
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu, 

by były one dla Nas wszystkich czasem pokoju, optymizmu 

i solidarności. Niech Zmartwychwstanie Jezusa napełni nasze

serca pewnością, że miłość i dobro zwyciężą. 

Swiąt Wielkanocnych
Wesołych

Monika Ciurzyńska
Wójt Gminy Kampinos

Krzysztof Sucharski
Przewodniczący Rady 
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Dzień Kobiet w Kampinosie

Stało się już niemal tradycją, że w gminie Kampinos z okazji 
Dnia Kobiet odbywają się wydarzenia kulturalne, na które 
w ramach wstępu wolnego zapraszamy wszystkich chęt-
nych do obcowania ze sztuką. Chociaż w 2021 r. pandemia 
covid-19 zmusiła nas do odstąpienia od tej inicjatywy, to 
5 marca br. znów spotkaliśmy się w Dworze pod Kaszta-
nowcami w Wiejcy. Tegoroczną gwiazdą wydarzenia była 
Katarzyna Żak, która zaprezentowała swoje interpretacje 
piosenek, składających się na płytę pt. „Miłosna Osiecka”. 
Artystka wraz z występującymi z nią instrumentalistami 
stworzyła widowisko, które wprowadziło nas w świat mi-
łości widziany oczami nieodżałowanej Agnieszki Osie-
ckiej. Pani Katarzyna w trakcie występu dała się nam po-
znać jako wrażliwa piosenkarka oraz doskonała aktorka, 
która niejednokrotnie brawurowo wykonanymi utworami 
dawała publiczności powody do gromkich owacji. Po wy-
stępie oczarowała nas z kolei otwartością na spotkania  
z publicznością. Jeszcze długo po występach wszystkim 
chętnym rozdawała autografy i uśmiechy. Po koncercie przy 
kawie i słodkim poczęstunku była okazja do podzielenia się 
wrażeniami, a także porozmawiania i zrobienia sobie pa-
miątkowego zdjęcia z naszą gwiazdą.

wYDARZeNIA

Dzień Kobiet
FOTORELACJA
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wYDARZeNIA

Zdjęcia: Przemysław Jośko
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INweStYcje

Bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych 
po sezonie zimowym

Inwestycje w trosce 
o środowisko

W związku ze sprzyjającą pogodą, już na przełomie lutego 
i marca, Gmina Kampinos skierowała swoich pracowników 
do prac związanych z naprawą dróg gminnych po sezonie 
zimowym. Roboty remontowe polegają na ich równaniu 
i wypełnianiu ubytków w nawierzchni. W dalszej kolejno-
ści przystąpimy do prac związanych ze wzmacnianiem na-
wierzchni kruszywem bądź destruktem. W tym celu Gmi-
na Kampinos przeprowadziła postępowanie przetargowe 
na zakup kruszywa drogowego na drogi gminne. Na dwie 
z trzech części tj. zakup klińca w ilości ok. 450 ton oraz za-
kup kruszywa betonowego w ilości ok. 750 ton już zostali 
wyłonieni dostawcy.

Gmina Kampinos planując kolejne inwestycje uwzględnia 
aspekt proekologicznej postawy opartej na idei zrównowa-
żonego rozwoju w zgodzie z uwarunkowaniami środowi-
skowymi. W ostatnich latach zostały poczynione znaczące 
w skali naszej gminy inwestycje w przyjazną środowisku 
infrastrukturę związaną z odbiorem i oczyszczaniem ście-
ków, jak chociażby budowa kanalizacji w Komorowie, 
Wiejcy i Strzyżewie, czy rozbudowa oczyszczalni ścieków. 
W tym zakresie plany obejmują kolejne znaczące inwestycje 
choćby w lagunę hydrobotaniczną usprawniającą zagospo-
darowanie osadów ściekowych czy też dalszą rozbudowę 
oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych. W tym roku kontynu-

owany będzie program dotacji do wymiany źródeł ciepła 
w gospodarstwach domowych naszych mieszkańców, któ-
ry w zeszłym roku spotkał się z bardzo dużym zaintereso-
waniem. Przejawem troski o środowisko są również zrea-
lizowane projekty termomodernizacyjne budynku Urzędu 
Gminy Kampinos, OSP Szczytno i siedziby świetlicy „Lipa” 
w Łazach, a także parametry budowanej hali sportowej, któ-
rej projekt adaptowany jeszcze w 2017 r. spełnia już naj-
nowszą, obowiązującą od 2021 r. normę energetyczną. 
W ostatnim czasie Gmina podejmuje kolejne działania ma-
jące na celu zmniejszenie energochłonności obiektów gmin-
nych, które chcemy przybliżyć naszym czytelnikom poniżej.

Oświetlenie uliczne
Gmina Kampinos sukcesywnie realizuje plan energooszczędne-
go oświetlenia drogowego. Wszystkie nowe inwestycje zwią-
zane z budową oświetlenia drogowego opierają się na lampach 
w technologii LED. W ubiegłym roku rozpoczęły się również in-
tensywne prace związane z wymianą istniejących źródeł świat-
ła. W 2021 r. wymieniono 45 szt. opraw oświetleniowych, na-
tomiast w tym roku Gmina już zakupiła 54 szt. lamp ulicznych, 
w celu kontynuacji wymiany na ul. Niepokalanowskiej oraz  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580.
Oprócz efektu ekologicznego, nowoczesne lampy, dzięki od-
powiedniej barwie oraz zdecydowanie wyższym wskaźniku 
oddawania barw, poprawiają widoczność na drogach i chod-
nikach. Zastosowane rozwiązania będą miały również realny 
wpływ na obniżenie wydatków związanych z kosztami oświet-
lenia ulic. Jak już informowaliśmy we wcześniejszych nume-
rach Biuletynu, w lokalizacjach uniemożliwiających wykonanie 
oświetlenia liniowego wdrażamy rozwiązania w postaci lamp 
solarnych, jak choćby w m. Budki Żelazowskie i Szczytno.
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INweStYcje

Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego 
w miejscowościach Kampinos A i  Prusy
W dniu 24.03.2022 r. Gmina Kampinos zawarła umowy z Zakładem Usług Elektromontażowych „ELEKTROBUDEX” 
na roboty budowlane dla zadań: „Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A” – etap II i  „Budowa 
oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach” – etap III. Głównym celem tych inwestycji jest poprawa 
warunków i komfortu ruchu drogowego, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg.

Zakres rzeczowy II etapu zadania w miejscowości Kampinos A obejmuje budowę napowietrznej linii oświetlenia uliczne-
go na odcinku o długości ok. 366 m wraz z  ustawieniem 7 słupów i montażem wysięgników oraz lamp oświetleniowych 
LED w  ilości 9 szt. (7 sztuk na nowych słupach oraz 2 szt. na istniejących słupach), a także przebudowa linii telefonicznej 
polegająca na przełożeniu przewodów na projektowane słupy oświetleniowe.
Zakres rzeczowy III etapu zadania w miejscowości Prusy obejmuje budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego na odcin-
ku o długości ok. 81 m wraz z ustawieniem słupów stalowych i montażu wysięgników oraz lamp oświetleniowych LED.

Fotowoltaika
Wraz z końcem marca br. zakończyła się budowa instala-
cji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w miejsco-
wości Szczytno. Jest to kontynuacja działań rozpoczętych 
w 2019 r., kiedy w podobną instalację wyposażyliśmy 
oczyszczalnię ścieków w m. Kampinos A. Zakres prac obej-
mował budowę/montaż następujących elementów: modu-
łów fotowoltaicznych, falownika, konstrukcji montażowej, 
systemu uziemionych połączeń wyrównawczych, ochrony 
przeciwprzepięciowej, linii przyłącza nN, obwodów elektrycz-
nych, trasy i złącza kablowego.

