
Z okazji zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia życzymy, aby ten 

szczególny czas był dla Państwa 

przepełniony pokojem, radością 

i atmosferą wzajemnej życzliwości. 

Niech te Święta wleją w nasze serca 

nadzieję i optymizm.  

Monika Ciurzyńska

Wójt Gminy

 

Krzysztof Sucharski

Przewodniczący Rady Gminy
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Zimowe utrzymanie dróg w gminie Kampinos
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kampinos w sezonie zimowym 2020/2021, to prace mające na celu ograniczenie 
zakłóceń w ruchu drogowego takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa oraz opady śniegu.
Poniżej podajemy wykaz numerów alarmowych, pod które można dzwonić w kryzysowych sytuacjach. Za organizację i koor-
dynację utrzymania dróg w okresie zimy, w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych, odpowiedzialni są:

•	 na	drogach	wojewódzkich	(DW	580		-	Wiejca	–	Kampinos	–	Komorów	–	Łazy	–	Wola	Pasikońska	-	Strzyżew)  - Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Grodzisk Mazowiecki, tel. ( 22 ) 755 59 46 lub (22) 755 20 59.

•	 na	drogach	powiatowych	
 – DP	4131W – Podkampinos – Prusy – Zawady – Pasikonie – Łazy     
 – DP	4132W – Kampinos – Podkampinos  
 – DP	4133W – Strzyżew – Szczytno  
 – DP	4134W – Kampinos - Józefów      
 –	DP	3805W	- Budki Żelazowskie – Strojec -  Rzęszyce – Wola Pasikońska

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. (22) 722 13 80 – kontakt całodo-
bowy 505 106 867.

•	 na	drogach	gminnych	– Urząd Gminy Kampinos, tel. (22) 718 91 07, (22) 718 91 08, (22) 718 09.

W pierwszej kolejności zimowemu utrzymaniu podlegają ulice strategiczne dla komunikacji w gminie. Utrzymanie	przejezd-
ności	na	ulicach	prywatnych,	drogach	wewnętrznych	leży	w	zakresie	obowiązków	właścicieli/współwłaścicieli.	
Informujemy, że ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nie-
ruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości poprzez: uprząt-
nięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. Pozostałe chodniki (te, których mieszkańcy posesji nie mają w obowiązku 
utrzymać) oraz parkingi i przystanki autobusowe podlegają zimowemu utrzymaniu przez właściwy referat Urzędu Gminy 
Kampinos.
Przypominamy również, że w przypadku wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej ( w okresie całego roku ) należy 
telefonicznie powiadomić zakład energetyczny  - nr alarmowy 991.

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat ( z wyjątkiem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wodę i ścieki )  
należy wpłacać na konto Urzędu Gminy w banku: WBS	Warszawa	O/Kampinos	Nr	konta:	91	8015	0004	1000	7315	2010	0003

GmiNa	KamPiNOS	–	ODWieDź,	ODKryj,	POKOchaj
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Bezpłatne Czasopismo Urzędu Gminy Kampinos
Wydawca: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos;

www.kampinos.pl, www.bip.kampinos.pl, e-mail: adm@kampinos.pl
FB: www.facebook.com/GminaKampinos
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Ważne telefony
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WyjątKOWy	jUBileUSZ

105. urodizny Pani Marianny Wesołowskiej to powód do wielkiej radości i dumy dla Jubilatki, 

najbliższej Rodziny, jak i naszej kampinoskiej społeczności. Ten piękny wiek budzi szacunek do 

doświadczenia życiowego i faktu, że naszej Jubilatce dane było widzieć na własne oczy wydarzenia, 

które my znamy głównie z opracowań historycznych.  

Rumuński filozof Mircea Eliade, w jednej ze 

swych książek napisał cyt. „Długowieczność staje 

się znośna, a nawet interesująca, tylko wtedy, 

gdy wpierw opanujemy umiejętność cieszenia 

się najprostszymi rzeczami.”, dlatego z okazji 

wspaniałego jubileuszu składamy na ręce Pani 

Marianny najserdeczniejsze życzenia zdrowia na 

następne lata życia oraz samych radosnych chwil 

i pogody ducha.

200 lat dla Pani Marianny!
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iNWeStycje,	Bieżąca	DZiaŁalNOść

Budowa	sieci	kanalizacji	 
sanitarnej	w	miejscowości	
Wiejca	oraz	w	miejscowoś-
ciach	Strzyżew	Parcele,	
Strzyżew	Wieś,	rzęszyce,	
Strojec,	Wola	Pasikońska

instalacja	fotowoltaiczna	
na	oczyszczalni	ścieków	
w	Kampinosie	a	już	działa

Trwają prace związane z budową dwóch odcinków sie-
ci kanalizacji ciśnieniowej w naszej gminie. W Wiejcy rea-
lizowany jest ostatni etap obejmujący 15 przepompowni, 
zaś w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, 
Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska realizujemy pierwsze  
31 przepompowni. Większość tegorocznych prac budowla-
nych jest już ukończona, a instalacja poddawana jest pró-
bom ciśnieniowym. Po sprawdzeniu szczelności rurociągów 
zostaną podłączani odbiorcy,  a wykonawcy pozostanie 
przywrócenie terenu do należytego stanu. Całkowity koszt  
obydwu odcinków to ponad 1 600 000 zł.

Niedawno zakończył się etap budowy instalacji fotowolta-
icznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Kampinosie A, 
a teraz została już uruchomiona. To druga inwestycja zrea-
lizowana w ciągu ostatnich lat związana z budową instalacji 
fotowoltaicznej na naszych obiektach. W przyszłym roku 
planowana jest kolejna, obsługująca Stację Uzdatniania 
Wody w Szczytnie. 
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iNWeStycje,	Bieżąca	DZiaŁalNOść

Zakup	lamp	oświetlenia	
ulicznego	

modernizacja	szafek	
SON

„Budowa	sieci	
elektroenergetycznej	
kablowej	oświetlenia	
drogi	gminnej	
w	miejscowości	
Szczytno”	–	ii	etap

W związku z koniecznością ograniczenia kosztów wciąż 
drożejącej energii elektrycznej zostało zakupionych 45 lamp 
LED na potrzeby wymiany oświetlenia ulicznego. Lampy do 
końca roku zostaną wymienione wzdłuż ul, Chopina w Kam-
pinosie, w Kampinosie A  oraz częściowo w miejscowości 
Wiejca. Zakupione lampy LED o mocy 39W zastąpią stare 
lampy sodowe o mocy 100 W.

Na terenie gminy od 2 lat etapowo realizujemy moderniza-
cję szafek SON oświetlenia ulicznego.  W tym roku zostało 
zmodernizowane 5 kolejnych szafek, w miejscowościach 
Szczytno, Komorów oraz na ul. Konwaliowej, ul. Daliowej 
i Jaśminowej w Kampinosie A. Całkowity koszt prac wy-
niósł 29 300 zł.

Właśnie zakończył się II etap „budowy sieci elektroener-
getycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejsco-
wości Szczytno”. Efektem zrealizowanych prac jest kab-
lowa linia oświetlenia ulicznego na odcinku o długości 
772 m oraz 20 słupów stalowych o wys. 8 m. z lampami 
oświetleniowymi typu LED. Wartość robót budowlanych 
to kwota 188 900 zł w całości sfinansowana  z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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iNWeStycje,	Bieżąca	DZiaŁalNOść

Polski	Ład	dla	Gminy	Kampinos	
–	powstaną	nowe	drogi

Zakup	kruszyw	
drogowych

Gmina Kampinos w naborze ogłoszonym w ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych złożyła między innymi wniosek o dofi nansowanie 
realizacji inwestycji pn. „Budowa i przebudowa sieci dróg 
gminnych w Kampinosie i Kampinosie A.” na którą otrzy-
maliśmy Promesę do kwoty 8.628.421,55 PLN. Jest to do-
tychczas największa kwota jaką udało się pozyskać Gminie 
Kampinos na rozbudowę infrastruktury. W celu efektyw-

nego spożytkowania dotacji została już podpisana umowa 
na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz 
koncepcją planu dróg. Opracowanie Programu jest podsta-
wą do ogłoszenia przetargu w formule „zaprojektuj i wy-
buduj” i wyłonienia wykonawcy zadania. Dokładny zakres 
inwestycji zostanie określony w oparciu o zlecone opraco-
wanie.

