeniowym GWIAZDKA była oce-
na celująca za każdą wykonana pracę, którą otrzymali od 
nauczyciela plastyki p. Aliny Zalewskiej.

Dzisiejszy apel to świetny sposób, żeby ich docenić 
i zmobilizować pozostałych uczniów do większej aktyw-
ności. Pani Dyrektor Marta Dobosz gratulowała odnie-
sionych sukcesów i życzyła siły i zapału na II semestr.

Podsumowując należy pamiętać, iż nieważne, czy ktoś jest 
trochę zdolny, czy szczególnie uzdolniony. Każdy powinien 
rozwijać swoje zdolności. Warto inwestować swój czas  
i wysiłek, widząc cel, do którego zmierzamy.

Wszystkim wyróżnionym życzymy wytrwałości w dalszej 
pracy, polotu, otwartych umysłów, jeszcze więcej sukce-
sów i radości.

Pedagog szkolny - Anna Rybka
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Dzień  21 i 22 stycznia 2021r. były dla wszystkich Dziad-
ków i Babć dniami wyjątkowymi, innymi od wszystkich 
dotychczasowych dni w przedszkolu. Przedszkolaki przy-
gotowały dla swoich ukochanych  słowno – muzyczne 
niespodzianki on-line. Dzieci z wielkim zaangażowaniem, 
pod czujnym okiem swoich Pań uczyły się recytować 
wiersze i śpiewać piosenki, by później móc jak najlepiej 
zaprezentować swój występ artystyczny. Przedszkolaki  
wierszem i piosenką mogły wyrazić swoje uczucia i uzna-
nie dla babć, dziadków za trud włożony w ich wychowa-

nie. Są to wyjątkowe chwile pełne radości i uśmiechu. 
Filmy z nagraniami  występów były rozsyłane na maile 
grupowe. Mamy nadzieję, że się podobały i wycisnęły 
niejedną łzę wzruszenia!

Natalia Sowińska 

nauczycielka wychowania 
przedszkolnego

W czasie pandemii wszystko jest inne i musieliśmy 
w wielu sferach życia dostosować się do nowych rea-
liów, tak też było w naszym kampinoskim przedszkolu 
w połowie lutego. Mimo chłodnej pogody za oknem i ku 
uciesze dzieci, ciągle padającego śniegu, w przedszkol-
nych salach było ciepło, zwłaszcza w naszych sercach. 
Bo właśnie o serca tu chodzi – w związku ze świętem 
Walentynek, które tak chętnie obchodzimy, w przed-
szkolu zorganizowany był konkurs na najpiękniejszą 
kartkę walentynkową. Ogrom kartek, które zostały zgło-
szone przewyższył nasze oczekiwania. Różnorodność 
pomysłów i kreatywność naszych zdolnych przedszko-
laków jak zawsze była na wysokim poziomie, oczywiście 
wszystkie prace łączył piękny kolor czerwony

Aleksandra Karwasińska

nauczycielka wychowania 
przedszkolnego

Dzień Babci i Dziadka ……. inny niż zawsze

Walentynkowy czas



BIULETYN KAMPINOSKI    NR 7 (149) • 19 MARZEC 202040

SZKOŁA EKO PAKA

Programu edukacji ekologicznej 
,,EKOPAKA - zamykamy obieg surowców” 

W styczniu 2020r. nasza szkoła wysłała zgłosze-
nie i gotowość do realizacji programu edukacji eko-
logicznej „EkoPaka – zamykamy obieg surowców” 
opracowanego  przez firmę INTERSEROH Organiza-
cja Odzysku Opakowań S.A. Byliśmy jedną z 30 szkół  
z Województwa Mazowieckiego zakwalifikowaną do re-
alizacji całorocznego programu. 

Dzięki całorocznej realizacji  programu dzieci zrozumiały, 
że to, co zostaje z produktów – opakowania, zużyte ele-
menty – to nie śmieci. Jest to materiał, z którego można 
stworzyć coś nowego. Program wprowadził uczniów kl. 
I-III i koła ekologiczno-przyrodniczego klas IV w zagad-
nienia ważne z punktu widzenia wychowania odpowie-
dzialnego i wrażliwego ekologicznie konsumenta.

Nasza placówka  miała szansę wzbogacić swoje zbio-
ry o edukacyjno-zabawowe pakiety ekologiczne oraz 
przeprowadzić ciekawe zajęcia na temat wykorzysta-
nia surowców, recyklingu opakowań i zrównoważone-
go rozwoju. Przeprowadzone zajęcia skupiały się wokół 
8 surowców: papier, szkło, drewno, aluminium i inne me-
tale, opakowania wieloformatowe, bioodpady, tworzywa 
sztuczne, elektroodpady.

Materiały i przeprowadzone zajęcia stacjonarne i on-line 
pomogły przybliżyć młodym ekolożkom i ekologom in-
formacje o tym:

– skąd się biorą surowce,

– jak je wykorzystujemy w produkcji opakowań i produk-
tów,

– co powstaje w wyniku recyklingu odpadów,

– czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym.

W czerwcu i w grudniu 2020r. zostały przygotowane 
i przesłane do organizatora obszerne relacje z realizacji 
programu.