Zdjęcia na kolejnej stronie



BIULETYN KAMPINOSKI    NR 12 (154) • 15 luty 20226

INweStYcje

Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznegow miejscowościach Kampinos A i Prusy

Remont hali 
magazynowej nr 2 
w miejscowości Łazy 40A 

22 marca 2022 r. zostały odebrane roboty budowlane  po-
legające na wymianie części pokrycia dachowego w hali 
magazynowej nr 2 w miejscowości Łazy 40A. Zakres prac 
objął następujące roboty budowlane: demontaż ocieple-
nia dachu z wełny mineralnej, demontaż łat dachowych, 
demontaż obróbek blacharskich, oczyszczenie  konstruk-
cji hali z resztek farby, kurzu i rdzy wraz z miejscową na-
prawą poprzez wycięcie i wstawienie nowych odcinków 
wraz z gruntowaniem, dwukrotne  malowanie  farbą an-
tykorozyjną konstrukcji hali, otynkowanie istniejących og-
niomurów, montaż desek czołowych i wiatrownic, montaż 
membrany na dachu, pokrycie dachu blachą powlekaną 
trapezową na łatach, montaż obróbek blacharskich oraz 
montaż kompletnego orynnowania.
Remontowana hala stanowi zaplecze dla pracowników go-
spodarczych Urzędu Gminy Kampinos.
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INweStYcje / DOtAcje, OchRONA śRODOwISKA

Niebawem ruszy remont 
mostu MD-2 przez 
Kanał Olszowiecki 
w Kampinosie

Wymień stary piec na noWy!

złóż Wniosek: str. 13-24

W dniu 22.03.2022 r. została podpisana umowa z RAITIL 
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, która zrealizuje 
zadanie polegające na remoncie obiektu mostowego MD-2 
zlokalizowanego w miejscowości Kampinos, w km 0+754 
drogi gminnej nr 410315W relacji Kampinos – Granica. 
Zakres robót będzie obejmował m.in.: demontaż balustrad, 
rozbiórkę nawierzchni i płyty przęsłowej, odkopanie koń-
cowych odcinków nasypu drogowego za przyczółkami, od-
tworzenie skrzydeł przyczółków i płyty przęsłowej, wyko-
nanie nawierzchni obiektu, montaż wyposażenia oraz inne 
niezbędne roboty budowlane i prace utrzymaniowe.
Podczas realizacji robót budowlanych most zostanie wy-
łączony z użytkowania i zostaną wyznaczone objazdy. 
Po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu przez 
organy zarządzające ruchem zostanie ona wdrożona 
w terenie, a na stronie internetowej Urzędu Gminy Kam-
pinos pojawi się informacja o wyznaczonych objazdach.  
W związku z możliwymi utrudnieniami prosimy Państwa 
o cierpliwość i wyrozumiałość.

Mieszkańcy gminy Kampinos mogą skorzystać z dotacji do 
wymiany starego pieca na ekologiczne źródło ciepła.
 W dniu 28 lutego 2022 r., na wniosek Wójta Gminy, Rada 
Gminy Kampinos przyjęła uchwałę w sprawie określania za-
sad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na 
zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie 
źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.
Nabór wniosków ruszy 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 31 lipca 
2022 r. lub do wyczerpania puli dotacji. Dotacja wynosi 90% 
kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł.
Ze szczegółami regulaminu można się zapoznać na stro-
nie internetowej www.bip.kampinos.pl i www.kampinos.pl, 
a w przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod nu-
mer telefonu: 22 725-00-40 wew. 214 lub 226.
Zapytania można również przesłać 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 niespeł-
niających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 
303-5:2

ważne ! 
Inwestycje rozpoczęte przed podpisaniem umowy cywil-
noprawnej z Gminą Kampinos nie będą mogły być objęte  
programem dofinansowania.
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Szanowni Państwo,
Już za niecały rok, od 1 stycznia 2023, użytkowanie niektórych pieców  
i kotłów na węgiel, pellet i drewno stanie się nielegalne i zagrożone manda-
tem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Chodzi tu o kotły bezklasowe, które 
nie spełniają przynajmniej wymogów klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012, 
tzw. kopciuchy. Są to instalacje, które emitują najwięcej zanieczyszczeń  
i w znacznej mierze odpowiadają za zanieczyszczenie powietrza w sezonie 
grzewczym w naszym regionie. 

Jeśli użytkują Państwo tego typu urządzenie, muszą je Państwo wymienić na 
inny rodzaj ogrzewania. Może to być: kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł olejowy lub 
kocioł na paliwo stałe (węgiel, pellet, drewno) spełniający wymogi ekoprojektu. 
W przypadku instalacji kotła spełniającego wymogi ekoprojektu, opalanego 
węglem, pelletem lub drewnem, konieczne jest zachowanie do kontroli doku-
mentacji potwierdzającej certyfikat ekoprojektu.

Proszę również sprawdzić czy Państwa kominki posiadają certyfikat ekopro-
jektu. Jeśli nie, należy je wymienić na kominki z takim certyfikatem lub wypo-
sażyć w urządzenie odpylające (np. elektrofiltr), które obniży emisję pyłu do 
poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. Parametry te należy potwier-
dzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli. Użytkowanie kominków, 
które nie spełniają tych wymogów również będzie zabronione  
po 1 stycznia 2023 r.

Przepisy te wprowadza uchwała antysmogowa1 i wszyscy mieszkańcy Ma-
zowsza, w tym mieszkańcy naszej gminy, są zobowiązani do przestrzegania jej 
postanowień. Użytkownie niedozwolonych urządzeń grzewczych po 1 stycznia 
2023 r. może zostać ukarane mandatem do 500 zł, a w przypadku dalszego 
łamania przepisów sprawa może zostać skierowana do sądu - grzywna może 
wynieść nawet 5 000 zł!

1. Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze woje-
wództwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku można otrzymać dofinansowanie z krajowego Programu  
Czyste Powietrze lub z gminnego programu dotacyjnego. Dotacje gminne i z Programu Czyste Powietrze 
można łączyć. Można także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. 

Program Czyste Powietrze oferuje dotacje do 69 000 zł. Poziom dofinansowania uzależniony jest od do-
chodów wnioskodawcy oraz wybranego źródła ciepła i wynosi od 30 do 90% inwestycji. W ramach Progra-
mu możliwe jest uzyskanie dotacji do wymiany pozaklasowych kotłów i pieców na węgiel, pellet i drewno 
na nowoczesne źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednoro-
dzinnych (ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi). 

W czasie, gdy ceny wszystkich nośników energii (gaz, prąd, węgiel, drewno opałowe, itd.) drastycznie 
wzrosły, inwestycja w ocieplenie budynku oraz wymianę źródła ciepła na nowoczesne urządzenie, zuży-
wające mniej paliwa, jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków.

Gdzie można złożyć  
wniosek o dotację?

Aby otrzymać dotację  
z gminy należy zgłosić 
się w Urzędzie Gminy.

Aby dowiedzieć się 
więcej o Programie 
Czyste Powietrze 
skontaktuj się z punk-
tem konsultacyjnym 
Programu w Urzędzie 
Gminy. 

Zadzwoń na infolinię 
Programu Czyste 
Powietrze pod nume-
rem: 22 340 40 80,  
lub wejdź na stronę  
czystepowietrze.gov.pl

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji! 
Wymień swój stary kocioł i ociepl swój dom  

- płać mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!

WAŻNE!

POMOC FINANSOWA

WAŻNE INFOrMACjE  
O WyMIANIE „kOPCIuChóW”
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chodów wnioskodawcy oraz wybranego źródła ciepła i wynosi od 30 do 90% inwestycji. W ramach Progra-
mu możliwe jest uzyskanie dotacji do wymiany pozaklasowych kotłów i pieców na węgiel, pellet i drewno 
na nowoczesne źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednoro-
dzinnych (ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi). 

W czasie, gdy ceny wszystkich nośników energii (gaz, prąd, węgiel, drewno opałowe, itd.) drastycznie 
wzrosły, inwestycja w ocieplenie budynku oraz wymianę źródła ciepła na nowoczesne urządzenie, zuży-
wające mniej paliwa, jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków.

Gdzie można złożyć  
wniosek o dotację?

Aby otrzymać dotację  
z gminy należy zgłosić 
się w Urzędzie Gminy.

Aby dowiedzieć się 
więcej o Programie 
Czyste Powietrze 
skontaktuj się z punk-
tem konsultacyjnym 
Programu w Urzędzie 
Gminy. 

Zadzwoń na infolinię 
Programu Czyste 
Powietrze pod nume-
rem: 22 340 40 80,  
lub wejdź na stronę  
czystepowietrze.gov.pl

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji! 
Wymień swój stary kocioł i ociepl swój dom  

- płać mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!

WAŻNE!

POMOC FINANSOWA

WAŻNE INFOrMACjE  
O WyMIANIE „kOPCIuChóW”

Wejście w życie uchwały antysmogowej

Od 1 stycznia 2028 roku użytkowanie kotłów 3. i 4. klasy stanie się nielegalne
 i zagrożone mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Od tego czasu, 
ogrzewanie węglem lub biomasą będzie dozwolone tylko w zainstalowanych 
wcześniej kotłach 5 klasy bądź kotłach z certyfikatem ekoprojektu.

Piece i kominki muszą spełniać normy ekoprojektu (potwierdzone certyfika-
tem). Jeśli nie spełniają to należy je wymienić lub wyposażyć w urządzenie 
odpylające (np. elektrofiltr), które obniży emisję pyłu do poziomu zgodnego 
z ekoprojektem.

Budujesz lub remontujesz dom? Jeśli chcesz ogrzewać węglem lub bioma-
są, to od tej daty możesz zainstalować jedynie  kocioł spełniający wymogi 
ekoprojektu.

Całkowity zakaz stosowania mułów i flotów węglowych, mieszanek 
z ich udziałem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0–3 mm 
oraz węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych na jego bazie.

Nowo instalowane piece i kominki muszą również spełniać wymagania 
ekoprojektu.

Zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20%. 
Drewno należy suszyć przynajmniej 2 sezony.

eco
design

eco
design

eco
design

Pomoc finansowa

Od 1 stycznia 2023 roku użytkowanie pozaklasowych urządzeń grzewczych 
na węgiel i drewno: kotłów, pieców, kominków, kóz, itp. stanie się niele-
galne i zagrożone mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Dopusz-
czone do użytkowania pozostaną: kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł olejowy 
lub kocioł na paliwo stałe (węgiel, pellet, drewno) spełniający wymogi 
ekoprojektu.

Na wymianę kotła i ocieplenie domu można 
dostać dofinansowanie w ramach rządowego 
programu Czyste Powietrze. Niektóre gminy 
oferują również swoje dotacje. Więcej informa-
cji w twoim Urzędzie Gminy oraz na:

Likwidacja wszystkich pozaklasowych urządzeń grzewczych do końca 2022 roku

Likwidacja wszystkich kotłów 3. i 4. klasy do końca 2027 roku

Wymień kocioł, nie płać mandatu i oszczędzaj na ogrzewaniu!

11.11.
2017

31.12.
2022

31.12.
2027

3–4 KLASA

www.czystepowietrze.gov.pl
tel.: 22 340 40 80 www.powietrze.mazovia.pl
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PODSUMOwANIe DZIAŁAń SPóŁKI wODNej

Szanowni Państwo,

W dniu 19 marca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadze-
nie Delegatów naszej Spółki. Podjęto 7 uchwał, z który-
mi proszę się zapoznać na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Kampinos w zakładce „Spółka Wodna” i „Uchwały 
i wnioski”.
Oprócz treści uchwał, które dotyczą uzyskania przez 
Zarząd Spółki absolutorium za 2021, planu finansowe-
go i planu pracy na 2022, wysokości wynagrodzenia dla 
przewodniczącego zarządu, opłat za usługi świadczone 
przez spółkę, zasad prowadzenia niektórych prac konser-
wacyjnych na rowach melioracyjnych oraz nowego skła-
du Komisji Rewizyjnej, możecie Państwo zapoznać się ze 
sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za 2021 r., sprawo-
zdaniem finansowym Zarządu za 2021 r. oraz sprawozda-
niem Zarządu z działalności w 2021 roku.
W 2021 r. wykonano prace konserwacyjne za ok 98 ty-
sięcy przy niezbyt wysokich dotacjach. Prace konserwa-
cyjne były finansowane również z naszych składek któ-
re, podobnie jak w 2020 r., wyniosły ok. 40 tysięcy zł. 
W tym roku zaplanowano przeznaczyć na konserwację 
urządzeń melioracyjnych kwotę 180 tys. Taki budżet wi-
nien trochę przyczynić się do poprawy funkcjonowania 
niektórych urządzeń melioracyjnych na naszym terenie. 
Niestety w tym roku, z powodu radykalnych wzrostów 
cen materiałów i paliwa, ilość wykonanych prac może się 
relatywnie zmniejszyć w porównaniu z latami ubiegłymi.
Pomimo takiej sytuacji Spółka, praktycznie od stycznia, cały 
czas prowadzi prace z wykorzystaniem wyłącznie włas-
nych środków finansowych (rezerwa finansowa z 2021 r. 
oraz bieżące składki). Niestety nasze możliwości finansowe 
są mocno już ograniczone i z pewnością nastąpi wyraźne 

spowolnienie prac w terenie. Dalsze prace na szerszą skalę 
będą możliwe po otrzymaniu dotacji. Nie tylko nasza 
Spółka boryka się z takimi problemami. Generalnie spółki 
wodne i ich działalność, są uzależnione od warunków po-
godowych, stanem zasiewów na polach no i oczywiście 
zasobów finansowych. Nie każda spółka może sobie po-
zwolić na prowadzenie ciągłych prac w terenie przez cały 
rok. W związku z powyższą sytuacją prośba ze strony Za-
rządu: prosimy - nie wywieranie na nas ciągłych nacisków 
w zakresie pilnego zajmowania się zgłoszeniami. Żadne 
zgłoszenie od Państwa nie jest ignorowane czy odkłada-
ne do tzw. szuflady. Staramy się, wcześniej czy później, 
pojechać w teren, udokumentować sytuację i podejmo-
wać działania. Niestety stan techniczny występujących 
na naszym terenie urządzeń melioracyjnych jest, krótko 
mówiąc, zły. Spółka nie jest w stanie w ciągu jednego se-
zonu zająć się wszystkimi zgłoszeniami. Dodatkowo pro-
simy o zrozumienie sytuacji, w jakiej pracuje Zarząd. Nie 
jesteśmy, jak to już kilkakrotnie podkreślałem w poprzed-
nich informacjach, etatowymi pracownikami Spółki. Nasz 
praca polega wyłącznie na społecznym zaangażowaniu. 
Spółka nie zatrudnia też, z uwagi na koniczność oszczę-
dzania środków, żadnych pracowników biurowych czy 
pracowników fizycznych. Nie jesteśmy żadnym przed-
siębiorstwem typu urząd miasta czy miejskim zakładem 
zieleni do obsługi mieszkańców. Stanowimy zrzeszenie 
prywatnych osób, które wspólnie mają dbać o stan me-
lioracji na swoich gruntach. Niestety ustawa prawo wod-
ne zostało tak zapisane, że póki co, w takich warunkach 
musimy działać. 
W załączeniu kilka zdjęć z tegorocznych prac.
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PODSUMOwANIe DZIAŁAń SPóŁKI wODNej

Zwracam się więc do Państwa z gorącym apelem o podej-
mowanie możliwych do wykonania przez Was prac konser-
wacyjnych, we własnym zakresie. Odcinkowe wykaszanie 
rowów melioracyjnych, oczyszczanie skarp rowów z krzaków 
i drzew czy czyszczenie studni melioracyjnych z pewnością 
jest w wielu przypadkach do wykonania silami własnymi. 
I właśnie tak, w wielu przypadkach, właściciele urządzeń me-
lioracyjnych to robią. Podziękowania.
Nie oczekujcie jednak Państwo, że Spółka, w danym roku, 
będzie wykonywać wszystkie prace na urządzeniach me-

lioracyjnych. Zadaniem Spółki jest m.in. udzielanie pomocy 
swoim członkom w realizacji tego typu prac. Do końca lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to spółki wodne 
działały w strukturze urzędu gminy, członkowie spółki oprócz 
opłacania składek zobowiązani byli również do innych świad-
czeń na rzecz spółki. Np. wykaszali czy odmulali przydzielo-
ne im odcinki rowów, czyścili studnie, itp. Niestety zmiana 
ustawy prawo wodne, przeprowadzona w tamtym okresie, 
w zdecydowany sposób zdezorganizowało pracę spółek w tej  
dziedzinie.

Za Zarząd 
Waldemar Sarnowski
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PODSUMOwANIe DZIAŁAń SPóŁKI wODNej / SeNIOR + 

wieści z Klubu „Senior+”
W trosce o bezpieczeństwo seniorów gościliśmy w Klubie 
Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Podinspektora 
Dariusza Stepczyńskiego, Aspirant Martę Dymek z Komen-
dy Powiatowej Policji Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go i Powiatowego Rzecznika Praw Obywatelskich Marlenę 
Kucharską oraz Dzielnicowego Gminy Kampinos Marka 
Szymańskiego, którzy przestrzegali przed zbytnią ufnoś-
cią seniorów wobec osób obcych. Przedstawiono sytuacje, 
w jakich najczęściej padali ofiarą oszustów. Po pogadan-
ce przeprowadzonej przez mundurowych nastąpiły liczne 
pytania ze strony seniorów. Klubowicze chętnie dzielili się 
własnymi uwagami na temat postrzegania bezpieczeństwa.
Dodatkowo obchodziliśmy uroczysty „Dzień Kobiet”. Świę-
towanie odbyło się na wesoło, z lekkim przymrużeniem 
oka :). Była wspólna biesiada przy zastawionym słodkoś-
ciami stole, muzyce na żywo i doskonałym humorem. Panie 

zostały tego dnia bardzo docenione – były ciepłe słowa 
i gorące życzenia!
Oprócz tego Klubowicze uczestniczyli w prelekcji przepro-
wadzonej przez ratownika medycznego, który przybliżał 
wiedzę medyczną z zakresu pierwszej pomocy.
A ostatnie dni marcowe poświęcaliśmy na uczestnictwo 
w zajęciach manualnych, w trakcie których, wykonaliśmy 
ozdobne wianki. Te wspaniałe artystyczne dzieła wprawiły 
nas w przedświąteczny nastrój. Barwne wstążki i inne kolo-
rowe elementy dekoracyjne przypomniały o nadchodzącej 
wiośnie, która wita nas radosnym słońcem i pierwszymi 
krokusami.