W celu realizacji zadań związanych z bieżącym utrzyma-
niem dróg gminnych zostało przeprowadzone postępowa-
nie w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup wraz 
z transportem kruszywa drogowego na teren gminy Kam-
pinos”. W ramach zadania zakupiono 700 ton kruszywa 
łamanego oraz 600 ton destruktu betonowego za łączną 
kwotę 83 898, 30zł. Blisko połowa  zamówienia został już 
rozdysponowana  na bieżące prace związane z remontem 
dróg gminnych w miejscowości Kampinos na ul. Wiosennej 
oraz w miejscowości Pasikonie na odcinek ul. Kasztanki.

inwestycji zostanie określony w oparciu o zlecone opraco-
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iNFOrmacje	Bieżące	/	iNWeStycje

Zakup	traktorka	
ogrodowego

Spotkanie	dla	
mieszkańców	
Gminy	Kampinos	
dotyczące	Programu	
„czyste	Powietrze”

Zakup	ciągnika	rolniczego

Duża ilość prac utrzymaniowych gminnej zieleni w parku 
w Kampinosie, jak również na placach zabaw dała się już we 
znaki dotychczas użytkowanej kosiarce samojezdnej, która 
wymagała coraz częstszych kosztownych napraw i remon-
tów. Nowo zakupiony sprzęt ogrodniczy usprawni pracę na-
szych pracowników, a duży kosz na trawę, w jaki został wy-
posażony wpłynie na poprawę estetyki terenów zielonych. 
Koszt zakupu traktorka to 20 000 zł.

Zdjęcie poglądowe, źródło: 
htt ps://www.agro-siec.pl/john-deere-x166

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne do-
tyczące „Programu Czyste Powietrze”, które odbędzie 
się we wtorek 21 grudnia o godz. 14.30 w Budynku 
Rekreacyjno-Sportowym w Kampinosie A. 
W trakcie spotkania zostaną przedstawione i omówio-
ne główne cele i założenia programu oraz sposób po-
stępowania w celu uzyskania dotacji z ww. programu.

W związku z wymianą wyeksploatowanego taboru będą-
cego w dyspozycji Urzędu Gminy zostało przeprowadzo-
ne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Zakup ciągnika rolniczego”. W dniu 22 listopada br. została 
podpisana umowa z fi rmą  P.P.H.U. „FARMASZ” Jerzy Sobo-
ciński z siedzibą: Stare Koluszki 28, 95-060 Brzeziny na do-
stawę ciągnika rolniczego marki CASE  za kwotę 395 000 zł. 
Gmina Kampinos większość robót związanych z bieżącym 
utrzymaniem dróg, w tym odśnieżaniem, koszeniem pasa 
drogowego i remontami realizuje we własnym zakresie. Za-
kupiony ciągnik pozwoli zwiększyć efektywność realizowa-
nych w tym zakresie zadań.
Ponadto, jeszcze w tym roku planowany jest zakup nowego 
pługa do odśnieżania, który stanowić będzie wyposażenie 
nabytego ciągnika, tak by mógł być wykorzystany w nad-
chodzącym sezonie zimowym.

Zdjęcie poglądowe, źródło: 
htt ps://farmasz.pl/Maxxum%20CVX_pag_52_9_0_4_1.html

ogrodowego mieszkańców	
Gminy	Kampinos	
dotyczące	Programu	
„czyste	Powietrze”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne do-
tyczące „Programu Czyste Powietrze”, które odbędzie 
się we wtorek 21 grudnia o godz. 14.30 w Budynku 
Rekreacyjno-Sportowym w Kampinosie A. 
W trakcie spotkania zostaną przedstawione i omówio-
ne główne cele i założenia programu oraz sposób po-
stępowania w celu uzyskania dotacji z ww. programu.
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iNFOrmacje	SPóŁKi	WODNej

Rok 2021 praktycznie zakończył się jeżeli chodzi o pracę 
spółki w terenie. W porównaniu z 2020 rokiem, nasze fun-
dusze były zdecydowanie niższe, ale i tak, jak się wydaje, 
spółka zdołała wykonać kilka projektów, które winny po-
prawić prowadzenie prac rolnych i ich efekty w postaci wyż-
szych plonów. Nasze działania koncentrowały się jedynie 
w 5 sołectwach i wynikały z faktu konieczności przywróce-
nia na polach prawidłowej kultury rolnej. W wielu przypad-
kach wspomniane projekty dotyczyły większych obszarów 
jak w Wiejcy, czy Komorowie. Wiązało się to z koniecznoś-
cią inwestowania środków finansowych w  niewielu punk-
tach. Z uwagi na znany Państwu bardzo zły stan techniczny 
wielu urządzeń melioracyjnych, nie mogliśmy naszych dzia-
łań zaplanować na szerszym froncie.

W tym roku spółka miała do dyspozycji 80 tysięcy złotych 
pochodzących z dotacji oraz, według planu, 40 tysięcy zło-
tych, które winny wpłynąć ze składek członkowskich. Na 
dzień dzisiejszy pieniążki z dotacji zostały wydatkowane 
w całości, zaś ze składek wydatkowano około 10 tysięcy. 
Mowa tu oczywiście o pracach konserwacyjnych. Przypo-
minam, iż spółka ponosi też koszty administracyjne. Zwra-
cam uwagę na proporcje wydatków w naszych funduszach. 
Dotacje to prawie 88%, zaś inwestowanie w prace remon-
towe środki pochodzące ze składek, stanowią jedynie 12%!
Przypominam Państwu, iż nasza spółka winna opierać swo-
ją działalność, w dużej mierze, na wykorzystywaniu środ-
ków własnych! Przypominam i informuję jednocześnie, że 
podmioty od których dostajemy dotacje nie są zobowiąza-
ne prawnie do udzielania nam pomocy a jedynie mają taką 
możliwość. Oznacza to, że np. Urząd Gminy czy Starostwo 
Powiatu w danym roku nie muszą wyasygnować dla nas 
żadnych środków. Możecie sobie wyobrazić Państwo, z jaką 
sytuacją mielibyśmy do czynienia na polach gdyby nie do-
tacje. Prawdopodobnie znaleźlibyśmy się w latach 60-70-
tych. 

Jeżeli chodzi o składki członkowskie, to chciałbym Państwu 
podziękować za ich wpłatę. W tym roku prawdopodobnie 
osiągniemy, podobnie jak w ubiegłym, poziom 40 tysięcy. 
Niestety nadal wśród naszych Członków są osoby, i to jest 
bardzo przykre, które unikają płacenia składek. Czy wyda-
tek w wysokości 40 zł (wysokość składki minimalnej) na 
cały rok, to faktycznie aż tak duże obciążenie dla Wasze-
go budżetu domowego? Wiem, że 40 zł dla części naszych 
Koleżanek i Kolegów to spora suma ale, w imię wspólnego 
interesu społecznego (na odwodnieniu pól czy działek go-
spodarczych nie korzysta tylko jedna osoba ale cała grupa)  
warto 1-2 razy do roku, podjąć wysiłek finansowy i wywią-
zać się ze swojego obowiązku.
Nadal prowadzimy weryfikację zmeliorowanych działek na 
terenie naszej gminy. Dotychczas uporządkowaliśmy dane 
dotyczące 2,5 tysiąca działek. Trudno określić, w jakim cza-
sie zakończymy zasadniczą weryfikację. Jednak już teraz 
zwracam się z apelem do osób, którym wysłaliśmy pisma 
o nabyciu praw członkowskich w naszej spółce lub otrzyma-

ły dokumenty o przyjęcie do spółki o kontakt telefoniczny. 
Służymy wszelką pomocą. Prowadzona weryfikacja grun-
tów jak i członków spółki wykazuje, iż wiele zmeliorowa-
nych działek nie jest formalnie objęta działalnością spółki. 
Wstępnie szacujemy, iż wpływy ze składek członkowskich, 
przy założeniu, że wszyscy właściciele gruntów zmelioro-
wanych ponoszą świadczenia, mogłyby osiągnąć wielkość 
80-100 tysięcy zł rocznie. Co to by oznaczało? Chyba każdy 
z Państwa zna odpowiedź na to pytanie.
Informuję, iż w myśl zapisu Art.188 Ustawy Prawo Wodne, 
utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli 
i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu 
zachowania ich funkcji. Czyli właściciele działek, na których 
takie urządzenia melioracyjne (rowy, studnie, system dre-
nażu podziemnego, itp.) występują, są zobowiązani do ich 
konserwacji na koszt własny.

Potwierdzeniem powyższego jest zapis Art. 205, któ-
ry stwierdza, iż: utrzymywanie urządzeń melioracji wod-
nych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów.  
Ale: „… a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spół-
ki wodnej działającej na terenie gminy... – do tej spółki…” . 
Czyli członkowie spółki wodnej są zwolnieni z obowiązków 
wynikających z zapisów Art. 188.