Szkolny koordynator Programu 
Małgorzata Osińska
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PATROL ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Patrol Świętego Mikołaja – Kampinos 2020

Trzynasta edycja i kolejny rekord

Patrol Świętego Mikołaja odjechał, Mikołaje i Śnieżynki 
rozwieźli paczki sprawiając dzieciom wiele radości. Teraz 
razem z Elfami zbierają siły i powrócą za kilka miesięcy 
aby znów działać.  Była to inna niż wszystkie poprzednie 
edycja akcji. Wszyscy musieliśmy zmierzyć się z pande-
mią, ale w tym trudnym czasie Darczyńcy nie zawied-
li.  Edycja była trudna ale udana, wypełniona niespo-
dziankami, radością i choć wydawało się to niemożliwe 
wspólnymi siłami pobiliśmy rekord. Kochani, dziękujemy 
za każdą złotówkę, za każdą godzinę, każdy dzień czy 
miesiąc pracy przy przygotowaniach i przeprowadzeniu 
akcji, za wszystkie dary, pracę i za serce włożone w tę 
akcję. 

Akcja 2020 ze względu na pandemię musiała być prze-
prowadzona inaczej niż wszystkie do tej pory. Aukcję 
przeprowadziliśmy internetowo, nie było koncertu i po-
częstunku ale udało się zorganizować Kiermasz Świą-
teczny. Niezawodne Elfy czekały na Was cały dzień 
z bogatą ofertą, praktycznie każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Mieszkańcy jak zawsze nie zawiedli co przyniosło 
wymierny efekt w postaci kolejnego rekordu. Z Aukcji 
i kiermaszu zebraliśmy kwotę 16 053 zł. To co wydawa-
ło się nierealne okazało się możliwe. W tym trudnym 
dla wszystkich roku współnie pobiliśmy kolejny rekord. 
Dziękujemy :) 

Po Aukcji i kiermaszu przyszedł czas na zakupy. Zebrane 
pieniądze w całości zostały przeznaczone na zakup sło-
dyczy, zabawek, gier i prezentów dla najbardziej potrze-
bujących dzieci z naszej gminy.  Po udanych zakupach 
nadszedł czas przygotowywania paczek. Elfy pracowały 
jak mrówki, aby zdążyć z przygotowaniami. Przygoto-
waliśmy ponad 300 paczek. W każdej paczce było mnó-
stwo słodyczy i prezent :). Paczki te mogły być bogatsze 
dzięki firmom, które postanowiły dodatkowo podarować 
nam swoje słodkie wyroby do wszystkich przygotowy-
wanych paczek imiennych. W tym też dodatkowo udało 

się nam przygotować niespodziankę –  paczkę rodzinną 
z życzeniami dla całej rodziny. Było to możliwe dzięki 
Darczyńcom, którzy zadbali o zawartość paczki rodzin-
nej i przekazali produkty właśnie z takim przeznacze-
niem W przedświątecznym tygodniu ekipy Mikołajów 
i Śnieżynek wyruszyły z prezentami do dzieci. Były to dla 
naszych ekip bardzo pracowite dni ale wszyscy byli za-
dowoleni. W tym roku  ta część akcji też musiała wyglą-
dać inaczej. Mikołaje i Śnieżynki, jeździli w maskach, każ-
dy  z zapasem płynów dezynfekujących. Nie było zdjęć 
i przytulasów ale radość była jak zawsze. Paczki zostały 
rozwiezione, Mikołaj odjechał, ale obiecał, że wróci za 
rok. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób wsparli Patrol Świętego Mikołaja. Razem sprawi-
liśmy dzieciom wiele radości. Dla nas jako organizatorów 
najmilszym podziękowaniem jest radość obdarowanych 
dzieci i szczere zaangażowanie  w tę akcję. Organizato-
rem akcji charytatywnej jest Komitet Społeczny Patrol 
Świętego Mikołaja a  jak co roku do pomocy włączyli się: 
młodzież i dorośli mieszkańcy gminy, Gmina  Kampinos, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kampinosie,  OSP Kam-
pinos, Darczyńcy i oczywiście jak zawsze niezawodne 
Elfy. Akcję możemy przeprowadzać dzięki Darczyńcom, 
wsparciu firm i zaangażowaniu mieszkańców. Z roku 
na rok rośnie grono osób włączających się w tę akcję 
charytatywną i  wszystkim sprawia to przyjemność.

Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia za rok! 

W imieniu organizatorów 
Anna Konopka

Galerię zdjęć z Aukcji (Album Licytacja 2020), Kiermaszu 
oraz z pracy Mikołajów, Śnieżynek i Elfów można obej-
rzeć na Facebooku: Patrol Św. Mikołaja - Kampinos
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W Patrolu udział wzięli: Ferniko, Bandi, NON - Bolesław Scho-
ll, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespółu Szkolno-Przed-
szkolnego, Gmina Kampinos, OSP Kampinos, Fundacja Lotto 
im.Haliny Konopackiej, Teekanne, Carefour Arkadia, Storck, 
Colian, Kellog Polska (UMA Investmens), Kamiland – Kamil 
Stoch, Eve – nement, Mattel Polska, Jeronimo Martins, Słodkie 
Hawo, Rada Gminy Kampinos, Manufaktura Cukierków, Make 
up Revolution London, Pan Drwal, Semilac, Kukartka, Aman-
te – Edyta Ślebzak, Kruger, Pupa Milano, Jeznach, Lukrecja, 
Dawtona, Elmar, Fabryka Firanek i Koronek Haft, Pracownia 
Lamp i Witraży Dariusz Piasecki, Pan Dragon, Red Lipstick 
Monster – Ewa Gorzelowska – Kostoglu, Mixit, Skrzaty i Lale 
– Monika Tarczyluk, Wood Art – Wojciech Rybka, Floristo – 
Ewa Rojewska, Pasieka Bar Mazowiecka – Jarosław Parśniak, 
Hair My Love, Tomarbit, Mixit, Mars Polska. Włoczki Warmii, 
Orlińscy - Salony Optyczne, Olga Skrzypiciel, Body Boom, 
Sklep Puder i Krem, Tomaszewski – Ładne kwiatki od pokoleń, 
Miya, Essence, Catrice, BasicLab, Cosy and Dozy pet design, 
zawka handmade – Karolina Zawada, Julia’s Make up room 
– Julia Ambroziak, Łukasz Cynarski, Milena Jastrzębska, Tak 
Foods Gdynia, Vitberg Jacek Sikora, Polfa Tarchomin, Apteki 
Centrum - A. Budziak, B. Ficek w Elblągu, Iwona Podwalna – 
Fotografia Naturalna, Karolina i Krzysztof Turniak, Katarzyna 
Wieczorek, Anna Rybka, Nitka w igle - Ania Ostrowska, Sta-
cja Kontroli Pojazdów Marcars, Kwiaciarnia Magnolia – Iwona 
i Dariusz Zagórscy, Elżbieta Winiarczyk, Monika i Mariusz Ciu-
rzyńscy Groeltech, Hanna Szewczyk, Przemysław Tesz. Walde-
mar Malesa, Paweł Dybicz, Marzena Berkowska, Kwiaciarnia 
- Agnieszka Sieczkowska, Marta i Wojciech Dudek, Romuald 
Kotowoda, Krystyna Jędryka, Szkółka krzewów ozdobnych - 
Kamil Teodorkiewicz, Elmar, Drukarnia Chrzczany, Hołda Team, 
Hippo, Tago, Tomasz Zakowany, Piotr Bednarski, Miłosz Mil-
czarek, Maciej Milczarek, Jan Milczarek, Justyna Deliś, Dawid 
Szczepanik,  Katarzyna Zawada, Milena Trojanowska, Anna 