Pomimo zapisów ustawowych o możliwości nakładania na 
członków spółki, przez Zarząd Spółki innych świadczeń, 
przepis ten generalnie stał się, w przypadku naszej Spółki, 
przepisem martwym. Wynika to z prostego faktu: braku wy-
kwalifikowanej kadry do planowania, zarządzania i nadzoru 
wykonywanych prac bezpośrednio przez członków spółki. 
Nie jest bowiem fizyczną możliwością aby członkowie zarzą-
du podejmowali się angażowania w ten zakres prac.
Liczymy, że weźmiecie Państwo do serca nasz apel. Chyba 
lepiej posiadane środki finansowe przeznaczać na remonty 
rozsypującego się (z powodu swojego wieku) systemu drenar-
skiego czy odmulanie rowów (tego przecież sami nie wykona-
cie) niż na koszenie? „Bo to ładnie wygląda” – tak, wykoszo-
ny rów melioracyjny faktycznie ładnie wygląda ale z powodu 
braku możliwości odprowadzania przez niego nadmiaru wody, 
bo jest zamulony, stanowi tylko element fajnie wyglądającej 
architektury krajobrazu.
Czy nie lepiej fundusze przeznaczone na wykaszanie rowów 
przeznaczyć na remont 2-3 przepustów?

Proszę Państwa. Spółka Wodna Kampinos w połowie lat dwu-
tysięcznych zawiesiła swoją działalność. Chyba doświadcza-
liście wtedy tego skutków? W ostatnich kilku latach nasza 
spółka ponownie zaczęła funkcjonować i rozwijać się. Co roku 
otrzymujemy większe fundusze do dyspozycji, zwiększamy 
systematycznie ilość członków spółki (chociaż jest to proces 
powolny) a tym samych wielkość własnych zasobów gotów-
kowych. Uważamy, iż prowadzone aktualnie prace organiza-
cyjne winny za 2-3 lata przynieść fajne efekty. Ale Zarząd, 
pozbawiony możliwości zatrudnienia kadry pomocniczej do 
obsługi, sam nie może za dużo zrobić. Konieczna jest Państw 
aktywność jak wyżej opisano. Spółka to my. My wszyscy ją 
tworzymy i winniśmy dbać o jej interes. Proszę mi wybaczyć, 
ale stawiane przez niektórych członków spółki wymagania czy 
nawet zgłaszane pretensje, za składkę 30 czy 100 zł rocznie, 
jest po prostu moralnie nieuzasadnione! O ile niezadowoleni 
mają jakieś propozycje rozwiązań w zakresie funkcjonowania 
spółki, chętnie wysłuchamy, a nawet powiem tak: fotele pre-
zesa, skarbnika i sekretarza czekają! 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej   
z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie 
powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na 
przyjazne środowisku

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: .................................................................................................................................

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
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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,

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)
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Załączniki do wniosku (właściwe zaznaczyć):

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 
- według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu;

3. 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);

4. Oświadczenie właściciela nieruchomości o posiadaniu kotła niespełniającego normy 
PN-EN 303-5:2012 - załącznik nr 3;

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

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).

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.
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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 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)
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowej 
z  budżetu Gminy Kampinos na  zadanie służące  ochronie 
powietrza,  polegające  na  wymianie  źródła  ogrzewania 
na przyjazne środowisku

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

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

rodzaj dokumentu: .................................................................. 
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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: …...........................
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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) 
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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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Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji 
celowej   z budżetu Gminy Kampinos na zadanie 
służące  ochronie  powietrza,  polegające  na 
wymianie  źródła  ogrzewania  na  przyjazne 
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  /  użytkownikiem
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
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu udzielania dotacji celowej 
z  budżetu Gminy Kampinos na  zadanie służące  ochronie 
powietrza,  polegające  na  wymianie  źródła  ogrzewania  na 
przyjazne środowisku

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

imię i nazwisko Wnioskodawcy

adres zamieszkania

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

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

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

Wójt Gminy Kampinos

ul. Niepokalanowska 3

05-085 Kampinos

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem posiadaczem samoistnym/ posiadaczem zależnym*  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  właściciela
ww. nieruchomości  czy też przez  osoby trzecie,  które  to  roszczenia  pozostają  w związku
z wymianą kotła niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012

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

(data) (czytelny podpis)

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

Porządek na terenie 
gminy to nasza wspólna 
sprawa – dużo zależy 
również od ciebie.

Pamiętaj! Nie wolno 
palić także liści i gałęzi.
co robić z odpadami
zielonymi?

Szanowni Mieszkańcy !
W ostatnim czasie z niepokojem obserwujemy zjawisko za-
śmiecania placów zabaw, parku, lasów, rowów czy poboczy 
przydrożnych w Gminie Kampinos. Samorząd, bez pomocy 
Mieszkańców, nie rozwiąże tego problemu – potrzeba jest 
pomoc Nas wszystkich !
Jeżeli jesteście świadkami nagannego lub nielegalnego po-
zbywania się śmieci, niszczenia mienia lub zakłócania porząd-
ku publicznego prosimy o niezwłoczne zgłaszanie tego typu 
zdarzeń. Dzwonić można na policję lub do Urzędu Gminy  
w Kampinosie. 
Posterunek Policji – tel. 22 725 00 07
Urząd Gminy Kampinos – tel. 22 725 00 40
Pamiętajmy, iż od naszej wspólnej troski zależy wygląd i ja-
kość otaczającego nas świata. To jak wygląda Nasza gmina 
świadczy o naszej kulturze, ale ma także wpływ na stan śro-
dowiska naturalnego i nasze zdrowie. Czyż nie przyjemniej 
poruszać się po czystej okolicy, niż w otoczeniu puszek, 
butelek, worków z odpadami, starych pralek, telewizorów, 
opon itp. Zastanówmy się, czy naprawdę taki świat chcemy 
przekazać przyszłym pokoleniom. Kierujemy więc apel: po-
łączmy siły i pokażmy tym, którzy śmiecą i dewastują, że nie 
ma na to naszego przyzwolenia.
Z przykrością należy stwierdzić, iż wiele osób nadal lekce-
waży prawo i za nic ma obowiązujące przepisy. Efektem są 
więc, obserwowane w różnych rejonach naszej gminy m.in. 
w lasach, rowach przydrożnych, na poboczach tzw. dzikie 
wysypiska. Ich likwidacja wymaga sporych nakładów finan-
sowych, które można by przeznaczyć na inne pożyteczniej-
sze rzeczy. Pamiętajmy, iż koszty związane ze sprzątaniem 
ponosimy wszyscy.
Apelujemy zatem o pomoc w tej nierównej walce. Nie 
bójcie się, osobom zaśmiecającym gminę, zwrócić uwagę, 
a jeśli nie odniesie to skutku zgłaszać takie przypadki. Tyl-
ko wówczas, gdy będziemy działać wspólnie, uda nam się 
wyeliminować ten problem.

Nadchodzi wiosna, a wraz z nią wiosenne porządki, 
które robimy zarówno w domu jak i wokół naszych po-
sesji. Grabimy ogródki, podcinamy drzewa oraz krzewy. 
Kiedyś palenie liści i gałęzi na działce było powszech-
nie stosowaną praktyką. Jednakże, w świetle obecnych 
przepisów jest to zabronione i grożą za to kary. 
Zakaz spalania liści i gałęzi na działkach obo-
wiązuje na mocy ustawy o odpadach z dnia  
14 grudnia 2012 r. Wskazuje na to art. 30, który za-
kazuje przetwarzania odpadów (w tym spalania) poza 
instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi, 
zwalniając jednocześnie z tego zakazu osoby fizyczne 
prowadzące kompostowanie na potrzeby własne, co 
w praktyce oznacza tyle, że nie wolno nam na działce 
spalać odpadów roślinnych ale możemy je samodziel-
nie kompostować. 
Ponadto, spalania liści i gałęzi na własnej działce zabra-
nia również przepis art. 144 Kodeksu Cywilnego z dnia 
23 kwietnia 1964 r., który wskazuje, iż Właściciel nie-
ruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa 
powstrzymywać się od działań, które by zakłócały ko-
rzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną 
miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego prze-
znaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. 
Spalanie odpadków roślinnych, powoduje powstawa-
nie uciążliwego dymu dla posiadaczy sąsiednich pose-
sji i w związku z powyższym stanowi naruszenie ww. 
przepisu. Nasi sąsiedzi mają prawo żądać zaprzestania 
takich działań, zgłosić zdarzenie na policję lub nawet 
skierować sprawę do sądu. Należy zaznaczyć, iż art. 
145 Kodeksu wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. po-
zwala nałożyć mandat w wysokości 500 zł na osobę 
zanieczyszczającą dymem sąsiednie nieruchomości.
Zgodnie z art. 124 i 131 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
roku o ochronie przyrody zabronione jest wypalanie 
traw, łąk, nieużytków rolnych, czy pasów przydrożnych. 
Grozi za to kara grzywny albo aresztu. Pamiętajmy, że 
wypalanie traw, łąk, czy nieużytków rolnych może do-
prowadzić do pożaru. Jest to szczególnie niebezpiecz-
ne, ze względu na brak kontroli nad błyskawicznie roz-
przestrzeniającym się żywiołem. Zgodnie z artykułem 
163§1 Kodeksu karnego za sprowadzenie zdarzenia, 
które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mie-
niu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, może 
grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wypala-
nie traw, to także niebezpieczeństwo dla kierowców. 
Gęsty dym znacznie ogranicza im widoczność na dro-
dze, co może być przyczyną kolizji i wypadków. 