Dosyć istotnym jest zapis Art. 454, który stwierdza:  
„Jeżeli osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami 
spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiada-
jące osobowości prawnej odnoszą korzyści z urządzeń 
spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczenia 
wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona,  
są obowiązane do ponoszenia świadczeń na rzecz tej spół-
ki”. W tym przypadku rodzaj i wysokość świadczeń określa,  
na wniosek spółki wodnej, Starosta Powiatu. Nałożenie 
świadczeń na rzecz spółki wodnej nie oznacza, że osoba 
niebędąca dotychczas członkiem spółki wstępuje w jej sze-
regi. W dalszym ciągu właściciel gruntu, na którym wystę-
pują urządzenia melioracyjne, jest zobowiązany do utrzyma-
nia tych urządzeń w dobrej kondycji technicznej na własny 
koszt oraz do jednoczesnych świadczeń na rzecz spółki.

Warto więc wstępować w nasze szeregi. Oczywiście z uwa-
gi na wielkość obszaru zmeliorowanego, ponad 1600 ha) 
oraz liczbę występujących na nim urządzeń melioracyj-
nych, spółka nie jest w stanie, jak sami Państwo rozumie-
cie, w ciągu każdego roku, wykosić czy odmulić 51 km 
rowów, sprawdzić i udrożnić 174 studni czy 253 wylotów 
drenarskich. Do tego dochodzą oczywiście przepusty w ilości  
ok. 330 szt. i setki kilometrów systemu drenażu podziemnego. 
Nadal spotykam się postawą, że „nie płacę, bo nic nie ro-
bicie”. Proszę Państwa – członek spółki nie może kierować 
się wyłącznie własnym interesem. Jest on oczywiści ważny, 
ale spółka ma służyć większej grupie członków i nie zawsze 
składka członkowska jeden osoby będzie mogła być  prze-
znaczana na naprawę urządzenia na jego działce.
A co zrobiliśmy w tym roku?

Witam Państwa serdecznie. 
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W miejscowości Wiejca:
a. Naprawiono 12 metrowy odcinek zbieracza na działce 
nr 602.
b. Naprawiono 300 mb zbieracza występującego na dział-
kach: 604,607, 609 i 611.
c. Naprawiono 15 mb zbieracza oraz wyczyszczono ciśnie-
niowo 110 mb systemu drenażu występującego na dział-
kach: 592/1, 592/2, 592/4, 595/1 oraz 597.

W miejscowości Komorów:
a. Odmulono 40 mb rowu melioracyjnego OL-3/2 przebie-
gającego przez działki 237/4 i 237/5.
b. Naprawiono 50 mb zbieracza na działce 182.
c. Naprawiono zniszczony całkowicie wylot drenarski na 
skarpie rowu melioracyjnego OL-2, na działce nr 182.
d. Wykonano przekładkę zbieracza ceramicznego na dłu-
gości 105 mb oraz wyczyszczono ciśnieniowo kolejne 60 
mb w obrębie działek: 268/2, 272/5, 351 i 425.
e. Odmulono i odtworzono rów melioracyjne OL-3/1 na 
łącznej długości 410 mb. Prace wykonywano w obrębie 
działek: 272/5, 351/ 350, 308/2, 308/4, 308/3, 309.
f. Naprawiono 2 przepusty na rowie melioracyjnym OL-3/1 
na działkach 351 i 350.
g. Oczyszczono, udrożniono zbieracz ceramiczny na długoś-
ci 140 mb, przebiegającego przez działki: : 181/2, 181/3, 
180, 179,175/2.
h. Naprawiono studnie melioracyjną na działce 272/5 oraz 
wymieniono-naprawiono 4 mb dochodzących do niej zbie-
raczy.
i. Naprawiono zbieracz na długości 16 mb oraz oczyszczo-
no ciśnieniowo inne nitki drenażu ceramicznego na długoś-
ci 120 mb.

W miejscowości Kampinos:
a. Odmulono 70 mb rowu melioracyjnego  OL-3/3 przebie-
gającego przez działki 47/1, 49, 50.
b. Naprawiono studnię na działce nr 47/1 oraz udrożniono 
dochodzące do niej zbieracze.
c. Naprawiono zniszczony przepust na rowie OL-3/3, dział-
ka nr 50.
d. Naprawiono 1 przepust na rowie melioracyjnym OL-3/3 
na działce 46.
e. Naprawiono 2 studnie melioracyjne oraz 20 mb zbieraczy 
na działkach 254 i 255/3.

W miejscowości Łazy:
a. Naprawiono zbieracz na odcinku 58 mb. Prace wykonano 
na działce nr 25 oraz oczyszczono teren prac z zarośli na 
powierzchni 125 m.kw.
W miejscowości Kampinos A:
a. Odmulono rów melioracyjny OL-9, na długości 480 mb, 
w granicach działek nr 85/1, 87, 119/2, 120/1, 120/2, 
120/3, 120/4, 120/5, 121/1, 121/2, 124/1, 123/1, 
122/21.
b. Odmulono 32 mb rowu melioracyjnego OL-9 o obrębie 
działki nr 66

W miejscowości Prusy:
a. Naprawiono wylot drenarski na rowie melioracyjnym 
OL/4/10, znajdujący się na działkach 17/2 i 16.
b. Naprawiono przepust na rowie melioracyjnym OL-4/10.
c. Wykonano 125 mb tzw. przekładki zbieracza ceramicz-
nego na działce nr 72/2

W miejscowości Podkampinos:
a. Wymieniono na nowy 20 metrowy odcinek zbieracza  
fi 160 mm na działce 103.

Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę w imieniu własnym 
oraz Zarządu zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Naro-
dzenia.

       
Waldemar Sarnowski

Prezes Spółki



BIULETYN KAMPINOSKI    NR 11 (153) • 10 gRudNia 202110

iNFOrmacje	SPóŁKi	WODNej



GmiNa	KamPiNOS	–	ODWieDź,	ODKryj,	POKOchaj 11

iNFOrmacje	SPóŁKi	WODNej

Nowe dowody osobiste zawierają odciski palców
oraz podpis posiadacza dowodu osobistego.

Dzięki temu dowody osobiste są bsą bsą ardziej bej be ezpieczne.

Okres ważności
nowych dowodów osobistych:
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Gminna dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

Każde  gospodarstwo  domowe  to  producent  różnego  rodzaju  ścieków  które  powinny  być 
odpowiednio  odprowadzane  do  instalacji  ściekowej.  W  przypadku  braku  możliwości 
podłączenia do komunalnej sieci kanalizacyjnej stajemy przed wyborem między tradycyjnym 
zbiornikiem  bezodpływowym  i  ekologicznymi  przydomowymi  oczyszczalniami. 
Przydomowe oczyszczalnie są dobrym wyborem dla osób chcących żyć  zgodnie z naturą. 
Oczyszczalnie działają bowiem na prostych procesach zachodzących bez użycia szkodzących 
środków,  z wykorzystaniem  naturalnej  siły  grawitacji  oraz  rozkładaniu  się  substancji 
organicznych  na  proste  związki  nieorganiczne.  Oczyszczona  w  ten  sposób  woda  może 
przedostać  się  do  gleby  i wód  gruntowych,  nie  stwarzając  przy  tym  zagrożenia  skażenia 
środowiska. W celu polepszenia stanu środowiska na terenie gminy, w szczególności jakości 
wód  powierzchniowych  i  podziemnych,  w  dniu  25  października  2021  r.  Rada  Gminy 
Kampinos przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 
Gminy Kampinos na zadania służące ochronie wód polegające na budowie przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kampinos.

Program  dedykowany  jest  szczególnie  dla  osób  dysponujących  nieruchomościami 
mieszkalnymi położonymi w gminie Kampinos na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej 
sieci  kanalizacji  lub  przyłączenie  do  niej  jest  technicznie/ekonomicznie  nieuzasadnione  
a jednocześnie nieruchomość położona jest poza otuliną Kampinoskiego Parku Narodowego.

Nabór wniosków rozpocznie się od 3 stycznia 2022 r. i potrwa do 31 sierpnia 2022 r. lub do 
wyczerpania puli dotacji zabezpieczonej w budżecie Gminy Kampinos w kwocie 100 000 zł.

Szczegółowe  informacje  dotyczące  ubiegania  się  o  dotację  są  dostępne  w  Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Kampinos (http://dev.kampinos.ogicom.pl/). 
W  przypadku  pytań  lub  wątpliwości  służymy  informacją  pod  numerami  telefonów
(22) 718 91 09 i (22) 718 91 14.

