
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Herb_gm_Kampinos [Przekonwertowany].pdf   1   2019-01-30   13:52:14

CZASOPISMO URZĘDU GMINY KAMPINOS NR 9 (151) • 13 SIERPNIA 2021 • ISSN 1730-5829

GMINA KAMPINOS – ODWIEDŹ, ODKRYJ, POKOCHAJ



BIULETYN KAMPINOSKI    NR 9 (151) • 13 SIERPNIA 20212

POWSTANIE WARSZAWSKIE

- Pierwszy Sierpnia - Gmina Kampinos uczciła
77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Uroczystości w Granicy

Punktualnie o godz. 17.00 zostały uruchomione syreny 
alarmowe należące do Systemu Alarmowania i Ostrzega-
nia Ludności oraz syreny Ochotniczych Straży Pożarnych 
w ośmiu lokalizacjach.
W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnie zgro-
madziło się około 20 osób, w tym strażaków, młodzieży oraz 
mieszkańców. Została zorganizowana uroczysta zbiórka, 
wciągnięto flagę na maszt oraz odpalono biało – czerwone 
race. Przy tej okazji strażacy podziękowali mieszkańcom za 
przekazanie 1% podatku dochodowego na potrzeby OSP.  
Z funduszy tych oraz z dofinansowań MSWiA został zaku-
piony sprzęt ratowniczy oraz umundurowanie bojowe. Dzię-
ki pomocy finansowej Gminy Kampinos została doposażona 
również torba ratownicza R1.  Spotkanie było okazją do pre-
zentacji ww. sprzętu oraz ćwiczenia w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy medycznej i użycia narzędzi hydraulicznych.  
Zebrani na placu OSP zadeklarowali udział w następnych 
szkoleniach, tym razem z innym sprzętem wykorzystywa-
nym przez jednostkę w działaniach ratowniczo - gaśniczych. 
Kilka osób zdecydowało się wstąpić w szeregi OSP i MDP.
Pozostając w obszarze spraw OSP informujemy, że trwa 
kampania sprawozdawczo – wyborcza w Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP. Na terenie gminy Kampinos 
odbywają się zebrania w poszczególnych OSP. W trakcie 
zebrań podsumowywana jest pięcioletnia kadencja, wyty-
czane plany na przyszłość oraz wybierane władze jednostek 
na następną kadencję. Do tej pory takie zebrania odbyły się 
w czterech naszych jednostkach tj. w Zawadach, Strzyże-
wie, Szczytnie i Wiejcy.
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10.30 Zbiórka na parkingu Kampinoskiego Parku   
 Narodowego w Granicy
 i przemarsz na cmentarz wojenny; 
10.45 Złożenie wieńców i wiązanek przy Pomniku   
 Pamięci Poległych; 
11.00 Msza św. polowa; 
12.15 Grochówka wojskowa.

program:
Wójt Gminy Kampinos,
Burmistrz Miasta i Gminy Błonie
oraz Proboszcz Parafii Kampinos
zapraszają na Uroczystości z okazji 82. rocznicy
wybuchu II wojny światowej i Bitwy nad Bzurą,
które odbędą się w dniu 16 września 2021 r. (czwartek)  
w miejscowości Granica, gm. Kampinos.
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ZŁOTE GODY

Jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego
W dniu 18 czerwca 2021 r. odbyła się uroczystość wrę-
czenia małżeństwom z terenu gminy Kampinos medali 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Jest to odznaczenie 
przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
dla par małżeńskich, które przeżyły wspólnie pięćdziesiąt 
lat lub więcej. 