Ciąg dalszy na kolejnej stronie
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Powstaje pytanie: 
Co zrobić z liśćmi 
i gałęziami i innymi 
odpadami zielonymi?

Odpady muszą znajdować się 
w brązowych, oznaczonych przez 
firmę workach.

I

28

II,III

25

IV

8 i 22

V

6 i 21

VI

3 i 17

VII

1, 15 i 29

VIII

12 i 16

IX

9  i 23

 INFORMAcje/POMOc DLA UchODźców

Odpady zielone można oddawać do PSZOK-u od wtorku do soboty w godz. 
11:00 -19:00.

Przypominamy również, że firma REMONDIS odbiera odpady zielone od 
osób, które w  deklaracji nie zgłosiły kompostowania, według poniższego 
harmonogramu:

Podsumowanie
zbiórki darów

Punkt wydawania 
żywności i pomocy 
rzeczowej dla uchodźców 
z Ukrainy w Zawadach

Zakończyliśmy akcję zbiórki pomocy rzeczowej dla uchodź-
ców z Ukrainy zorganizowaną przez Ochotnicze Straże Po-
żarne z terenu gminy Kampinos, Urząd Gminy Kampinos 
i Ośrodek Pomocy Społecznej. 
W poniedziałek, 7 marca, odbyła się narada koordynacyj-
na na której ustalono, że zostanie utworzony Bank żyw-
ności (pomoc rzeczowa) dla uchodźców przebywających 
w OSP Stare Gnatowice (Wojewoda Mazowiecki wydał 
polecenie utworzenia miejsca zakwaterowania, wyżywie-
nia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej dla ludno-
ści uchodźczej na terenie OSP Stare Gnatowice. Obecnie 
przebywa tam 30 uchodźców (kobiety wraz z dziećmi)).  
Z ofiarowanej przez darczyńców pomocy będą mogli sko-
rzystać również uchodźcy, którzy przebywają w prywatnych 
domach na terenie gminy. Koordynatorem w zakresie dys-
trybucji darów jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampi-
nosie. 
Podsumowując zbiórkę należy podkreślić, że niejednokrot-
nie już mieszkańcy gminy Kampinos udowadniali, że są do-
brymi, wrażliwymi ludźmi, ale to co dzieje się w ostatnim 
czasie jest nadzwyczajne: sale w OSP, Urzędzie Gminy oraz 
OPS pełne były żywności, środków czystości i innych arty-
kułów, tak potrzebnych przebywającym u nas obywatelom 
objętej wojną Ukrainy. Widzieliśmy ogromną empatię, chęć 
pomocy, otwarte serca. Tak wiele razy pytano: „Jak mogę 
jeszcze pomóc?” Otrzymaliśmy również szereg zapewnień 
o gotowości dalszej pomocy dla uchodźców. Wielkie po-
dziękowania składamy także dla przedsiębiorców z naszej 
gminy, którzy wszelkimi formami włączyli się w akcję, 
Dziękujmy wszystkim Wam, za to że tyle osób poświęciło 
swój czas, by pomagać; przyjmować i segregować przynie-
sione rzeczy oraz wydawać pomoc. Wniosek jest jeden – 
dobro musi zwyciężyć.

Punkt wydawania żywności i pomocy rzeczowej dla 
uchodźców z Ukrainy w Gminie Kampinos znajduje się 
w Zawadach 22, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej.
Osoby przybyłe z Ukrainy po 24 lutego, będą mogły bez-
płatnie otrzymać odzież, środki higieny i inne niezbędne 
rzeczy. 

Punkt  działa  we wtorki i w piątki w godzinach od 13.00 do 
16.00. Punkt koordynowany jest przez Ośrodek Pomocy  
Społecznej. Tel. kontaktowy 22 7250005, w godz. 7.30 
– 15.30. Zapraszamy osoby chętne do współpracy  
– wolontariuszy. 



Gmina Kampinos – odwiedź, odKryj, poKochaj 27

POMOc DLA UchODźców
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POMOc DLA UchODźców 

świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywania obywatelom Ukrainy

Od początku wybuchu wojny w Ukrainie polskie rodzi-
ny, samorządy i firmy oferują schronienie osobom, które 
uciekły przed rosyjską agresją. Aby zrekompensować po-
noszone przez nich koszty, w art. 13 ustawy z 12 marca 
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 
583; dalej: specustawa) zostało przewidziane specjalne 
świadczenie pieniężne. Zasady przyznawania świadczenia 
określa projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji oraz rozporządzenie Rady Ministrów 
z 15 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 605). 

Wysokość świadczenia dla osób fizycznych prowadzących 
gospodarstwo domowe ma wynosić 40 zł za osobę dzien-
nie i będzie przysługiwać nie dłużej niż za 60 dni zapew-
niania zakwaterowania i wyżywienia.
Świadczenie będzie przyznawane za okres faktycznego 
pobytu uchodźców i płacone z dołu. To oznacza, że świad-
czenie będzie miało formę refinansowania poniesionych 
kosztów. 

Uwaga! 
Świadczenia 40 zł za każdy dzień zapewnienia mieszka-
nia i wyżywienia Ukraińcom nie pozyska osoba, która już 
otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Chodzi tu zarów-
no o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich 
rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli 
Ukrainy w ramach umowy najmu. 
Jeśli osoba zapewniła tylko zakwaterowanie (bez wyżywie-
nia) również nie otrzyma rekompensaty w wysokości 40 zł.
Świadczenia będą przyznawane przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kampinosie, na wniosek osoby goszczącej 
u siebie ukraińskie rodziny. We wniosku trzeba podać pod-
stawowe dane dotyczące osoby ubiegającego się o świad-
czenie oraz obywateli Ukrainy, którym zapewniono za-
kwaterowanie (ze wskazaniem dokładnych dat, w których 
miało to miejsce, oraz liczby takich osób). 
Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
2) PESEL lub NIP składającego wniosek;
3) wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, 
oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;

4) imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania  
i PESEL, jeżeli posiada;
5) oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu za-
kwaterowania i wyżywienia;
6) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane bę-
dzie świadczenie;
7) oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, 
że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
8) adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu składają-
cego wniosek;
10) oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowa-
nia na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
11) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za 
okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wy-
nagrodzenia, w tym za wynajem.

UWAGA! Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki za-
kwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu 
ludzi, lub gdy w ww. wniosku, podano nieprawdę.
Ośrodek Pomocy Społecznej może uzależnić przyznanie 
lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków 
zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują 
upoważnieni pracownicy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty 
świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużo-
ny na okres dłuższy niż 60 dni.
Zgoda wojewody może dotyczyć:
1) indywidualnych spraw;
2) grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwa-
terowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa 
- w przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadcze-
nia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. 
Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biu-
letynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin 
przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy pod-
miotów oraz uzasadnienie.

UwAGA! Specustawa nie obejmuje obywateli Ukrainy 
posiadających zezwolenie na pobyt stały/czasowy, oraz 
którzy posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoter-
minowego UE, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, 
zgodę na pobyt tolerowany. Takie osoby są objęte zwykłą 
ustawą o cudzoziemcach.

więcej informacji:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie
Szkolna 2 A, 05-085 Kampinos
e-mail: opieka@kampinos.pl, 
ePUAP: /OPSKampinos/skrytka
tel./fax 22 725 00 05. 
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wieści z Biblioteki
Cieszą nas bardzo comiesięczne spotkania (ostatnia środa 
miesiąca) Dyskusyjnego Klubu Książki. W lutym pochyliliśmy 
się nad książką Jakuba Małeckiego „Nikt nie idzie”, w marcu 
nasza lektura to debiutancka książka Joanny Stogi „Las, pole, 
dwa sobole”. Na kwiecień też mamy wybraną powieść, po 
którą zapraszamy do biblioteki.

Kolejny uczestnik projektu Instytutu Książki „Mała Książka - 
Wielki Człowiek” otrzymał od biblioteki pamiątkowy dyplom 
oraz niespodziankę. Nina Tarczyluk  uzbierała 10 naklejek. 
Dziękujemy za udział w projekcie i gratulujemy raz jeszcze. 
Projekt nadal trwa, zapraszamy dzieci z roczników 2015 
– 2018 do naszej biblioteki po wyprawkę i Kartę Małego 
Czytelnika.