i Adam Komorowscy, Ostrowska – Jewelry. Katarzyna i Hubert 
Zielerowicz, Marta Gołębiowska, Elżbieta Gołębiowska, Bea-
ta Rostkowska, Marta Grzegorek, Szczepan Kalisiak, Mateusz 
Piątek,Sławomir Różański, Agnieszka i Łukasz Kęska, Wanda 
Popowska, , Alina Konopka, Kamil Pływaczewski, Magda Hart-
man, Małgorzata Hartman, Ola Figarska, Mateusz Paduch, Ada 
Komorowska, Wiktoria Bosko, Leszek Krupiński, Renata Piętka, 
Damian Zaleski. Kuba Zaleski, Katarzyna Wieczorek, Sebastian 
Kucharski, Maria Borowa, Agnieszka i Tomasz Sznajder, Bożena 
Lech, Paweł Dybicz, Konrad i Sylwia Maciejewscy, Emilia i Da-
niel Maciejewscy, Daniel Rogulski, Agnieszka Więch, Mirosła-
wa Wieczorek, Ilona Wieczorek, Marzena Skierkowska,, Laura 
Filipiak, Adrian Dębowiak, Wydawnictwo Filia, Wydawnictwo 
WAB, Hanna Orzechowska, Marcin Zawadzki, Ewelina Pie-
chota, Anna Sitek, Wioletta Skoczylas – Banasiak, Artur Sko-
nieczny, Monika Lewicz, Agata Sadowska, Monika Gawińska, 
Monika Kułak, Magdalena Tymofiewicz, Maciej Kielanowski, 
Maja Szewczyk, Ola Czempińska, Szymon Pijanowski, Adam 
Szymański, Justyna Pijanowska, Maja Szewczyk, Maja Leśnie-
wicz, Julia Popielas, Tobiasz Kęska, Dorota Cieślak, Marta Połe, 
Grzegorz Szantroch, Joanna Kwiatkowska, Sylwia Woźniak, Ka-
tarzyna Jusińska, Jolanta Basiak – Włodarska, Sylwia Zalew-
ska, Dorota Maciejewska, Anna i Zbigniew Konopka, Magda 
Konopka, Marek Konopka, Anita Lewandowska, Ewa Kowalska, 
Henryka Wołczyńska, Sylwia Czempińska, Lidia Świerczyńska, 
Daria i Mateusz Bodych, oraz wiele anonimowych osób, któ-
rych nie zdołaliśmy wymienić. 

Jeszcze raz bardzo serdecznie, z całego serca dzięku-
jemy wszystkim wymienionym firmom i osobom, oraz 
wszystkim tym, których wymienić nam się nie udało.  

Dziękujemy bardzo i do zobaczenia za rok !
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Udogodnienia covidowe w bibliotece
Zapraszamy Państwa do  korzystania z bibliotecznej wrzutni. Znajduje 
się ona przed wejściem do Ośrodka Zdrowia w Kampinosie, przy sto-
jaku na rowery.

Dzięki temu urządzeniu możecie Państwo zwrócić książki o dowolnej 
porze, poza godzinami pracy biblioteki i w dni świąteczne.

Wrzutnia jest opróżniana systematycznie, od poniedziałku do piątku.

Przypominamy również, że zamówienia na materiały biblioteczne moż-
na realizować mailowo: bpgkampinos@gmail.com lub telefonicznie pod 
numerem 22 725 01 49. 

Dostępność danej pozycji możecie Państwo sprawdzić w katalogu on-
-line, kontaktując się z nami telefonicznie lub tradycyjnie, przychodząc 
do biblioteki.

Zachęcamy do korzystania z kodów Legimi, umożliwiających dostęp do 
bazy audio i e-booków. Otrzymacie je Państwo w bibliotece lub mailo-
wo, wystarczy zgłosić do nas zapotrzebowanie. 

W trosce o  naszych Seniorów, wprowadziliśmy usługę „książki na te-
lefon”. Realizujemy ją w każdy czwartek, dowożąc  książki do domu. 
Usługa jest realizowana na terenie Gminy Kampinos. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt.