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem Marszu Mendel-
sona, a poprowadziła ją Pani Magdalena Tomczak – Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Kampinos.  
W wydarzeniu, na które zostali zaproszeni dostojni Jubilaci 
wraz z najbliższymi członkami rodzin, Gminę Kampinos re-
prezentowała Wójt - Monika Ciurzyńska wraz z Przewodni-
czącym Rady Gminy -  Krzysztofem Sucharskim.
Medale, kwiaty i upominki z rąk Wójt, która tego dnia repre-
zentowała Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odebrały 
następujące pary:

• Zofia i Mirosław Banaszkiewicz,
• Krystyna i Henryk Kozłowscy,
• Honorata i Zygmunt Michałowscy, 
• Danuta i Jan Pawlak,
• Barbara i Zdzisław Szymańscy, 
• Wiesława i Stanisław Trojańczyk.
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PODSUMOWANIE 2020 ROKU

Absolutorium
W dniu 28 czerwca 2021 r. odbyła się XXXIII Sesja Rady 
Gminy Kampinos podczas której miała miejsce debata nad 
Raportem o Stanie Gminy Kampinos za 2020 r., a następnie 
pod głosowanie poddane zostały projekty uchwał: w spra-
wie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos wotum zaufania 
za 2020 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Kampinos z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
Debatę dot. Raportu o stanie gminy poprzedziła prezenta-
cja multimedialna, podczas której Wójt Gminy przedstawiła 
najważniejsze dane i wnioski płynące z treści dokumentu. 
Po prezentacji głos zabrał Przewodniczący Rady – Krzysztof 
Sucharski, który w oparciu o treść Raportu odniósł się do 
najważniejszych problemów stojących przed naszym samo-
rządem, w tym: niekorzystnego trendu demograficznego, 
ochrony powietrza, bezpieczeństwa i współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi. Po zakończeniu debaty obecni 
na sali Radni udzielili Wójt Gminy jednogłośnego wotum 
zaufania, a po zapoznaniu się z wymaganymi sprawozda-
niami, informacjami i opiniami Radni, również jednogłośnie, 
udzielili Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2020 r.
XXXIII sesja Rady Gminy była również okazją do podzię-
kowań dla przechodzącej na emeryturę Pani Magdaleny 
Tomczak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kampi-
nosie. Wójt Monika Ciurzyńska podkreśliła profesjonalizm 
i zaangażowanie jakim wykazywała się Pani Tomczak peł-
niąc tą odpowiedzialną i wymagającą funkcję. Z pewnością 
potwierdzeniem tych słów były gromkie oklaski, jakie pani 
Kierownik dostała od zgromadzonych na sali posiedzeń. My 
ze swej strony życzymy przyszłej emerytce wszelkiej po-
myślności, radości i spełniania planów.
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INWESTYCJE

Budowa odcinków sieci kanalizacji w Wiejcy, Woli
Pasikońskiej, Rzęszycach i Strzyżewie jest już pewna

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi do 
oczyszczalni i do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Kampinosie A

W dniu 8 lipca 2021 r. zostały podpisane umowy 
na wykonanie robót budowlanych w ramach zadań:  
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca”  
oraz „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami 
bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew 
Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska”. O szczegó-
łach dotyczących zakresu planowanych na 2021 r. etapów 
przedmiotowych inwestycji informowaliśmy Czytelników 
w poprzednim numerze Biuletynu. Łączny koszt budowy V 
etapu kanalizacji sanitarnej w Wiejcy wyniesie 540 623,29 
zł brutto, natomiast łączny koszt budowy I etapu kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew 
Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska to 1 096 933,78 
zł brutto.
Podczas realizacji robót budowlanych mogą pojawić się 
okresowe niedogodności, w związku z czym z góry prosimy 
Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.

Właśnie zakończyły się roboty budowlane dla zadania pn.: 
„Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kam-
pinos A” – etap I. Założeniem przedsięwzięcia jest poprawa 
bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego. 
Jest to o tyle istotne, że droga objęta przedsięwzięciem pro-
wadzi do gminnego PSZOK, który generuje ruch samocho-
dów osobowych jak i ciężarowych, obsługujących odbiór 
odpadów.