Wyciąg  z Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kampinos na zadania 
służące  ochronie  wód,  polegające  na  budowie  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  na 
terenie Gminy Kampinos.
Cel i ogólne zasady przyznania dotacji.
Celem udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jest:
1) zachęcenie właścicieli nieruchomości do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) polepszenie stanu środowiska na terenie Gminy Kampinos, w szczególności jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych.
Dotacją będą objęte wyłącznie:
1) przydomowe oczyszczalnie ścieków w których procesy oczyszczania ścieków zachodzą na 
złożu biologicznym (wyłącznie oczyszczalnie biologiczne).
2) przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 7,5 m³ na dobę.
3)  przydomowe  oczyszczalnie  ścieków zlokalizowane  na  nieruchomościach  położnych  na 
terenie gminy Kampinos, do których zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub 
programowymi  Gminy  Kampinos  budowa  zbiorczego  systemu  kanalizacyjnego,  bądź 
podłączenie  do  istniejącego  lub  projektowanego  systemu  kanalizacyjnego  nie  jest 
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w najbliższym czasie planowane, z przyczyn technicznych jest niemożliwe lub ekonomicznie 
nieuzasadnione.
4) przydomowe oczyszczalnie ścieków, których gwarancja na szczelność zbiornika wynosi co 
najmniej 5 lat.
2. Do otrzymania dotacji wymaga się:
1)  kserokopii  dokumentu  potwierdzającego  zgodę  na  budowę  przydomowej  oczyszczalni 
ścieków  (zgłoszenie  do  Starostwa  Powiatowego  w  Ożarowie  Mazowieckim  budowy 
przydomowej  oczyszczalni  ścieków  do  7,5  m3  na  dobę  wraz  z  mapą  nieruchomości 
określającą lokalizację wybudowanej oczyszczalni);
2)  przedstawienia  deklaracji  właściwości  użytkowych  potwierdzających,  że  wybrana 
oczyszczalnia przeszła testy wykonane w notyfikowanym laboratorium zgodnie z normą PN-
EN: 12566-3:2005+A2:2013.
Kto może ubiegać się o dotacje:

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, 
o  których  mowa  w  ust.  2,  w  postaci  prawa  własności  lub  prawa  użytkowania 
wieczystego, a w przypadku braku tytułu prawnego są posiadaczami samoistnymi lub 
posiadaczami zależnymi danej nieruchomości.

Udzielenie  dotacji  może  nastąpić  pod  warunkiem,  że  nieruchomość,  której  dotyczy 
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków położona jest na terenie gminy Kampinos.
W  przypadku  realizacji  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  dla  nieruchomości 
z  funkcjonującym  zbiornikiem  bezodpływowym  na  ścieki,  warunkiem  uzyskania 
dofinansowania jest odłączenie instalacji kanalizacyjnej od tego zbiornika i podłączenie jej do 
przydomowej oczyszczalni ścieków.
Wysokość dotacji
1. Dofinansowanie  odbywa  się  w  formie  zwrotu  poniesionych  wydatków  związanych 

z realizacją zadań na terenie gminy Kampinos. Wypłata dotacji następuje na podstawie 
przedłożonych  przez  wnioskodawcę  dokumentów  wymaganych  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 2022.

Rozliczenie dotacji jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

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

2) budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymagania 
zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
12  lipca  2019  r.  w  sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu  do wód lub do 
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ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód 
lub do urządzeń wodnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1311)  oraz być zgodna z przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. 
zm.) i ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z późn. 
zm.).

Osoby  ubiegające  się  o  uzyskanie  dotacji  celowej  na  zadanie  polegające  na  budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kampinos, składają pisemny wniosek 
i zobowiązane  są  do  przestrzegania  zasad  określonych  w  niniejszym  Regulaminie.  Ww. 
wniosek, winien być podpisany przez osobę uprawnioną i mieć wypełnione wszystkie pola 
przewidziane do uzupełnienia.

Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć:

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

2) oświadczenie  współmałżonka  Wnioskodawcy  o  wyrażeniu  zgody  na  zaciągniecie 
przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji;

3) oświadczenie  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele 
budowlane;

4) 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;

5) 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).

Termin złożenia wniosków
1. Wnioski o dotację celową składa się w Urzędzie Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 

3, 05-085 Kampinos, w wersji papierowej, w terminie od 03.01.2022 r. do 31.08.2022 r.
2. Kolejność przyznawanych  dotacji  będzie  zgodna z  kolejnością  wpływu wniosków do 

wyczerpania kwoty środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Kampinos na 
rok 2022.

3. Jeżeli  wniosek  o  udzielenie  dotacji  jest  niekompletny  lub  błędnie  wypełniony 
wnioskodawca zostanie jednokrotnie 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 wynikającej 
z daty złożenia pierwotnej wersji wniosku.

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
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ZBiórKa	aZBeStU	/	KONKUrSy	eKO

..........................,dn. .............................

Wójt Gminy Kampinos

ul. Niepokalanowska 3

05-085 Kampinos

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

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

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

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

Adres zamieszkania: 
Miejscowość..................................................................................................................................

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

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

II.
Dane dotyczące przedsięwzięcia
1. Lokalizacja przedsięwzięcia (miejscowość, nr działki ewidencyjnej, obręb):

.......................................................................................................................................................
2. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

.......................................................................................................................................................
3.  Rodzaj  i  ilość  obiektów  budowlanych,  przydzielonych  do  przydomowej  oczyszczalni 
ścieków:
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
5. Rodzaj przydomowej oczyszczalni ścieków (typ i nazwa, długość gwarancji szczelności 

zbiornika,  sposób  działania  oczyszczalni,  zgodność  z  normą  PN-EN:  12566-
3:2005+A2:2013):

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

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

5. Wydajność przydomowej oczyszczalni ścieków:

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

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

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

7. 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.

Pozostałe, ważne informacje:
1. Dotacja nie może pokrywać wydatków poniesionych przez wnioskodawcę przed dniem 

zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
2. Wypłata  dotacji  następuje  na  podstawie  przedłożonych  przez  wnioskodawcę 

dokumentów, wymaganych zapisami 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 kwalifikowanych.

4. Koszty niekwalifikowane, nie objęte dotacją stanowią:
1)  koszty  wykonywania  dokumentacji  oraz  uzyskania  wymaganych  decyzji
i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
2) koszty konserwacji i eksploatacji wybudowanego urządzenia;
3) koszty demontażu zbiorników bezodpływowych;
4) koszty prac wykonywanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
5) koszty poniesione przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji;
6) koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją 
zadania.
Dotacja  celowa  może  być  udzielona  tylko  jeden  raz  dla  jednego  gospodarstwa 
domowego.

Sposób rozliczania dotacji
1. Podstawą rozliczenia  dotacji  będzie  złożony przez Wnioskodawcę wniosek o wypłatę 

dotacji wraz z dokumentacją potwierdzającą realizację zadania i poziomem poniesionych 
wydatków w terminie do 30.11.2022 r. 

2. Dotacja  jest  wypłacona  wnioskodawcy,  który  zrealizuje  zadanie  i  dokona  jej 
terminowego rozliczenia.

3. 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.

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

Uwaga! Formularze znajdujące się na kolejnych stronach możecie Państwo wypiąć z Biuletynu 
celem wypełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy.
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..........................,dn. .............................

Wójt Gminy Kampinos

ul. Niepokalanowska 3

05-085 Kampinos

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

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

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

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

Adres zamieszkania: 
Miejscowość..................................................................................................................................

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

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

II.
Dane dotyczące przedsięwzięcia
1. Lokalizacja przedsięwzięcia (miejscowość, nr działki ewidencyjnej, obręb):

.......................................................................................................................................................
2. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

.......................................................................................................................................................
3.  Rodzaj  i  ilość  obiektów  budowlanych,  przydzielonych  do  przydomowej  oczyszczalni 
ścieków:
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
5. Rodzaj przydomowej oczyszczalni ścieków (typ i nazwa, długość gwarancji szczelności 

zbiornika,  sposób  działania  oczyszczalni,  zgodność  z  normą  PN-EN:  12566-
3:2005+A2:2013):

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

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

5. Wydajność przydomowej oczyszczalni ścieków:

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

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

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

7. 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.

Pozostałe, ważne informacje:
1. Dotacja nie może pokrywać wydatków poniesionych przez wnioskodawcę przed dniem 

zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
2. Wypłata  dotacji  następuje  na  podstawie  przedłożonych  przez  wnioskodawcę 

dokumentów, wymaganych zapisami 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 kwalifikowanych.