„Golem” Maciej Płaza, Wydawnictwo W.A.B. 2021. 
Literatura piękna

Wywodzący się z żydowskiej tradycji golem, utworzony z gliny 
na kształt człowieka, lecz pozbawiony duszy, od wieków jest bohate-
rem zbiorowej podświadomości. Można go spotkać w chasydzkich le-
gendach, literaturze jidysz i w popkulturze. Autor przenosi czytelnika 
na Podole, do miejscowości Liściska, do sztetla z początku XX wieku. 
Wątki kabalistyczne i mesjańskie przeplatają się tu z realnym obrazem 
kultury i obyczajów chasydów.

„Matrioszka” (tom 1), cykl: Rosyjska mafia, autor: Paulina Jurga, 

Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2021. 

Literatura obyczajowa / Romans

Matriona Kosłow – to miała być nowa tożsamość Marty Małeckiej. 
W Rosji czekała na nią rodzina, o której istnieniu wcześniej nie miała 
pojęcia. Trafiła do rosyjskiej bratwy, w sam środek brutalnego mafij-
nego świata. Musi walczyć o swoje życie, nie wie, komu może zaufać. 
Między dziewczyną a pilnującym jej Nikołajem rodzi się gwałtowne 
uczucie. Czy mężczyzna będzie  jej wybawieniem?

„Sny o pociągach”, Denis Johnson, Czarne, Wołowiec 2021. 
Literatura piękna

W pierwszej połowie XX wieku, wśród gór Idaho, mieszkał Sam Grainier. 
Prosty, wrażliwy robotnik wynajmujący się do budowy linii kolejowych, 
naprawy mostów czy robót w lesie. Rytm tego życia przerwała tragedia – 
ogień strawił dom, zginęły ukochana żona i córeczka. I choć początkowo 
Sam nie mógł znaleźć ukojenia, to z czasem  zaczął walczyć o przyszłość.  
Sny o pociągach są metaforyczną opowieścią o stracie i samotności 
oraz o trudach godzenia się z upływającym czasem.

„Wróbel w getcie” (tom 2), Kristy Cambron, Wydawnictwo Znak, 

Kraków 2021. tom 1 „Motyl i skrzypce”

Literatura piękna / Powieść historyczna

Kaja Makowska dowiaduje się, że niemiecki terror dociera do Pragi 
i opuszcza Wielką Brytanię, żeby ratować swoją żydowską rodzinę. Kiedy 
jest u celu, ucieczka okazuje się niemożliwa, a piekło wojny staje się jej 
bolesną codziennością. Kobieta trafia do getta w Terezinie, gdzie pozna-
je dziewczynkę, która niespodziewanie odmieni jej życie. Kilkadziesiąt 
lat później Sera James i William Hanover, bohaterowie „Motyla i skrzy-
piec”, w trakcie bajkowego ślubu zostają brutalnie rozdzieleni - mężczy-
znę oskarżono o przestępstwo, którego nie popełnił, a teraz grozi mu 
dziesięć lat więzienia. Sara postanawia zrobić wszystko, aby uratować 
swojego męża i ich wspólną przyszłość. Losy dwóch kobiet, które dzielą 
dziesiątki lat, zostaną niespodziewanie połączone historią tajemniczej 
dziewczynki ocalonej z Holokaustu. „Wróbel w getcie” to opowieść 
o tym, że nawet w najmroczniejszych czasach nie można tracić nadziei.  

„Żółte ślepia”, Marcin Mortka, Wydawnictwo Uroboros, Warszawa 

2020. 
Fantastyka / Fantasy / Science fiction

Jest 995 rok. Medvid potężny, barczysty wojownik, który od zawsze 
wiernie towarzyszy księciu Bolesławowi, próbującemu zjednoczyć 
kraj pod swoim panowaniem. Medvid doradza księciu, jak okiełznać 
słowiańskie moce magiczne – jak postępować z żercami, gdzie szukać 
wilkołaków i wodników, czym przekupić miejscowe wiedźmy i rusał-
ki, jak przepędzić licha, leszych i latawice. Jednak na książęcym dwo-
rze coraz więcej do powiedzenia mają niemieccy księża misjonarze. 
Los Medvida też jest niełatwy, łączy go bowiem tajemna miłość z żoną 
księcia, węgierską księżniczką Hajną.

 

„Smak dymu”, Anna Trojanowska, cykl: Piołun na zapomnienie, Wy-

dawnictwo Zysk  i S-ka, Poznań 2020. 
Powieść historyczna

Warszawa, rok 1914. Lea jest pewną siebie, energiczną kobietą, mat-
ką trójki dzieci. Pracuje w aptece i próbuje wprowadzić do niej zioła 
z własnego zbioru. Wydawałoby się, że niczego jej nie brakuje, a jed-
nak nie czuje się szczęśliwa. 

Po dziesięciu latach małżeństwa z Wincentem z gorącego uczucia, któ-
re ich połączyło, niewiele zostało. Gdy niespodziewanie nadarza się 
okazja, Lea wybiera się w podróż na daleką Syberię. Kiedy powraca do 
Warszawy, świat jest już inny, wybucha I wojna światowa, a Wincent 
pozostaje daleki, zajęty sprawami fabryki. Lea będzie musiała odpo-
wiedzieć sobie na pytanie, co jest dla niej najważniejsze, i jak odzyskać, 
to, co wydawała się już stracone.