Ogłoszony przez naszą bibliotekę konkurs plastyczny 
„Pocztówka z ferii kredkami rysowana” został rozstrzygnięty.
Komisja konkursowa dokonała oceny złożonych prac 
i wyłoniła laureatów:

a) w kategorii dzieci do lat 10
I miejsce   -  Maja Michalczyk
II miejsce  -   Antonina Sawicka
III miejsce  -   hanna Sawicka

Komisja przyznała dwa wyróżnienia: Aleksandra Muras oraz 
Aleksander Budnik.
Bardzo dziękujemy za udział w konkursie.
Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos postanowiła nagrodzić 
wszystkich uczestników konkursu plastycznego „Pocztówka 
z ferii kredkami rysowana” drobnymi upominkami.

i miejsce -  maja michalczyk

wyróżnienie - aleksander Budnik
ii miejsce -  antonina sawicka ( po lewej )
iii miejsce -  Hanna sawicka ( po prawej )

Instytutu Książki
„Mała Książka - Wielki Człowiek”

nagrodzona - nina tarczyluk
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W lutym, pod czujnym okiem instruktorki – Pani Małgosi, 
na warsztatach „Makramowe laleczki na Walentynki” pięk-
ne prace powstały. Również w lutym uczestnicy warsztatów 
„Scrapbookowa Walentynka” udowodnili, że tradycja wysy-
łania kartek ma się wciąż doskonale.
Przypominamy, że nasze warsztaty są bezpłatne, zapewnia-
my również wszystkie potrzebne materiały.

W dniach 8 – 15 maja będzie obchodzony XIX Tydzień Bi-
bliotek. W związku z powyższym Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Kampinos zaplanowała spotkanie autorskie z panią Edy-
tą Świętek. Dla młodszych Czytelników również szykujemy 
niespodzianki.
 
Przypominamy o usłudze Legimi – dostęp do bazy audio 
i e-booków. Wybierać można spośród romansów, powieści 
obyczajowych, kryminałów, biografii, reportaży, jak również 
spośród bajek i lektur szkolnych.
Biblioteka posiada również bogaty wybór książki mówionej, 
czyli audiobooków, które czekają na Państwa w bibliotece.

Zachęcamy do odwiedzania naszej 
biblioteki, liczymy na Wasze uczest-
nictwo w konkursach, czekamy na 
Was na naszych zajęciach i warszta-
tach organizowanych w Leśnym Do-
mku „Puszczyk”.

z życzeniami dobrych
Świąt Wielkanocnych

Pracownicy Biblioteki 
Publicznej Gminy

Kampinos

wyróżnienie - aleksandra muras
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Galeria zdjęć
„Makramowe laleczki na Walentynki”
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Inspiracje, zdjęcie dzięki uprzejmości Angelove scrapki

Scrapbookowe warsztaty
Kartka świąteczna to bardzo miły gest a te ręcznie robione 
przeżywają prawdziwy renesans. Każdy kto takową kartkę 
dostanie zapamięta to na długo. Kiedyś obdarowywanie bli-
skich kartkami było rytuałem, który praktykowano co roku, 
dziś niesłusznie zapomnianym. W DL Puszczyk, w słonecz-
ne niedzielne popołudnie, zaprosiliśmy wszystkich chęt-
nych na „powrót do tradycji” i wspólnego wykonania kartki 
wielkanocnej. 
Nasi uczestnicy podkreślali, że wraz z rozprzestrzenianiem 
się Internetu kartki świąteczne zostały zastąpione przez 
emalie lub zwyczajne SMS. Jednakże, mimo iż ten sposób 
jest o wiele szybszy i mniej kosztowny, to Ci którzy zosta-
ną obdarowani „tradycyjną” kartką mają poczucie, że zostali 
potraktowani w sposób wyjątkowy. 
A teraz nieco historii: tradycja wysyłania kartek poczto-
wych sięga XIX wieku. Według „Życia Warszawy” w 1879 
roku wysłano ponad 350 milionów pocztowych kartek. 

Motywy historycznych kartek wielkanocnych były bardzo 
różne – poza religijnymi pojawiały się też patriotyczne, ale 
też pokazujące nowe technologie (jak kartka z 1913 r. po-
kazująca kurczęta lecące Zeppelinem). Kartki były małymi 
działami sztuki - zdobiły dzieła znanych artystów – malowa-
li je m.in. Przerwa-Tetmajer czy Malczewski. Polska nazwa 
„pocztówka” wzięła się z konkursu, który zorganizowano 
w Warszawie w 1900 roku. Spomiędzy propozycji (m.in. „li-
stówki”, „odwrotki” czy „niedyskretki”) jury, w skład którego 
wchodzili autorzy Słownika Języka Polskiego, wybrało na-
zwę używaną do dziś. Zwycięzcą był… ukrywający się pod 
kobiecym pseudonimem Henryk Sienkiewicz. 
Ciekawostką jest, że pierwsza kartka pocztowa, stworzo-
na w Wielkiej Brytanii, w roku 2002 została sprzedana na 
aukcji za prawie 32 tysiące funtów! Kto wie, za ile zostaną 
sprzedane kartki naszych uczestników za lat kilkadziesiąt…
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia!

Scrapbookowe warsztaty
Kartka świąteczna to bardzo miły gest a te ręcznie robione 
przeżywają prawdziwy renesans. Każdy kto takową kartkę 
dostanie zapamięta to na długo. Kiedyś obdarowywanie bli-

Motywy historycznych kartek wielkanocnych były bardzo 
różne – poza religijnymi pojawiały się też patriotyczne, ale 
też pokazujące nowe technologie (jak kartka z 1913 r. po-

Scrapbookowe warsztaty
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Apel porządkowy klas I-IV
We wtorek 15 lutego 2022r. z zachowaniem reżimu sanitarne-
go odbył się apel porządkowy dla uczniów klas I-IV.
Podczas apelu zostały wręczone dyplomy, nagrody i statuet-
ki za konkursy, które odbyły się w I semestrze roku szkolne-
go 2021/2022 (religijny „Usłysz Panie Moje Słowa” i plastyczny 
„Gwiazdka”) oraz za projekt edukacyjno-profilaktyczny “Szkolny 
Tydzień Tolerancji, Życzliwości i Pozdrowień”.
Pani Anna Rybka – koordynator projektu edukacyjno-profi-
laktycznego pod hasłem „Szkolny Tydzień Tolerancji, Życzliwości 
i Pozdrowień” podsumowała realizację projektu i przedstawiła 
zwycięzców konkursów, które odbyły się w ramach „Szkolnego 
Tygodnia tolerancji, Życzliwości i Pozdrowień”.
Projekt zrealizowaliśmy w tym roku już po raz czwarty w dniach 
15-19 listopada 2021r.
Uczniowie i nauczyciele włączyli się w coroczną akcją z dużym 
zapałem i zaangażowaniem. 
Pierwszy dzień – Dzień Uśmiechu - miał nam przypomnieć, 
że czasem nasz uśmiech może sprawić, że ktoś również się 
uśmiechnie. Pięćdziesięciu jeden uczniów wzięło udział w akcji 
„Przyślij swoje zdjęcie z uśmiechniętą buzią”, które zostanie za-
mieszczone na „Ścianie radości”.
Podczas Dnia Tolerancji uczniowie zadbali o wystrój swoich sal 
lekcyjnych, przygotowując wspaniałe dekoracje i gazetki na te-
mat tolerancji. Gazetki ścienne oceniano w dwóch kategoriach 
wiekowych:
Klasy I-III
I miejsce zajęła klasa IIb
II miejsce klasa IIIc oraz klasa IIIa
III miejsce klasa IIa
Klasy IV-VIII
I miejsce klasa VIIb
II miejsce klasa IVa
III miejsce klasa VI
Wyróżnienie otrzymują uczniowie klasy IVb i Va 17 listopada 
obchodziliśmy Dzień Życzliwości. Uczniowie w tym dniu wzięli 
udział w plebiscycie na „Najbardziej Życzliwego i Uśmiechnię-
tego Ucznia w szkole”. 
Oto wyniki:
Na poziomie klas I-III statuetkę oraz tytuł Najbardziej Życzli-
wego i Uśmiechniętego ucznia w szkole zdobyli:
Amelia Pogroszwska - klasa IIa
Jan Celejewski - klasa Ib
Jagoda Jaroszyńska - klasa IIIc
Na wyróżnienie zasługują wszyscy uczniowie z klasy IIa, którzy 
jednogłośnie stwierdzili, że są klasą wesołą i zawsze uśmiech-
niętą. 
Na poziomie klas IV-VIII 
Julia Ciurzyńska - klasa VIIIb
Kinga Ciurzyńska - klasa VIIIb
Antonina Zawadzka - klasa VIIb
Maja Szewczyk - klasa IVa
Daria Błażejewska - klasa IVa
Podczas Dnia Uprzejmości korytarz zmienił się w Aleję Życz-
liwości, wyrosło przepiękne Drzewo uprzejmości, na którym 
pojawiły się kolorowe liście z ciepłymi pozdrowieniami lub po 
prostu ciepłym słowem od uczniów i nauczycieli.