4. Koszty niekwalifikowane, nie objęte dotacją stanowią:
1)  koszty  wykonywania  dokumentacji  oraz  uzyskania  wymaganych  decyzji
i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
2) koszty konserwacji i eksploatacji wybudowanego urządzenia;
3) koszty demontażu zbiorników bezodpływowych;
4) koszty prac wykonywanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
5) koszty poniesione przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji;
6) koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją 
zadania.
Dotacja  celowa  może  być  udzielona  tylko  jeden  raz  dla  jednego  gospodarstwa 
domowego.

Sposób rozliczania dotacji
1. Podstawą rozliczenia  dotacji  będzie  złożony przez Wnioskodawcę wniosek o wypłatę 

dotacji wraz z dokumentacją potwierdzającą realizację zadania i poziomem poniesionych 
wydatków w terminie do 30.11.2022 r. 

2. Dotacja  jest  wypłacona  wnioskodawcy,  który  zrealizuje  zadanie  i  dokona  jej 
terminowego rozliczenia.

3. 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.

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



6. Miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków:

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

.......................................................................................................................................................
7. Informacja o sposobie likwidacji zbiornika bezodpływowego:

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

......................................................................................................................................................
8. Ilość osób, które oczyszczalnia będzie obsługiwała:

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

III.
Planowany termin realizacji przedsięwzięcia:

a) data rozpoczęcia ………………..

b) data zakończenia............................
IV.
Szacunkowy koszt budowy………………………

Oświadczam, że zapoznałem/-am się regulaminem udzielania i rozliczania dotacji celowej na
dofinansowanie  kosztów  budowy przydomowych  oczyszczalni  ścieków  realizowanych  na 
terenie Gminy Kampinos oraz, że wykonam przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie ze 
specyfikacją zawartą w ww. regulaminie.

.............................................................
/data i czytelny podpis wnioskodawcy/

Załączniki:

1) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek – odpis zwykły  

z Księgi  Wieczystej  (w przypadku  posiadania  innego  tytułu  prawnego  do  nieruchomości  niż  własność,  do  wniosku  należy 
dołączyć  pisemną  zgodę  właściciela  nieruchomości,  a  gdy  nieruchomość  stanowi  współwłasność  należy dołączyć  zgodę  na 
realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli);

2) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3) kserokopia  dokumentu  potwierdzającego  zgodę  na  budowę  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  (zgłoszenie  do  Starostwa  

Powiatowego  w  Ożarowie  Mazowieckim  budowy  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  do  7,5  m3  na  dobę  wraz  z  mapą 
nieruchomości określającą lokalizację wybudowanej oczyszczalni);
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…………………………………………………………………………………………………

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

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. 

 

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

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby 
upoważnionej  do  działania  w  jego  imieniu  

4) 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 ww. okresie

5) 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).

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  podstawie  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 przed jej cofnięciem.

f) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych  
w wypadu powzięcia informacji 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 budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

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
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……………………………………………………………
(miejscowość, data)

Wójt Gminy 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): .................................................................................................................................

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

6. Miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków:

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

.......................................................................................................................................................
7. Informacja o sposobie likwidacji zbiornika bezodpływowego:

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

......................................................................................................................................................
8. Ilość osób, które oczyszczalnia będzie obsługiwała:

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

III.
Planowany termin realizacji przedsięwzięcia:

a) data rozpoczęcia ………………..

b) data zakończenia............................
IV.
Szacunkowy koszt budowy………………………

Oświadczam, że zapoznałem/-am się regulaminem udzielania i rozliczania dotacji celowej na
dofinansowanie  kosztów  budowy przydomowych  oczyszczalni  ścieków  realizowanych  na 
terenie Gminy Kampinos oraz, że wykonam przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie ze 
specyfikacją zawartą w ww. regulaminie.

.............................................................
/data i czytelny podpis wnioskodawcy/

Załączniki:

1) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek – odpis zwykły  

z Księgi  Wieczystej  (w przypadku  posiadania  innego  tytułu  prawnego  do  nieruchomości  niż  własność,  do  wniosku  należy 
dołączyć  pisemną  zgodę  właściciela  nieruchomości,  a  gdy  nieruchomość  stanowi  współwłasność  należy dołączyć  zgodę  na 
realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli);

2) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3) kserokopia  dokumentu  potwierdzającego  zgodę  na  budowę  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  (zgłoszenie  do  Starostwa  

Powiatowego  w  Ożarowie  Mazowieckim  budowy  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  do  7,5  m3  na  dobę  wraz  z  mapą 
nieruchomości określającą lokalizację wybudowanej oczyszczalni);
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………………………………………………………………………………………………

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):……...................................................................................
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………………………………………………………………………………………………

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)

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

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

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. 

 

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

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby 
upoważnionej  do  działania  w  jego  imieniu  
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iNFOrmacje

cyfrowa	Gmina

Odebraliśmy symboliczny czek na wartość 100 000 złotych 
przyznany Gminie Kampinos w ramach projektu „Cyfrowa 
Gmina”. 
„Cyfrowa Gmina” to projekt skierowany do wszystkich gmin 
w Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach 
programu React-EU. Celem programu jest wsparcie rozwo-
ju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie 
cyberbezpieczeństwa. Pozyskaną dotację gmina może prze-
znaczyć na:

- cyfryzacje urzędu poprzez nabycie sprzętu IT i oprogra-
mowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy 
i edukacji zdalnej,
- edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego 
sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
- analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapew-
nieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów 
informatycznych.

	„Nie	nowotworom	u	dzieci”	podsumowanie	badań	
profilaktycznych	w	gminie	Kampinos

Dzięki nawiązanej współpracy z Fundacją Ronalda McDo-
nalda w ostatnią sobotę października, na terenie Gminy 
Kampinos, zostały zorganizowane badania profilaktycz-
ne dedykowane dzieciom w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. 
Badania USG przeprowadzili lekarze specjaliści ze Szpitala 
Klinicznego w Lublinie, którzy dokładnie omawiali i opisy-
wali każdy przypadek. Badania cieszyły się dużym zainte-
resowanie, łącznie przebadano 58 naszych najmłodszych 
mieszkańców.

Nowotwory dziecięce znacznie różnią się od tych, które 
występują u dorosłych. Objawy nowotworu u dziecka są 
często niecharakterystyczne i mogą występować, także 
w innych chorobach. Zmiany nowotworowe u dzieci mają 
bardzo dużą dynamikę. 
Dzięki badaniom profilaktycznym i szybkiemu rozpoznaniu 
zwiększa się szansa na całkowite wyleczenie małego pa-
cjenta.
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Garść	informacji	z	naszej	Biblioteki
Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos otrzymała dofi nansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet I Poprawa oferty bibliotek publicznych – Zakup i zdalny dostęp do nowości wydaw-
niczych w kwocie   4 750,00  zł.
Za pozyskaną dotację zakupionych zostało 167 książek oraz 25 audiobooków.

• „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku” Zbigniew Rokita; Na-
groda Literacka Nike, rok 2021, zwycięzca;

• „Jadąc do Babadag” Andrzej Stasiuk; Nagroda Literacka 
Nike, rok 2005, zwycięzca;

• „Zaświaty. Opowieści o nieprzemijaniu” Krzysztof Fedo-
rowicz; Nagroda Literacka Nike, rok 2021.

• Księgozbiór biblioteczny wzbogacony został o biografi e 
(chętnie wypożyczane), np.:

• „My love story. Autobiografi a” Tina Turner;
• „Księżna Izabela Czartoryska” Katarzyna Maria Bodzia-

chowska;
• „Szaranowicz. Życie z pasją” Włodzimierz Szaranowicz, 

Marta Szaranowicz-Kusz;
• „Elżbieta, Filip, Diana i Meghan. Zmierzch świata Windso-

rów” Marek Rybarczyk;
• „Trzy siostry” Heather Morris – kontynuacja bestsellero-

wego „Tatuażysty z Auschwitz” oraz „Podróży Cilki” – po-
zycji dostępnych w naszej bibliotece;

• „Aktor musi grać, by żyć” Artur Barciś, Kamila Drecka.
• Spośród zakupionej literatury pięknej polecamy: 
• „Tajemna historia” Donna Tartt  – to debiut nagrodzonej 

Pulitzerem autorki „Szczygła” (ta pozycja również jest 
dostępna w naszej bibliotece);

• „Rok zająca” Arto Paasilinna – książka utrzymuje status 
bestsellera do dziś;

• „Na południe od Brazos” Larry McMurtry – Nagroda Pu-
litzera, 1985 rok;

• „Ulice Laredo” Larry McMurtry.
• Wciągająca intelektualnie rozrywka dla młodszych 

i starszych to:
• „Sapiens. Opowieść grafi czna. Narodziny ludzkości”, tom 

1, Yuval Noah Harari;
• „Sapiens. Opowieść grafi czna. Filary cywilizacji”, tom 2, 

Yuval Noah Hararri. 
• Nie wymienimy wszystkich tytułów, zapraszamy do na-

szej biblioteki!
• W Bibliotece Publicznej Gminy Kampinos dostępna jest 

również seria „Czytam po angielsku” oraz „Już czytam 
po angielsku” skierowana do dzieci, które rozumieją 
podstawowe słownictwo i proste zdania w języku an-
gielskim. Dzięki dużej czcionce i wciągającym historiom 
angielski sam wchodzi do głowy.