 

„Wymazani z pamięci”, Piotr Borlik, Prószyński Media, Warszawa 

2020. 
Kryminał / Sensacja / Thriller

Gdańska policja otrzymuje zgłoszenie o grupie błąkających się po uli-
cy dzieci w identycznych ubraniach. Okazuje się, że wszystkie były od 
dawna poszukiwane, ale poza tym nic ich nie łączy - są w różnym wieku, 
zaginęły w różnym czasie, w różnych miejscach i w różnych okolicznoś-
ciach, które wciąż pozostają dla policji nierozwiązaną zagadką. Dzieci 

Literatura dla dorosłych

BIBLIOTEKA
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zgodnie twierdzą, że od czasu porwania nic nie pamiętają. Początkowa 
euforia rodziców powoli zmienia się w podejrzliwość i nieufność wobec 
odzyskanych dzieci - zmienionych, zupełnie nieprzypominających nie-
winnych pociech sprzed lat. Wkrótce wyłania się kolejna okoliczność: 
wszystkie panicznie boją się ciemności.

 

„Noc zła” (tom 2), Eric Giacometti, seria: Czarne Słońce, Sonia Draga, 

Katowice 2020. tom 1 „Triumf ciemności” 
Kryminał / Sensacja / Thriller

Listopad 1941 roku. Niemcy wygrywają na wszystkich frontach. Woj-
ska III Rzeszy stoją u bram Moskwy. Dla Himmlera, szefa SS, zwycię-
stwo będzie ostateczne, jeżeli uda mu się zdobyć świętą swastykę, 
która zniknęła gdzieś w Europie. Churchill pragnie za wszelką cenę 
odnaleźć ten artefakt przed nazistami. Każdy liczy na Tristana Marca-
sa, podwójnego agenta o niejasnej przeszłości. W samym sercu okul-
tystycznych zmagań między siłami Dobra i Zła jest Laure, francuska 
bojowniczka, i Erika, niemiecka archeolożka ‒ obydwie stoczą ze sobą 
bezpardonową walkę.

 

„Kraina umarłych”, Jean-Christophe Grangé, Sonia Draga, Katowice 

2020. 
Kryminał / Sensacja / Thriller

Komendant Corso prowadzi śledztwo w sprawie serii zabójstw strip-
tizerek. Jest przekonany, że to klasyczna sprawa kryminalna. Myli się. 
W walce na śmierć i życie głównym podejrzanym okaże się Philipp 
Sobieski - malarz, zwyrodnialec, morderca.  Wędrówka po labiryncie 
pornografii, BDSM i wszelkiego rodzaju perwersjach. Mroczna kraina, 
w której zagubi się Corso, będzie dla niego drogą lekcją. Komendant 
odkryje, że rzeczywistość postrzegana okiem policjanta i budowana 
przez niego z dowodów może runąć jak domek z kart, a za jednym 
mordercą kryje się inny. 

 
„Washington Black”, Esi Edugyan, Świat Książki, Warszawa 2020. 
„Washington Black”, Esi Edugyan, Świat Książki, Warszawa 2020.

Jedenastoletni Wash, George Washington Black, niewolnik z planta-
cji trzciny cukrowej na Barbadosie jest przerażony, gdy zostaje wy-
brany na służącego przez brata swojego pana, lecz później ze zdzi-
wieniem przekonuje się, że Christopher Wilde to miłośnik przyrody, 
badacz, wynalazca i abolicjonista. Z czasem – mimo przepaści, któ-
ra ich dzieli – obaj zaczynają dostrzegać w sobie człowieczeństwo. 
Gdy ktoś nieoczekiwanie ginie i za głowę Washa zostaje wyznaczona 
nagroda, obaj muszą wszystko rzucić i ratować się ucieczką. Powieść, 
której akcja rozgrywa się na obszarze ciągnącym się od Karaibów po 
mroźną Arktykę i od Londynu po Maroko, opowiada o odnajdywaniu 
siebie i zdradzie, o miłości i przebaczeniu oraz o życiu, które runęło 
i na nowo się odrodziło.

 
„10 minut i 38 sekund”, Elif Shafak, Wydawnictwo Poznańskie, Po-

znań 2020. 

Literatura piękna

Leila nie żyje. Jej ciało jest martwe, ale mózg jeszcze pracuje. Każ-
da kolejna minuta przynosi ze sobą wspomnienie innych wydarzeń, 
smaków i zapachów. Obrazy pozornie wyrwane z kontekstu łączą się 
w opowieść o życiu w świecie, w którym wielu ludziom nadal odbiera 
się prawo do bycia sobą. Czy wystarczy 10 minut i 38 sekund aby opo-

wiedzieć całe ludzkie życie? „10 minut i 38 sekund” to historia kilkorga 
przyjaciół, których połączyła lojalność silniejsza niż śmierć.

 

 

„Niezwykły chłopiec” (tom 1) i „Mroczna czarodziejka” (tom 2), Tra-

cey Mayhew, cykl: Legendy arturiańskie, Klasyka dla dzieci, Wydaw-

nictwo Tandem,  Piaseczno 2021. 

Tom 1: Młody Merlin nie jest zwyczajnym chłopcem. Potrafi uzdrawiać, 
sporządza magiczne mikstury i miewa sny, pełne wskazówek na przyszłość. 
Pewnego dnia w jego wiosce pojawia się zakapturzony mężczyzna, który 
szuka niezwykłego chłopca, syna demona. Merlin zostaje porwany i docie-
ra do zamku króla Uthera.

Tom 2: Szczęśliwe dzieciństwo Morgany w rodzinnym zamku przerywa kon-
flikt między królem Utherem a jej ojcem Gorloisem. Dziewczynka zostaje 
wysłana do klasztoru, w którym spędza osiem lat. Tam odkrywa magiczne 
moce i uczy się kontrolować ich mroczna stronę. Pewnego dnia otrzymuje 
list, a wraz z nim szansę na zemstę…

 
„Duma i uprzedzenie”, Gemma Barder, na motywach powieści Jane 

Austen, seria: Klasyka dla dzieci, Wydawnictwo Tandem, Piaseczno 

2021. 