W ramach projektu podczas obchodów Dnia praw Dziecka 
uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Oto wyniki:
Na poziomie klas I-III
I miejsce Alicja Stalpińska - kl. IIIa
II miejsce Iza Wiśniewska - kl. Ia
III miejsce Julia Tomczak - kl. IIIa oraz Miłosz Tomczak kl. Ia
Wyróżnienie otrzymują: Aleksandra Muras - kl. Ib oraz Adam 
Kargulewicz - kl. IIIc
Na poziomie klas  IV-VIII
I miejsce Amelia Lewandowska - kl. VI i Marcel Nikodem - kl. IVa
II miejsce Julia Popielas - kl. IVa
III miejsce Bartek Szumski - kl. IVa
Wyróżnienie otrzymują: Julia Krakowiak - kl. VIIb oraz Maja 
Szewczyk - kl. IVa
Dyplomy za udział otrzyma Szymon Zawadzki - kl. Va oraz An-
tonina Zawadzka - kl. VIIb
Kategoria praca zbiorowa – wyróżnienie dla Marty i Alicjii Za-
ranowicz
Mistrzami tolerancji roku 2021 zostali: 
Na poziomie klas I-III
Miłosz Tomczak - klasa Ia, Julia Tomczak - klasa IIIa, Marta Zara-
nowicz klasa - IIIa, Alicja Stalpińska - klasa IIIa
Na poziomie klas IV-VIII
Maja Szewczyk - klasa IVa, Julia Popielas - klasa IVa, Szymon 
Zawadzki - klasa Va, Amelia Lewandowska - klasa VI, Antonina 
Zawadzka - klasa VIIb, Alicja Zaranowicz - klasa VIIb
Drugim konkursem, który został podsumowany podczas apelu 
porządkowego był konkUrs pLastyczny Bożonaro-
DzenioWy „GWiazDka”.
Pani Anna Rybka podziękowała Uczniom za liczny udział 
w Konkursie plastycznym Bożonarodzeniowym GWIAZDKA. 
W tym roku prace przyniosło aż 141 uczniów! Podkreśliła, że 
z uwagi na ich różnorodność artystyczną komisja konkursowa, 
która je oceniała, nie miała łatwego zadania. W pracach ucz-
niów widać było zaangażowanie i wysiłek włożony w ich wyko-
nanie. Zapewniła, że każdy uczestnik Konkursu, niezależnie od 
tego, czy został jego laureatem, czy też nie, jest i tak zwycięzcą. 
Oto wyniki:
KAteGORIA KARtKA śwIĄtecZNA
Na poziomie klas I-III
I miejsce Marta Zaranowicz - klasa IIIa
II miejsce Adam Kargulewicz - klasa IIIc oraz Albert Komorow-
ski klasa - IIb
III miejsce Anna Grzelak - klasa Ib
Wyróżnienie Anna Krakowiak - klasa IIa oraz Leon Ziółkowski 
- klasa Ib
Na poziomie klas IV-VIII
I miejsce Julia Pliszka - klasa VI
II miejsce Maria Grzelak klasa-  IVb oraz Julia Popielas- klasa IVa
III miejsce Franciszek Wolski - klasa IVb
Wyróżnienie Igor Leśniewicz klasa - VIIIa oraz Wiktor Pęśko 
-klasa VI
KAteGORIA StROIK śwIĄtecZNY
Na poziomie klas I-III
I miejsce Alicja Stalpińska - klasa IIIa
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II miejsce Tosia Sawicka - klasa IIa 
III miejsce Adam Kargulewicz - klasa IIIc
Na poziomie klas - IV-VIII
I miejsce Natalia Tomczak - klasa VIIa
II miejsce Marcel Nikodem - klasa IVa
III miejsce Weronika Zalewska - klasa VIIIb oraz Alicja Zarano-
wicz - klasa VIIb
Wyróżnienie Amelia Zadrożna - klasa IVb
KAteGORIA OZDOBA śwIĄtecZNA
Na poziomie klas I-III
I miejsce Alicja Stalpińska - klasa IIIa oraz Krzysztof Urbański - 
klasa Ib
II miejsce Jakub Olszak - klasa Ib 
III miejsce Aleksandra Muras - klasa Ib
Wyróżnienie Antoni Trzciński - klasa Ib oraz Jakub Stachlewski 
- klasa IIIc
Na poziomie klas IV-VIII
I miejsce Tobiasz Kęska - klasa VI oraz Maja Szewczyk - klasa IVa
II miejsce Maja Kozłowska - klasa Vb oraz Alan Izak klasa - IVb
III miejsce Mateusz Rewucki - klasa IVa oraz Maja Leśniewicz 
- klasa Va
wyróżnienie: Bartek Szumski - klasa IVa 
Pani Maria Barbara Nawrocka podsumowała szkolny kon-
kurs poezji religijnej „Usłysz panie moje słowa” i wręczyła 
dyplomy i nagrody. Oto zwycięzcy:
Klasy I-III
I miejsce – Kornelia Rędzikowska - kl. IIIa
II miejsce - Izabela Wiśniewska - kl. Ia
III miejsce – Marta Zaranowicz - kl. IIIa
Klasy IV-VI
I miejsce – Amelia Jędrzejewska - kl. VI
II miejsce – Emilia Jedrzejewska - kl. IVa
III miejsce – Julia Popielas - kl. IVa
Wyróżnienie Pola Giejbatow - kl. IVa
Klasy VII-VIII
I miejsce – Julia Ciurzyńska - kl. VIIIb
II miejsce – Kinga Ciurzyńska - kl. VIIIb
III miejsce – Julia Giejbatow - kl. VIIIb
Na zakończenie p. Nawrocka przekazała informację, że uczen-
nica kl. III A Marta Zaranowicz doszła do finału tego konkursu. 
Nagrody i dyplomy wręczono podczas Gali Finałowej Konkur-
su, która odbyła się w Galerii Porczyńskich w Warszawie. 
Drodzy Uczniowie, dziękuję Wam za tak liczny udział w konkur-
sach i projekcie edukacyjno-profilaktycznym. W Waszych pra-
cach widać zaangażowanie i wysiłek włożony w ich wykonanie. 
Jestem pewna, że każdy uczestnik konkursu, niezależnie od 
tego, czy został jego laureatem, czy też nie, jest i tak zwycięzcą. 
Gratuluję zwycięzcom. Liczę na to, że otrzymane nagrody po-
zwolą Wam na kreatywne tworzenie i rozwijanie swoich zdol-
ności plastycznych. 
Dziękuję sponsorom nagród: p. Dyrektor Marcie Dobosz, Prze-
wodniczącej Rady Rodziców p. Annie Komorowskiej, p. Woj-
ciechowi Rybka właścicielowi Zakładu Stolarskiego Wood Art, 
p. Annie Konopce, ks. Bogusławowi Zalewskiemu.

Do zobaczenia w kolejnym konkursach
Pedagog szkolny

Anna Rybka
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Kolorowo skarpetkowo

Powitanie wiosny w przedszkolu

21 marca kojarzy się nam z rozpoczęciem kalendarzowej 
wiosny. Nie każdy wie, że tego dnia obchodzony jest Świa-
towy Dzień Zespołu Downa oraz Dzień Kolorowej Skar-
petki. Dziś w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym, we 
wszystkich klasach i grupach przedszkolnych, było wesoło  
i kolorowo a to za sprawą DNIA KOLOROWEJ SKARPET-
KI. Uczniowie jak i Nauczyciele przyszli ubrani w absurdal-
ne, śmieszne, wielokolorowe, szalone skarpetki lub podkola-
nówki. Ale żeby sprawa skarpetkowa była bardziej widoczna, 
skarpety zostały naciągnięte na spodnie tak, by bohaterki 
dnia były maksymalnie widoczne. Korytarze szkolne zamie-
niły się w aleję kolorowych skarpetek. Kolorem przewodnim 
dzisiejszego dnia był granatowy i czerwony.
Celem dzisiejszego święta jest podniesienie świadomości na te-
mat życia i potrzeb osób z zespołem Downa. Dzięki takiemu za-
chowaniu wysyłamy sygnał, że akceptujemy odmienność osób  
z zespołem Downa.
Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa odbył się konkurs 
plastyczny „Kolorowe skarpetki”, którego wyniki ogłosimy 
wkrótce.
Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzinom oraz nauczy-
cielom, którzy  włączyli się w obchody Światowego Dnia Ze-
społu Downa.

Koordynator działań
Anna Rybka

Dnia 22 marca 2022 r. dzieci z Kampinoskiego Przedszkola 
przygotowały przedstawienie pt. „Wiosenne opowieści”.
W powietrzu czuć było wiosenne ożywienie. „Stokrotki” 
z grupy VI- zdolne dzieciaki, znalazły prawdziwe wiosny ozna-
ki. Aktorzy mali w przebraniach występowali. Mieszkańcami 
wiosennej łąki byli i bardzo się cieszyli. Pani Wiosny szukali, 
pięknie ją witali. Zajączek szary zbudził niedźwiadka, przyle-
ciała pszczółek gromadka. Żabki w stawie kumkały, biedron-
ki, motylki fruwały, bo wiosnę przywołać chciały. Z bocianim 
klekotem i sowim przelotem wiosna przybyła, wszystkich 
ucieszyła. Każda grupa chciała, by wiosna na zawsze zosta-
ła. My także o tym marzymy, żegnając ostatnie podrygi zimy. 
Wszystkim czytelnikom życzymy wiosennej radości, kiedy 
słoneczko na co dzień gości.