• Dla dorosłych: „The Great Gatsby” F. Scott a Fitzgeralda 
w wersji do nauki angielskiego. Czeka również „Die Aga-
in” Tess Gerritsen.

Dla wygody naszych czytelników zmieniliśmy wygląd kata-
logu księgozbioru na stronie internetowej www.biblioteka-
-kampinos.pl. Naszym zdaniem katalog wygląda pięknie, 
kolorowo a nade wszystko zachęca do przeglądania on-line. 

Wśród	zakupionych	pozycji	znalazły	się	między	innymi:
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Dla naszych najmłodszych czytelników wygospodarowałyśmy w bibliotece mały kącik. Nazwałyśmy go kącikiem malucha.

Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos dołączyła do grona bibliotek należących do 
systemu Academica.
Academica to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism nauko-
wych. Na stronie www.academica.edu.pl istnieje możliwość zintegrowanego, pełno-
tekstowego przeszukiwania artykułów i publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin 
wiedzy, monografii, podręczników i skryptów oraz całych numerów czasopism. Ko-
rzystanie z systemu jest darmowe. Wystarczy nasza karta biblioteczna. Zapraszamy 
do korzystania z	cyfrowej	wypożyczalni.

Załóż indywidualne konto w Bibliotece Publicznej Gminy Kampinos i zobacz, jakie możliwości daje cyfrowa wypożyczalnia 
publikacji naukowych.

• System Academica oferuje Użytkownikom:
• rejestrację w systemie za pomocą karty bibliotecznej;
• dostęp do współczesnych publikacji naukowych, zasobów Biblioteki Narodowej;
• możliwość rezerwacji publikacji na dowolny termin;
• pełnotekstową wyszukiwarkę;
• możliwość tworzenia notatek;
• importowanie danych bibliograficznych;
• zapamiętywanie kwerend.

Publikacje z domeny publicznej oraz licencjonowane są dostępne bez ograniczeń.
Dostęp do systemu umożliwia każdorazowo pracownik biblioteki na utworzonym koncie indywidualnym i wyznaczonym 
terminalu.
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W roku 2021 rozszerzyliśmy usługę w ramach konsorcjum Legimi i zachęcamy Państwa 
do korzystania z kodów dostępu do audio- i e-booków.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem kodów, to prosimy o kontakt z bi-
blioteką. Warunkiem otrzymania kodu jest posiadanie karty czytelnika w naszej biblio-
tece.
Kod zapewnia miesięczny dostęp do bazy audio i e-booków. Jest ważny od chwili zare-
jestrowania przez miesiąc, ale musi zostać aktywowany w miesiącu otrzymania kodu, 
inaczej traci ważność.

Przypominamy, że aplikacja Legimi jest dostępna na wszystkich urządzeniach przenośnych (tablety, smartfony, e-czytniki) 
i we wszystkich systemach operacyjnych (iOS, Android, Windows). Można ją także zainstalować na komputerach. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej już edycji akcji: MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK. Projekt jest 
realizowany przez Instytut Książki, współdziałający w tym zakresie z bibliotekami publicznymi, w ramach ogólnopolskiej 
kampanii promującej czytelnictwo.
Małym Czytelnikom z roczników 2015 - 2018 wydajemy w bibliotece wyprawki.
W skład wyprawki wchodzą:
• książka „Pierwsze czytanki dla...”;
• poradnik dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki" (spakowany razem z książką dla dzieci);
• Karta Małego Czytelnika;
• naklejka do Karty Małego Czytelnika (naklejkę na Kartę otrzymuje dziecko każdorazowo, gdy odwiedzi bibliotekę 

i wypożyczy m.in. jedną książkę z księgozbioru dziecięcego);

Na każde dziecko, które uzbiera 10 naklejek, czeka imienny dyplom, potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania.
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Biblioteka to instytucja kultury, w której życie może włączyć się dziecko niezależnie od wieku. Regularne odwiedzanie 
biblioteki uczy dziecko samodzielności, pozwala podejmować pierwsze własne wybory, rozwija myślenie oraz kształtuje na 
całe życie nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas 
w sposób twórczy, a gdy już opuszczą jej mury, przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką.
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w akcji MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK, bo miłość do książek jest prezentem 
na całe życie!

Miło nam poinformować, iż komisja konkursowa w składzie:
1. Sebastian Wardziak
2. Marcelina Wójcik-Bizoń
3. Wanda Zalewska

wyłoniła zwycięzców ogłoszonego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kampinos konkursu plastycznego „Moja ulubiona 
postać z bajki” pod patronatem honorowym Wójt Gminy Kampinos.
Komisja dokonała oceny złożonych prac i przyznała: (poproszę o wklejenie zdjęć z folderu „finaliści konklursu”)
I miejsce - Anna Krakowiak (8 lat) – za pracę Hachiko „Najwierniejszy przyjaciel”
II miejsce – Julia Popielas (10 lat) – za pracę Pan Kleks „Akademia Pana Kleksa”
III miejsce – Maja Michalczyk (6 lat) – za pracę Złotko „Mustang Duch Wolności”
Komisja przyznała Nagrodę Specjalną dla Franciszka Wydrzyńskiego (8 lat) za pracę „Żelazny Olbrzym”.
Komisja przyznała siedem wyróżnień:
Aleksander Budnik, Mikołaj Budnik, Milena Dobrzyńska, Aleksandra Muras, Antonina Sawicka, Hanna Sawicka, 
Ignacy Ziółkowski.
Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników konkursu plastycznego „Moja ulu-
biona postać z bajki” drobnymi upominkami. 

       Monika Sieklicka
        Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos

I miejsce - Anna Krakowiak (8 lat)Nagroda spacjalna Franciszka Wydrzyńskiego (8 lat) 
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II miejsce – Julia Popielas (10 lat) III miejsce – Maja Michalczyk (6 lat) 

W niespiesznej atmosferze gwarantującej ładowanie we-
wnętrznych baterii-  szczególnie gdy jesienna aura nie roz-
pieszcza – powstały makramowe drzewka. Pomysłowość 
uczestników po raz kolejny nas zaskoczyła! Aż szkoda było 
się z Wami rozstawać – wnieśliście tyle pozytywnej energii :).  
Radość z własnoręcznej pracy – bezcenna. 

drzewka
makramowe
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21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życz-
liwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytyw-
nych emocji. I w takiej właśnie atmosferze, w „Puszczyku”, 
powstawały niecodzienne świąteczne eko-dekoracje. Ktoś 
powie, że przecież można kupić gotowe ozdoby świąteczne. 
Czy jednak nie fajniej zrobić je samodzielnie lub wspólnie 
z dziećmi, spędzając jednocześnie czas aktywnie i kreatyw-
nie, dając upust fantazji? Pamiętajmy że święta to nie tylko 
czas prezentów, ale przede wszystkim czas który możemy 
poświecić drugiemu człowiekowi:).
Poniżej wykonane prace – wszystkie piękne, nie powsty-
dziłby się ich nawet „rasowy” fl orysta:)
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relacja	z	warsztatów
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WyDarZeNia	

Szkoła	do	hymnu
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, o sym-
bolicznej godz. 11.11 uczniowie naszej szkoły wraz z na-
uczycielami odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach 
finału akcji „Szkoła do hymnu”.
Z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19 cztery zwrotki 
hymnu uczniowie ubrani na galowo zaśpiewali w poszcze-
gólnych klasach, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

„Jeszcze Polska nie umar³a, kiedy my ¿yjemy,
Co nam obca moc wydar³a, szabl¹ odbijemy. 

Marsz, marsz, D¹browski  do Polski z ziemi w³oski
Za Twoim przewodem z³¹czem siê z narodem(...)” 

świetlica	środowiskowa	
„lipa”	–	jak	radzimy	sobie	
z	pandemią?