Zakres rzeczowy zadania dla etapu I obejmował budowę 
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na odcinku o dłu-
gości ok. 732 m wraz z ustawieniem 10 słupów i montażem 
wysięgników oraz lamp oświetleniowych LED w ilości 16 
szt. (10 sztuk na nowych słupach oraz 6 szt. na istniejących 
słupach).
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Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków
w Kampinosie A jeszcze w tym roku

Remont dróg gminnych

W roku bieżącym Gmina Kampinos zleciła wykonanie 
dwóch dokumentacji projektowych na budowę instalacji 
fotowoltaicznej dla: Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnie 
oraz oczyszczalni ścieków w Kampinosie A, o mocy szczy-
towej ok. 30 kWp każda. Jeszcze w tym roku planowana 
jest realizacja robót budowlanych na oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Kampinos A. Zakres prac będzie obejmo-
wał budowę/montaż: modułów fotowoltaicznych, falow-
nika, konstrukcji montażowej, systemu uziemionych po-
łączeń wyrównawczych, ochrony przeciwprzepięciowej, 
linii przyłącza nN, obwodów elektrycznych, trasy i złącza 
kablowego. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do 
przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej.
Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni to ko-
lejny krok gminy Kampinos w kierunku realizacji polityki 
proekologicznej. W połowie 2019 roku podczas wykony-
wania termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Kam-
pinosie pojawiła się pierwsza instalacja fotowoltaiczna dla 
budynków będących własnością Gminy.

Wysokie lipcowe temperatury sprzyjają realizacji dro-
gowych robót bitumicznych, dlatego w tym terminie  na 
zlecenie Gminy Kampinos  zostały wykonane remonty 
najbardziej zdegradowanych odcinków dróg gminnych 
w następujących lokalizacjach: 
• Kampinos – Al. Powstańców Styczniowych 1863 r. 

i ul. Szkolna; 
• Kampinos A i Podkampinos – odcinki drogi gminnej 

410325W;

• Podkampinos i Kwiatkówek – odcinki na drodze 
gminnej nr 410328W. 

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, 
zlecono rozłożenie wcześniej zakupionego destruktu 
asfaltowego na łącznej powierzchni  2 300 m2. Przed-
miotowe roboty pozwoliły na wzmocnienie nawierzchni 
ul. Baśniowej w Kampinosie A, odcinka ul. Dolnej w Kam-
pinosie oraz odcinka drogi gminnej 410326W w Podkam-
pinosie.

REMONTY / INWESTYCJE
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Remont nawierzchni 
na oczyszczalni ścieków
w Kampinosie A

Uwaga! W sierpniu utru-
dnienia na boisku ORLIK
w Kampinosie

Pod koniec lipca b.r. zostały odebrane roboty polegające 
na remoncie nawierzchni z kostki brukowej na oczyszczal-
ni ścieków w Kampinosie A. Zakres prac obejmował wyko-
nanie utwardzenia drogi oraz terenu wokół poletek komór 
ciągu technologicznego oczyszczania ścieków. Tegoroczne 
prace są kontynuacją działań mających na celu utrzymanie 
prawidłowego stanu technicznego obiektu.

W związku z koniecznością konserwacji nawierzchni 
sportowych oraz wymianę wyeksploatowanych siatek 
typu piłkochwyty w sierpniu b.r., boisko ORLIK przy ul. 
Szkolnej w Kampinosie będzie nieczynne. Poczynione 
prace pozwolą w nowym roku szkolnym realizować zaję-
cia wychowania fizycznego na odświeżonych, bezpiecz-
nych boiskach. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

REMONTY / INWESTYCJE
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NAWOŻENIE ZIEMI