Anna Ignasz i ewa jasińska

Dyżury wolontariuszy 
Szkolnego Klubu wolontariatu
W związku ze zbiórką darów dla obywateli Ukrainy 
dotkniętych wojną wolontariusze ze Szkolnego Klubu 
Wolontariatu pełnili od 1 do 11 marca dyżury przy se-
kretariacie szkoły. Każdy z darczyńców mógł dostar-
czyć również w godzinach popołudniowych zebrane 
przez siebie artykuły. Zbiórka w szkole jest kontynuo-
wana dlatego wolontariusze pełnią dyżury codziennie 
w godzinach rannych od 7.30 do 8.00. Wolontariusze 
i wolontariuszki z każdej klasy naszej szkoły odbiera-
li, sortowali i pakowali dary dostarczane na  bieżąco  
przez hojnych darczyńców z całej gminy.  Za każdy dar 
i gest wsparcia jesteśmy ogromnie wdzięczni!!! 

Opiekun SKw: Marta Kroc
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Znane powiedzenie „Zło dobrem zwyciężaj” miało swoje 
potwierdzenie w realizacji akcji pomocowej zbiórki darów 
dla rodzin z Ukrainy, która została zorganizowana w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie. Pomysł narodził 
się już w sobotę po wybuchu wojny na Ukrainie i wtedy też 
zaczęły się pierwsze przygotowania do rozpowszechnienia 
akcji. Później potoczyło się już lawinowo. Koordynatorkami 
zbiórki na terenie szkoły były A. Rybka i J. Kiełbasa, a nad jej 
sprawnym przebiegiem czuwała Dyrektor Zespołu – p. Mar-
ta Dobosz. 
 Cała nasza społeczność szkolna: uczniowie, ich ro-
dzice i dziadkowie, absolwenci szkoły, nauczyciele i obsługa 
z wielkim zaangażowaniem odpowiadali na nasze apele. Dary 
spływały codziennie, w ogromnych ilościach. Odebraliśmy 
mnóstwo telefonów i wiadomości od darczyńców. Uczniowie 
ze Szkolnego Koła Wolontariatu pod okiem koordynatorek 
oraz opiekunki p. Marty Kroc i p. Agnieszki Tomeckiej zarów-
no w ciągu dnia, jak i w godzinach popołudniowych znosili 
dary, segregowali, pakowali, opisywali. Pani Anna Rybka za-
jęła się logistyką i organizowaniem transportu, a p. Ryszard, 
p. Zbigniew i p. Jarek pakowali i wozili. Każdy w wolnej chwili 
służył pomocą. 
 Dzięki tak ogromnemu zaangażowaniu, wielkiemu 
sercu i empatii mieszkańców udało nam się pomóc wielu po-
szkodowanym w konflikcie zbrojnym na Ukrainie. Dary zo-
stały dostarczone do: 
- Gminy Kampinos, 
- bazy pobytowej w Julinku pilotowanej przez Starostę Po-
wiatu Warszawskiego-Zachodniego,
- Koła Gospodyń Wiejskich Kreatywni z Kozłowa Biskupiego,
- Polskiej Akcji Humanitarnej, której wolontariusze dostar-

czyli niezbędne produkty na przejście graniczne Dorohusk,
- Fundacji Nadzieja dla Przyszłości, której wolontariusze od-
wieźli dary do miejscowości Równe na Ukrainie – bezpośred-
nio do wojsk obrony terytorialnej,
- żołnierzy na Ukrainie oraz do Charkowa, gdzie produkty 
spożywcze dostarczyli wykładowcy z Żytomierskiego Uni-
wersytetu Państwowego im. Iwana Franki, znajdującego się 
na północy Ukrainy,
-  rodzin z Ukrainy zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos,
- bazy pobytowej w OSP Gnatowice,
- Domu opiekuńczego w Pilaszkowie,
-  sióstr zakonnych w Szymanowie,
-  Szkoły Podstawowej w Lesznie,
- Dworu pod Kasztanowcami w Wiejcy.
Przebieg zbiórki każdego dnia relacjonowany był na szkol-
nym Facebooku. Dziękujemy za Wasze wielkie serca, bez-
interesowność i gotowość niesienia pomocy. Zbiórka trwa 
nadal. Zapraszamy.

j. Kiełbasa

Z ŻYcIA SZKOŁY

wylosuj anioła na wielkanoc!!!
Akcja “WYLOSUJ ANIOŁA” – Fundacji Gdy Liczy się czas 
– powróciła do naszej szkoły w wielkanocnej odsłonie. Po-
lega ona na własnoręcznym wykonaniu kartki lub listu do 
dziecka, lub rodzica pacjenta oddziału onkologicznego lu-
belskiego szpitala. Nie wiadomo kto wylosuje dana kartkę, 
jednak odzew pacjenta do nadawcy powiduje, iż staje się on 
jego Aniołem. Nigdy nie wiadomo co może spotkać kazdego 
z nas. Życie pisze różne scenariusze, nieraz z różnych po-
wodów bywa nam bardzo ciężko. Za pewne możemy sobie 
wyobrazić, że właśnie wtedy kilka ciepłych słów, miły gest, 
przelana radosną karteczką otucha, tym bardziej od osoby 
anonimowej – może stać się wsparciem i potrzebnym agre-
gatem sił…
Akcja cieszy się bardzo dużym powodzeniem, powstało 
mnóstwo pięknych kartek.
Dziękuję wszystkim uczniom za zaangażowanie. Zachęcam 
do udziału także dorosłe osoby. Akcja nadal trwa. Kartki 
można składać do gabinetu pedagoga.

Koordynator Anna Rybka

Pomocna dłoń dla Ukrainy
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Z  ŻYcIA OSP

wzmacniamy gotowość bojową naszych strażaków

OSP Kampinos z nowym 
wyposażeniem 

Jednostka OSP w Kampinosie została doposażona w nowy 
sprzęt do lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego. 
W środę, 9 marca przedstawiciele firmy Fire Max zaprezen-
towali nowy agregat hydrauliczny strażakom ochotnikom. 
Dzięki przedsięwzięciu druhowie otrzymali:
- agregat hydrauliczny w zabudowie kontenerowej,
- rozpieracz ramieniowy,
- nożyce hydrauliczne,
- cylinder rozpierający,
- zestaw do wyważania drzwi w walizce transportowej,
- mat narzędziowa,
- piłę ręczną do cięcia szyb klejonych,
 - wybijak do szyb hartowanych,
- nóż do pasów bezpieczeństwa,
- dwa węże przedłużające

Prawidłowa realizacja zadań OSP w zakresie ochrony 
życia, zdrowia, mienia i środowiska podczas pożarów, klęsk 
żywiołowych, zagrożeń ekologicznych lub innych zagrożeń 
miejscowych nie jest możliwa bez odpowiedniego sprzętu 
i wyposażenia. Dążąc zatem do zwiększenia gotowości 
bojowej i zapewnienia prawidłowej realizacji tych zadań, 
druhowie z OSP Kampinos, dzięki dofinansowaniu ze źródeł 
zewnętrznych, pozyskali nowy sprzęt pożarniczy oraz 
ubrania specjalne. Wśród zakupionego sprzętu znalazły się: 
- przenośny system oświetleniowy Rosenbauer
- bosak teleskopowy 
- zestaw narzędzi ślusarskich (ze szlifierką kątową oraz piłą

szablastą Makita)  
- zestaw świateł ostrzegawczych

Ww. sprzęt został zakupiony z dofinansowania udzielonego 
przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników w ramach realizacji zadania publicznego pn. 
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów 
wiejskich”. 

Oprócz sprzętu OSP Kampinos zakupiła także 2 komplety 
ubrań specjalnych Ballyclare (odzież ochrony indywidualnej 
strażaka), w skład których wchodzą: kurtka, spodnie, buty, 
hełm i rękawice. Zakup ubrań sfinansowano ze środków 
Fundacji ORLEN. 

W grudniu 2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie 
zakupionego wyposażenia. 
W jego przekazaniu uczestniczył Pan Łukasz Kudlicki - 
Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, 
któremu OSP Kampinos składa serdeczne podziękowania 
za okazane wsparcie i wkład w rozwój Jednostki. 
       

e. Zaleski, Naczelnik

Całkowity koszt zakupionego sprzętu to  75 000,00 zł, 
zakup został sfinansowany za środków własnych gminy. 
Zakupiony sprzęt z pewnością posłuży do sprawniejszego 
funkcjonowania jednostki OSP w Kampinosie, a w szczegól-
ności usprawni działania ratownicze podejmowane przez 
jednostkę. Zwiększy też bezpieczeństwo strażaków i po-
prawi warunki pracy podczas akcji ratowniczo- gaśniczych. 
Dodatkowo zdecydowanie podniesie potencjał techniczny 
jednostki, który przełoży się na efektywność pomocy udzie-
lanej przez strażaków.
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