Klub	Seniora	w	Gminie	
Kampinos

Relacje społeczne odgrywają istotną rolę w życiu dziecka 
– są źródłem wsparcia, zrozumienia i dobrego samopoczu-
cia. Ograniczenie kontaktów i izolacja społeczna, wpływają 
negatywnie na samopoczucie psychofizyczne dzieci i mło-
dzieży. 
Jak sobie wobec tego radzimy z tą sytuacją? Jest to wy-
zwanie dla organizacji domu i  rodziny, a także funkcjono-
wania Świetlicy. Dlatego staramy się dbać o przestrzeganie 
wszystkich zasad związanych z bezpieczeństwem epide-
miologicznym i jednocześnie realizować swoje pasje oraz 
zainteresowania. Mimo tak trudnego czasu rozmawiamy 
na tematy związane ze stresem, tolerancją, bezpieczeń-
stwie w sieci, ale także działamy 
w zakresie różnych aktywności - społecznej, kulinarnej, 
sportowej, czy plastycznej.
Na jednych z ostatnich zajęć przygotowaliśmy m.in. smacz-
ną szarlotkę, kolorowe plakaty i rozwijaliśmy swoje umie-
jętności słowotwórcze i sensoryczne. 
W obecnych, stresujących czasach ważną rolę odgrywa 
także relaks. Starajmy się więc zachęcać dzieci do aktyw-
ności fizycznej, wychodzenia na spacery, wspólnych zabaw 
i  rozmów. 
Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do śledzenia naszej 
strony internetowej i  Facebooka, gdzie na bieżąco umiesz-
czamy wszelkie wydarzenia z życia Świetlicy.

Anna Gruszecka
Świetlica Środowiskowa „Lipa”

Miło jest nam poinformować, że Gmina Kampinos wzięła 
udział w konkursie dzięki czemu pozyskano środki na do-
stosowanie pomieszczeń w budynku gminnym w Kampi-
nosie A na potrzeby utworzenia miejsca spotkań dla osób 
w wielu 60+.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klub 
będzie jednostką organizacyjną pomocy społecznej. 
Założeniem jest, że Klub Seniora będzie miejscem spotkań 
osób 60+, nieaktywnych zawodowo, chcących w atrakcyj-
ny sposób zagospodarować swój wolny czas. Warunkiem 
uczestnictwa będzie wypełnienie deklaracji i zaakcepto-
wanie regulaminu działalności Klubu. Planowany termin 
zapisów – od 15 grudnia 2021 roku, w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kampinosie, ul. Szkolna 2a. 

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej pod numerem telefonu 22 725 00 05 wew., 12 i 14.
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Zbiórka	dla	schroniska	zakończona!

Szkolny Klub Wolontariatu zakończył w listopadzie zbiórkę 
darów potrzebnych w schronisku dla szczeniąt – Judytowo 
w Nowym Białyninie koło Sochaczewa. Do zbiórki przy-
łączyło się wielu uczniów naszej szkoły i małych wolonta-
riuszy z kampinowskiego Przedszkola pod opieką Pani Ag-
nieszki Jośko. Dary zostały dostarczone w dniu 25 listopada 
do schroniska. Nadchodzący czas zimy to trudny moment 
dla zwierząt, dlatego nasi uczniowie - wolontariusze ak-
tywnie włączyli się w rozpropagowanie akcji wśród swoich 
najbliższych. Darczyńcy byli bardzo hojni i udało się zebrać 
artykuły potrzebne w schronisku: koce, środki czystości, 
ręczniki papierowe oraz karmę. Ilości darów mile zaskoczy-

ła wolontariuszy a akcja cieszyła się jak zazwyczaj w naszej 
szkole bardzo dużym zainteresowaniem. 
Szkolny Klub Wolontariatu dziękuje wszystkim wrażliwym 
na los czworonogów i liczy na dalsze wsparcie akcji organi-
zowanych w szkole. Obecnie prowadzimy zbiórkę odzieży 
wierzchniej: kurtek, czapek, rękawiczek, skarpet, rajstop 
i słodyczy dla podopiecznych Domu Dziecka w Giżycach  
i Chodakowie. Współorganizatorem tej akcji jest Pani Ag-
nieszka Tomecka. 
Każdy dar to uśmiech na twarzy dziecka. 

Opiekun SKW: Marta Kroc
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żołnierze	w	klasach	i-iii	i	w	przedszkolu

Dnia 17 listopada 2021r. w klasach edukacji wczesnoszkol-
nej i w przedszkolu gościli żołnierze z 32 Wieliszewskiego 
Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, którzy opo-
wiadali dzieciom i uczniom kim jest żołnierz i na czym pole-
ga jego służba. Zaprezentowali także mundury, zapoznając 
dzieci z emblematami i symbolami narodowymi. Mundur 

i atrybuty wojskowe szczególnie zafascynowały dzieci, któ-
re bardzo chętnie przymierzały i prezentowały się w na-
kryciach głowy. Największą atrakcją cieszył się wojskowy 
samochód i pies. Spotkanie zakończyło się wręczeniem żoł-
nierzom laurek.

PROJEKT EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNY pod hasłem 
„Szkolny Tydzień Tolerancji, Życzliwości i Pozdrowień” zre-
alizowaliśmy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie, już po 
raz czwarty. Odbył się on w dniach 15-19 listopada 2021r.
Celem głównym naszej akcji jest propagowanie zasad życz-
liwego i kulturalnego zachowania w sytuacjach życia co-
dziennego.
Tydzień ten miał uzmysłowić uczniom, że wzajemna życzli-
wość i tolerancja to początek oraz podstawa w budowaniu 
zaufania, a także pozytywnych relacji międzyludzkich.
Projekt edukacyjno-profilaktyczny realizowany w szkole 
połączony był z obchodami Międzynarodowego Dnia Tole-
rancji, ze Światowym Dniem Życzliwości i Pozdrowień oraz 
Dniem Praw Dziecka Podczas Tygodnia Tolerancji, Życzli-
wości i Pozdrowień wszyscy uczniowie i nauczyciele dbali 
o przyjemną i życzliwą atmosferę. Pierwszy dzień – Dzień 
Uśmiechu - miał nam przypomnieć, że czasem nasz uśmiech 

może sprawić, że ktoś również się uśmiechnie. Uczniowie 
i nauczyciele zadbali w tym dniu o przypinki z uśmiechnię-
ta buzią. Pięćdziesięciu jeden uczniów wzięło udział w akcji 
„Przyślij swoje zdjęcie z uśmiechniętą buzią”, które zostanie 
zamieszczone na „Ścianie radości”.
16 listopada 2021r. to drugi dzień realizacji projektu edu-
kacyjno-profilaktycznego. Dzień Tolerancji dla całej spo-
łeczności uczniowskiej był to czas na zastanowienie się nad 
swoją postawą wobec innych, wzajemnych relacji,wymiany 
własnych poglądów oraz przezwyciężaniu stereotypów 
i uprzedzeń. Uczniowie rozmawiali na zajęciach z wycho-
wawcą o przejawach tolerancji w klasie, w szkole i na po-
dwórku, tworzyli plakaty, wykonywali gazetki w klasach. 
Wszyscy obejrzeli także wystawę przygotowaną przez pe-
dagoga szkolnego na korytarzu szkolnym. Hasło, które przy-
świecało nam podczas dzisiejszych obchodów to: tolerancja 
to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz 
sposobu życia.
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Trzeciego dnia obchodów „Szkolnego tygodnia tolerancji, 
życzliwości i pozdrowień” pamiętaliśmy o słowach Matki 
Teresy z Kalkuty „Życzliwe słowa przyjaciół mogą być krót-
kie i łatwe do wypowiedzenia, ale ich działanie jest napraw-
dę wielkie”. Chcąc dzielić się pozytywną energią i pokazać, 
że bycie miłym jest bardzo przyjemne dla nas i dla innych, 
dnia 17 listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości. Ucznio-
wie wzięli udział w plebiscycie na „Najbardziej Życzliwego 
i Uśmiechniętego Ucznia w szkole”. Zgłoszono sześciu kan-
dydatów.Dzień ten upłynął nam w miłej atmosferze. Nie 
zabrakło dobrego humoru i zabawy. Pokazaliśmy, że życz-
liwość w naszej szkole nie jest abstrakcyjnym pojęciem. 
Pozytywna energia, którą przekazaliśmy innym, na pewno 
powróci do nas ze zdwojoną siłą.