Pani Bennett bardzo pragnie znaleźć bogatych mężów dla swoich pięciu 
córek, więc, gdy do posiadłości Netherfield Park, położonej w sąsiedztwie 
majątku państwa Bennetów, wprowadza się pan Charles Bingley, młody 
i bogaty kawaler, ogromnie się cieszy i zaczyna snuć plany małżeńskie…

„Wskazówki” (tom 1) i „Paradoks” (tom 2), Bartosz Szczygielski, Wy-

dawnictwo Wilga, Warszawa 2020. 

Maks ma 13 lat. Idzie na wagary, wpada na tajemniczą kobietę i przez 
pomyłkę zamienia z nią plecaki. Jest jeszcze kujonka Marta i magiczny ze-
garek, prezent od pradziadka, ale przygoda dopiero się zaczyna…

„Ikabog”,  J.K. Rowling, Media Rodzina, Poznań 2020. 

W pięknym kraju Coniemiara wszystko było idealne – wszystko poza Bło-
tami na północy. Legenda głosiła, że mieszka tam potworny ikabog. Co zro-
bić, gdy legenda zaczyna żyć własnym życiem? Czy może pozbawić tronu 
uwielbianego króla, a dwoje dzieci rzucić w sam środek przygody? Przeko-
naj się, jeśli nie zabraknie ci odwagi…

„Czarny Maciek i wenecki starodruk” (tom 1), seria: Klub detektywi-

styczny Czarnego Maćka, Wydawnictwo Tandem, Piaseczno 2021. 

tom 2 „Czarny Maciek i wieża śmierci”, tom 3 „Czarny Maciek i tunel 

grozy”. 

Kradzież pewnej starej księgi, nielegalne substancje wybuchowe i pościg 
policyjnym helikopterem. Paczka Maćka, zwanego Czarnym, wpada na trop 
złodziejskiej afery, o zasięgu międzynarodowym. Zamiast skierować się do 
najbliższego komisariatu, postanawiają rozwiązać wszystko na własną rękę. 

Literatura dla dorosłych
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„Ja, Majka”, Rafał Witek, Nasza Księgarnia 2021.

Gdy uciekasz z kolonii, masz 12 lat, a  w portfelu 74 złote, to historia 
może się skończyć dobrze lub źle. Wszystko zależy od tego, kogo spotkasz 
na swojej drodze i co jesteś w stanie zrobić, aby tej osoby nie utracić.

Książka została wyróżniona w V Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren 
na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży zorganizowanym przez Fun-
dację ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”.

 
„Człowiek”, Tomasz Rożek, Grupa wydawnicza Foksal, 2016. 
 
Skąd jesteśmy? Dokąd zmierzamy? i Kim będziemy? Tomasz Rożek, popu-
laryzator nauki wraz innymi naukowcami, których zaprosił do rozmowy, 
przedstawia ciekawostki dotyczące ewolucji człowieka i  biocybernetyki. 
Oprócz wywiadów, pozycja zawiera dużo ilustracji, infografik tłumaczą-
cych najbardziej skomplikowane zagadnienia oraz przykładów, analogii 
i ciekawostek.

„Twoja światłość” Annalie Grainger, Grupa Wydawnicza Foksal, War-

szawa 2021, kategoria wiekowa czytelników: 14-17 lat. 
 
Szesnastoletnia Lil jest zrozpaczona, ponieważ jej siostra zaginęła. Pew-
nego dnia dziewczyna poznaje Alice, która należała do niedawna do 
wspólnoty zwanej Siostrzeństwem Światłości. Alice się ukrywa. Czy może 
naprowadzić Lil na trop siostry? Dotarcie do prawdy będzie się wiązało ze 
śmiertelnym niebezpieczeństwem. Siostrzeństwo nie pozwala członkiniom 
odejść ze wspólnoty.

Mroczny thriller psychologiczny oraz intrygujące przybliżenie funkcjono-
wania sekt – sposobów przyciągania nowych członków, mechanizmów 
działania i sposobów manipulacji.

 

„Bajkołapek na dobranoc” , Helen i Thomas Docherty, Wydawnictwo 

Amber 2021.

 
Rymowana historia, której bohaterem jest zajączek usiłujący rozwikłać za-
gadkę znikających książeczek z bajkami. Państwo Docherty są też autorami 
„Abrakazebry” pouczającej opowieści poruszającej problem zazdrości i ak-
ceptacji. Pewnego dnia do wioski Ziewanice przybywa z przedstawieniem 
Abrakazebra. Pokaz  magii, jaki da zebranym, sprawi, że na zawsze zrozu-
mieją, iż wspólna zabawa i przyjaźń są ważniejsze niż bycie przywódcą gru-
py i popularność, o którą zabiegają. O przyjaźni, akceptacji innych, pomocy 
sąsiedzkiej i spełnianiu dobrych uczynków opowiada także Lucy Branam 
w „Ośmiornicy na dachu”. Książka pochodzi z serii Przyjazna Łapka. Proszę 
zwrócić uwagę na tę serię. Jest pomocna w pokonywaniu trudności, z któ-
rymi zmagają się dzieci podczas kontaktów z rówieśnikami.

„Super Staś”, autor: Matt Robertson, Wydawnictwo Amber, Warsza-

wa 2019. 

Opowieść dla rodzeństwa i o rodzeństwie. Pokazuje, jak się porozumiewać 
i uczy, że każda osoba jest wartościowa i niezależnie od wieku może stać 
się bohaterem.

„Elementarz: teksty do czytania metoda sylabową” Aleksandra Plec 

i Marzena Skoczylas, Wyd. Pasja 2008

Jeśli chcą Państwo poćwiczyć z dziećmi naukę czytania, to proponujemy 
ten elementarz i metodę sylabową. Książka adresowana jest do dzieci roz-
poczynających naukę czytania i przeznaczona dla tych, którym ta umiejęt-
ność sprawia kłopot. Elementarz zawiera teksty o różnej długości i różnym 
poziomie trudności, a sylaby są zaznaczone różnymi kolorami przez co 
dziecko sprawniej składa wyrazy.

 

 
Seria Miś Pracuś, autor: Benji Davies, Wydawnictwo Wilga, Warsza-

wa 2020.

Tytuły dostępne w bibliotece: „Straż pożarna” i „W samolocie”.

Miś Pracuś poznaje różne zawody. Każda książeczka  opowiada o no-
wej roli, w którą wciela się bohater serii. Dzięki ruchomym elementom, 
najmłodsi czytelnicy osobiście odkryją tajniki pracy Misia. 

Rodziców bardzo prosimy o nadzorowanie „czytania” przez pociechy skłon-
ne do eksperymentów z literaturą. 

Seria: Mój mały świat, tytuł: „W dżungli”, ilustrator: Allison Black, 

Grupa wydawnicza Mamania, Warszawa 2020.

Książeczka opowiada o ptakach, 
gadach i owadach zamieszkujących 
amazońską dżunglę, wspiera motory-
kę i rozwój dziecka. Posiada kolorowe 
ilustracje, sztywne strony i przesu-
wane elementy.

„Cześć i czołem”, Agnieszka El-

banowska i Agata Dudek, Grupa 

wydawnicza Mamania, Warszawa 

2021.

Jeśli jesteście Państwo zmęczeni py-
taniami dziecka: „Jakie dźwięki wy-
daje kotek, piesek lub ptaszek?”.

To ta książeczka jest dla Was, a ra-
czej dla Waszych pociech. Sztywne 
strony, kolorowe ilustracje.

Książki dla przedszkolaka

Książeczki dla najmłodszych
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Spisz się, bo liczysz się dla Polski! 1 kwietnia rozpocznie 
się największe i najważniejsze badanie polskiej statysty-
ki publicznej, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań. Podczas spisu dowiemy się m.in. ilu nas jest, 
jacy jesteśmy i w jakich warunkach mieszkamy. Dane 
spisowe mają ogromne znaczenie dla przyszłości nasze-
go kraju, województwa i gminy, dlatego tak ważne jest, 
żeby spisał się każdy z nas. 

Spisy powszechne są przeprowadzane na całym świecie, 
a ich rola jest nie do przecenienia. Właśnie dzięki spisom 
władze państwowe, regionalne i lokalne mają dostęp do 
informacji i danych niezbędnych do podejmowania dzia-
łań na rzecz społeczeństwa. Spisy ludności mają długą 
tradycję – w Polsce tego rodzaju przedsięwzięcia są rea-
lizowane od ponad 200 lat!

Uczcij 100-lecie pierwszego spisu Niepodległej!

Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, które przy-
pominało współczesny spis powszechny, była „Lustracja 
dymów i podanie ludności” przeprowadzona w 1789 r. 
na podstawie decyzji Sejmu Czteroletniego. Jak moż-
na domyślić się z nazwy, liczono wtedy mieszkańców 
i „dymy”, czyli domy wyposażone w komin. 

Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis powszechny 
ludności odbył się w Polsce już po odzyskaniu niepodle-
głości. Dla odradzającej się Rzeczpospolitej przeprowa-
dzenie spisu było jednym z priorytetów, ale ze względu 
na niezwykle trudną sytuację młodego państwa udało 
się go zorganizować dopiero w 1921 roku. 

„Pierwszy Powszechny Spis Ludności” pokazał, że od-
rodzoną Rzeczpospolitą zamieszkiwało 25,7 mln osób. 

Etniczni Polacy stanowili niecałe 70% ludności, najli-
czebniejszą mniejszością narodową byli Ukraińcy (15%).  
 
Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań odbędzie się zatem równo w stulecie pierw-
szego spisu powszechnego odrodzonej Polski.

Spisać musi się KAŻDY!

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkowi spisowemu 
podlegają: 

Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszka-
nia (rozumiane jako miejsce zameldowania stałego lub 
czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub 
czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszcze-
niach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbioro-
wego zakwaterowania,
cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz prze-
bywający w Polsce czasowo (bez względu na to czy są 
zameldowani, czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych 
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiek-
tach zbiorowego zakwaterowania,

Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez 
względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowa-
li się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem 
na stałe za granicę,

osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele pol-
scy i cudzoziemcy,

mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowa-

SPIS POWSZECHNY

Spisz się, bo liczysz się dla Polski!
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nia oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszka-
niami.

W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu 
dokonują rodzice lub prawni opiekunowie. 

Dlaczego spis jest tak ważny?

Inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm Cztero-
letni, jak i w momencie odradzania niepodległej Polski, 
wynikały z przeświadczenia, że wiedza o ludności, jej 
strukturze i zróżnicowaniu, jest niezbędna dla sprawne-
go zarządzania państwem. Dziś jest podobnie – prowa-
dzenie jakichkolwiek skutecznych działań w przestrzeni 
publicznej wymaga wiedzy i danych statystycznych.

Spisy powszechne odbywają się w Polsce co 10 lat. 
Na tyle często, by dane spisowe były aktualne, ale jed-
nocześnie możliwie rzadko, by minimalizować koszty 
i ograniczać konieczność angażowania czasu i uwagi 
mieszkańców . 

Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechne-
go Ludności i Mieszkań 2021 będą służyć do planowania 
i podejmowania działań we wszystkich najważniejszych 
dla kraju sferach: w polityce rodzinnej, mieszkaniowej, 
edukacyjnej, zdrowotnej a nawet transportowej. 

Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy 
proszeni o podanie miejsca zamieszkania oraz lokali-
zację miejsca pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, 
jak wyglądają dojazdy do pracy na poziomie kraju, wo-
jewództwa, a nawet gminy. To z kolei pozwoli władzom 
lokalnym poznać potrzeby transportowe mieszkańców 
i organizować połączenia w regionie. 

Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu poznamy 
dokładnie przede wszystkim sytuację demograficzną 
polskiego społeczeństwa i naszej gminy, a także przyj-
rzymy się najważniejszym wyzwaniom związanym z tym 
tematem: z jednej strony urodzeniom i dzietności, z dru-
giej zaś coraz intensywniejszemu starzeniu się naszego 
społeczeństwa. Spis to również jedyne badanie dające 
pełny obraz poziomu wykształcenia wszystkich miesz-
kańców, niepełnosprawności, wyznania czy narodowo-
ści.

Najlepiej przez Internet – w domu lub w Urzędzie

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 
będzie pierwszym w historii polskich spisów ludności, 
w którym PODSTAWOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ metodą 
będzie samospis internetowy. W ten sposób statystyka 
publiczna wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwa-
niom dotyczącym możliwości elektronicznego załatwia-
nia spraw urzędowych. 

Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wygodnie 
i bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia, a nawet 
nocy. Aplikacja spisowa będzie dostępna na stronie in-
ternetowej: https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do końca 
spisu.  

Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu, 
powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. W każdej 
gminie w Polsce będzie funkcjonować miejsce do samo-
spisu internetowego, będzie też można liczyć na wsparcie 
wyznaczonego pracownika Urzędu. Ze względu na ogra-
niczenia epidemiczne, warto wcześniej zadzwonić do 
Urzędu Gminy/Miasta i zapytać o możliwość spisania się.

Rachmistrz osobiście lub telefonicznie

Z osobami, które nie spiszą się przez Internet skontak-
tuje się rachmistrz spisowy. W sumie na terenie woje-
wództwa mazowieckiego będzie ich 2,5 tys., z czego 
750 w Warszawie. Osoby będące rachmistrzami przeszły 
specjalne szkolenie zakończone egzaminem. Musiały też 
złożyć przysięgę zachowania tajemnicy statystycznej – 
nie wolno im pod żadnym pozorem ujawniać i przeka-
zywać informacji uzyskanych podczas wywiadów spiso-
wych.

Praca rachmistrzów spisowych będzie się odbywać 
na dwa sposoby: poprzez wywiad bezpośredni i telefo-
niczny. Forma prowadzonych wywiadów będzie zależeć 
od sytuacji epidemicznej oraz preferencji rachmistrzów. 

W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza war-
to skontaktować się z infolinią spisową pod numerem 
22 279 99 99 (dostępna od 15 marca). 

WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni rachmistrz 
spisowy, musimy się zgodzić na rozmowę i nie możemy 
już poprosić o możliwość samodzielnego spisania się 
przez Internet. Dlatego warto jak najszybciej skorzystać 
z aplikacji spisowej i wypełnić obowiązek spisowy w do-
godnym dla siebie momencie.

Nie będzie sprawdzany majątek ani telewizory

W trakcie spisu powszechnego nie będą zbierane ŻAD-
NE informacje dotyczące majątku, oszczędności czy po-
siadanych kosztowności. Również w części formularza 
dotyczącej zasobów mieszkaniowych NIE BĘDZIE pytań 
o wartość nieruchomości. 

Rachmistrz może zadawać pytania WYŁĄCZNIE zawarte 
w formularzu spisowym. Nie ma zatem np. prawa spraw-
dzać, czy mamy w domu odbiornik radiowy lub telewizyj-
ny i czy opłacamy za niego abonament. 

Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości i woli 
mieć samodzielną kontrolę nad treścią odpowiedzi w for-
mularzu spisowym, powinien wybrać aplikację spisową 
i jak najszybciej ją wypełnić. 

Mieszkańców województwa mazowieckiego zachęcamy 
do śledzenia strony internetowej Urzędu Statystycznego 
w Warszawie – będą na nich czekać ciekawe konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania!

 
Więcej informacji znajduje się na stronie 
https://spis.gov.pl. 
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PŁAĆ PODATKI TAM GDZIE MIESZKASZ, TO SIĘ WSZYSTKIM NAM OPŁACA.

Co musisz zrobić, aby twoje podatki służyły lokalnej społeczności ?
• Zamelduj się tam gdzie mieszkasz – wszystkie formalności załatwisz 
   w Urzędzie Gminy.
• Już w tegorocznym zeznaniu podatkowym PIT, w części B wskaż adres 
   przebywania/zamieszkania na terenie Gminy Kampinos.
• W ciągu roku złóż w urzędzie skarbowym wypełniony formularz 
   aktualizacyjny ZAP3 uwzględniający faktyczne mi   aktualizacyjny ZAP3 uwzględniający faktyczne miejsce zamieszkania.
• Jeśli wolisz załatwiać sprawy przez Internet, to samo możesz
  zrobić na platformie "Twój ePit".

PRAWDA, ŻE TAKI UKŁAD SIĘ OPŁACA?

Ze swojej strony zapewniamy, że Twoje pieniądze przeznaczymy na działania poprawiające wygodę i komfort życia naszych mieszkańców w tym na:• szeroko rozumianą ochronę środowiska• edukację dzieci
• infrastrukturę drogową
• infrastrukturę służącą uprawianiu sportu i rekreacji•• różne inicjatywy społeczności lokalnych.

Drogi Mieszkańcu!