Podczas Dnia Uprzejmości korytarz zmienił się w Aleję Życz-
liwości, wyrosło przepiękne Drzewo uprzejmości, na któ-
rym pojawiły się kolorowe liście z ciepłymi pozdrowienia-
mi lub po prostu ciepłym słowem od uczniów i nauczycieli.
Cała społeczność szkolna wie, że życzliwe słowo i uprzejmy 
gest potrafią sprawić, że wszystkim wokół żyje się lepiej. 
Wszyscy dokładamy starań, aby w szkole panowała moda 
na życzliwość i kulturę osobistą. Drzewo uprzejmości, które 
dziś zaczęło rozkwitać i dalej będzie ewaluować, jest tego 
żywym przykładem.
W ramach projektu podczas obchodów Dnia Praw Dziecka 
uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym z okazji 
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Przyłączyli się tak-
że do akcji charytatywnej Patrol św. Mikołaja biorąc udział 
w konkursie plastycznym Bożonarodzeniowym Gwiazdka, 
organizowanym przez pedagoga szkolnego. Wszystkie pra-
ce biorące udział w konkursie zostaną przekazane na akcję 
charytatywną.
Mam nadzieję, że wszystkie działania, które w tym tygodniu 
towarzyszyły uczniom pogłębiły ich wiedzę na temat tole-
rancji, stały się refleksją nad postawami wobec innych osób, 
otworzyły nasze serca i zachęcił do walki z brakiem tole-
rancji. Podjęta przez naszą szkołę inicjatywa miała na celu 
poruszyć w nas strunę wrażliwości i spojrzeć na innych ludzi 
z wyrozumiałością. Uważam, że w naszej szkole życzliwość 
i tolerancja będą gościć każdego dnia, gdyż dzięki nim życie 
staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.
Pomysłodawca i koordynator działań

Anna Rybka – pedagog szkolny
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Gratulacje	dla	Karateków	z	Kampinosu!

Królowa	Sportu

Na	podium	stanęli:

Dorota Królak:
- brąz w kata drużynowe 

Kalina Węgrzyn:
- złoto kumite indywidualne
- brąz kata indywidualne 

Igor Leśniewicz:
- srebro kumite rotation
- brąz kumite indywidualne
- brąz kumite drużynowe 

Piotr Pajdak:
- brąz kumite indywidualne 

Otrzymaliśmy bardzo dobre wiadomości od Karateków z Kampinosu. Po niedawno zdobytych tytułach Mistrzów Pol-
ski, zawodnicy sięgnęli po tytuł Mistrzów Europy i zdobyli dla Reprezentacji Polski, która w klasyfikacji generalnej zajęła  
3 miejsce, 7 krążków.

Zbliża się ku końcowi trudny dla lekkoatletów rok 2021. 
Dlaczego trudny? Ponieważ przed zawodnikami „Ziemi 
kampinoskiej” stały do wykonania ambitne zadania, często 
wynikające z rywalizacji z przeciwnikami ze starszych kate-
gorii wiekowych. Tak było w przypadku Julii Giejbatow, któ-
ra wspólnie z koleżankami i kolegami z UKS Filipides Teresin, 
wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Polski w sztafecie 
4x600m. Trzeba też wyróżnić Julię za znakomity wynik na 
1000m 3:11.69. Bez wątpienia do grona krajowej czołówki 
należy inna uczennica SP w Kampinosie – Basia Bargieł. To 
trzecia zawodniczka „Czwartków Lekkoatletycznych” oraz 
druga podczas Mistrzostw Polski LDK! Do niej należy trzeci 
wynik w Polsce na płaskim dystansie 300m 42.16. Jest też 
posiadaczką drugiej klasy sportowej, a to wyczyn wyjątko-
wy w skali kraju. Trzeba w tym momencie dodać, że na dy-

stansie 300m jest sklasyfikowanych w naszym kraju 2079 
zawodniczek z roczników 2009/2008!!! Kolejnym lekkoat-
letycznym diamentem jest Pola Giejbatow. Jestem przeko-
nany, że za kilka lat zdominuje krajowe biegi długie . We-
ronika Zalewska dopiero puka do lekkoatletycznych drzwi 
ale na krótkich płotkach radzi sobie coraz lepiej i wszystko 
wskazuje na to, że rok 2022 będzie bardzo dobry w jej wy-
konaniu. Jedyny przedstawiciel płci mniej pięknej – Michał 
Lewandowski – to specjalista biegów średnich. Na odbywa-
jącej się 21 listopada w Toruniu, Halowej Olimpiadzie LDK! 
zajął trzecie miejsce na 600m. 
Zapraszam	dzieci	z	roczników	2012	–	2008	aby	spróbowa-
ły	„Królowej	Sportu”	jaką	jest	lekkoatletyka.	
tel.	609042699,	uks.filipides@o2.pl	

Ze sportowym pozdrowieniem, Andrzej Andryszczyk

Serdecznie gratulujemy zawodnikom, trenerom oraz rodzicom!
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Serdecznie
zapraszamy! 
Komitet Społeczny 

„Patrol Świętego Mikołaja”

W imieniu organizatorów:  

Anna Konopka

Nadszedł czas na podjęcie niełatwej decyzji - ze względu na sytuację epidemiologiczną, w tym roku 
również przenosimy naszą aukcję do internetu. Bardzo chcieliśmy spotkać się na żywo i bardzo liczyliśmy 

na to, że w tym roku to się uda. Niestety statystyki zachorowań na Covid są wysokie a prognozy 
mało optymistyczne. Obawiamy się, że impreza, na której byłoby nas dużo w jednym czasie i miejscu, 

zwyczajnie nie byłaby bezpieczna, a nie możemy i nie chcemy ryzykować niczyim zdrowiem. W związku 
z tym zrobimy tak, jak rok temu. Licytacja odbędzie się na fb :) Specjalnie dedykowany album z fantami 

zamieścimy 3-go grudnia wieczorem i wtedy też zaczniemy licytację, która skończy się 10-go grudnia 
o 20.00. Zapewniamy, że warto będzie do niego zajrzeć! Natomiast 12-go grudnia w godzinach 9 - 17 
zapraszamy do OSP Kampinos na świąteczny kiermasz! Będą bardzo atrakcyjne oferty! Dołożymy też 

wszelkich starań, by przenieść na ten kiermasz jak najwięcej atmosfery, którą znacie z naszych aukcji na 
żywo. Będą miłe niespodzianki a o wszystkim będziemy informować na bieżąco na patrolowym fb. 

Drodzy Państwo, to będzie już XIV edycja akcji. Mikołaje i Śnieżynki rozwiozą dzieciom prezenty, jak 
robią to co roku. Monitorujemy sytuację i będziemy się do niej dostosowywać. Szczegóły będziemy 

podawać na patrolowym fb. 

Aukcja  będzie inna ale mamy nadzieję, że owocna. Jak zawsze do wylicytowania będzie wiele ciekawych 
eksponatów, już prezentujemy je  na naszym faceboku.  

Zapraszamy do udziału w licytacji od 3 do 10 grudnia do godziny 20.00  i na Kiermasz 
Świąteczny w niedzielę 12 grudnia od godz. 9.00 do 17.00 do OSP Kampinos.

Zdecydowaliśmy się także wprowadzić inną możliwość wsparcia naszej inicjatywy dla tych z Państwa, 
którzy chcieliby nas wesprzeć ale nie będą mogli wziąć udziału w licytacji i kiermaszu. Uruchomiliśmy 

zbiórkę na portalu pomagam.pl – jeśli chcą ją Państwo wesprzeć, to gorąco do tego zachęcamy! Wystarczy 
wpisać w wyszukiwarkę na pomagam.pl „Patrol Św. Mikołaja” i dokonać wpłaty :) 

Jedno pozostaje niezmienne. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na przygotowanie paczek dla 
najbardziej potrzebujących dzieci z naszej gminy. W tygodniu przedświątecznym jak co roku Mikołaje 
i Śnieżynki wyruszą z paczkami do dzieci. Razem możemy sprawić, że na buziach tych dzieci zagości 
uśmiech, radość i zadowolenie.  Czas w pandemii jest trudny dla nas wszystkich  tym bardziej razem 

sprawmy dzieciom radość. 

Więcej o naszej akcji można zobaczyć na: https://www.facebook.com/PatrolSwMikolajaKampinos

Pod numerami telefonów: 730 388 000 – Anna Konopka i 515 108 972 – Magda Konopka  pozostajemy do 
Państwa dyspozycji. Jeśli mają Państwo pytania, pomysły czy propozycje prosimy o kontakt. 

PatrOl ŚwiętegO MiKOłaja Startuje. 
w imieniu Komitetu Społecznego „Patrol 

Świętego Mikołaja”  zapraszam do wzięcia 
udziału w tegorocznej edycji naszej 

akcji charytatywnej.