„Przyjmę ziemię”, czyli od namiaru
czasem jednak głowa boli

Część właścicieli gruntów kusi pomysł nawiezienia na 
nie mas ziemi celem podniesienia ich poziomu. Na po-
zór rozwiązanie ma same zalety, bo korzystne ukształ-
towanie terenu powoduje, odpływ nadmiaru wód opa-
dowych i ułatwia posadowienie budynku na terenach  
o wysokim poziomie wód gruntowych. Takie zapędy mogą 
podsycać coraz częściej pojawiające się propozycje odda-
nia lub przywiezienia w przystępnej cenie ziemi.   
W tym miejscu musimy jednak zadać sobie pytanie, czy 
jest to działanie legalne, a jeśli nie to co nam za nie grozi?
Skorzystanie z takiej opcji przez właściciela działki może 
narazić go na postępowanie administracyjne i naprawdę 
wysokie koszty często przekraczające korzyści wynikające  
z założonego efektu. 
Urobek, masy ziemne lub materiał w rozumieniu przepisów 
prawa stanowią odpad (art.3 ust.1 pkt 6 ustawy o odpa-
dach t. j. Dz. U. 2021 poz. 779). Przyjęcie i zeskładowanie 
takich odpadów powoduje, że to właściciel terenu staje się 
odpowiedzialnym za taki odpad.
Do odpadów nie zalicza się jedynie niezanieczyszczonej 
gleby i innych materiałów występujących w stanie natu-
ralnym i wydobytych w trakcie robót budowlanych, jeśli 
materiał zostanie w stanie naturalnym wykorzystany do 
celów budowlanych na terenie, na którym został wydoby-
ty. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 10 
listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 
osoby fizyczne lub jednostki niebędące przedsiębiorcami 
mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz do-
puszczalnych metod ich odzysku w ilości do 200 kg/m2 
masy ziemnej i gruzu, co jak łatwo policzyć umożliwi pod-
wyższenie poziomu gruntu jedynie o kilka cm.

Pamiętajmy, że nawiezienie ziemi może spowodować za-
chwianie stosunków wodnych. 
W myśl art. 234 ust 1 ustawy Prawo Wodne z 20 lipca 
2017 r. właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stano-
wią inaczej, nie może zmieniać kierunku i natężenia od-
pływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych 
lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze 
szkodą dla gruntów sąsiednich, a także odprowadzać wód 
oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie. 
Pomijając aspekt prawny powinniśmy kierować się porze-
kadłem „nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”. Polepszając 
w ten sposób stosunki wodne na swojej działce powoduje-
my niejednokrotnie duże szkody u sąsiadów, którzy z pew-
nością nie pozostaną obojętni na wyrządzoną im krzywdę.
Żal sąsiada może jednak nie być w tym wypadku naszym 
największym zmartwieniem. Jeśli dojdzie do wszczęcia po-
stępowania administracyjnego, w wyniku którego zostanie 
nam udowodnione łamanie prawa, może ono zakończyć się 
zobowiązaniem do usunięcia i utylizacji odpadu na swój 
koszt. A to nie wszystko, gdyż obowiązujące rygorystyczne 
prawo nakłada na odpowiednie służby i organy obowiązek 
naliczenia kar.

Jeśli dopiero zamierzasz nabyć swój wymarzony skrawek 
ziemi z przeznaczeniem na budowę domu, pamiętaj aby 
zakup ten przeanalizować nie tylko patrząc przez pryzmat 
atrakcyjnej ceny i stanu prawnego nieruchomości, ale rów-
nież pod kątem ukształtowania terenu i problemów jakie 
może ono nastręczyć nam, jako przyszłym właścicielom.



GMINA KAMPINOS – ODWIEDŹ, ODKRYJ, POKOCHAJ 11

SZACOWANIE SUSZY

Ważna informacja dla rolników 
- szacowanie strat
W związku ze zmianą w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, szacowanie strat 
spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych może 
się obywać jedynie za pomocą aplikacji publicznej. 
Rolnik może się zalogować do aplikacji wyłącznie na pod-
stawie profilu zaufanego, zatem posiadanie profilu jest 
warunkiem niezbędnym do zgłoszenia i oszacowania strat 
spowodowanych przez suszę. W ramach aplikacji rolnik 
będzie deklarował procent strat w uprawach wywołanych 
przez suszę, zaś aplikacja będzie weryfikowała i porówny-
wała dane wpisane przez rolnika z danymi przekazywany-
mi przez IUNG w Puławach. 
W przypadku strat w dochodach powyżej 30% , aplikacja 
wygeneruje protokół i przekaże go do Wojewody w celu 
zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu przez Wojewodę proto-
kołu strat wywołanych przez suszę rolnik będzie miał moż-
liwość za pomocą aplikacji przekazania wniosku o przy-
znanie pomocy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. ARiMR dokona w swoich systemach naliczenia 
płatności i wypłaci pomoc finansową producentowi rolne-
mu

Protokoły, które nie spełniają wymogu przekroczenia 30% 
strat w dochodach gospodarstwa rolnego będą przez Wo-
jewodę odrzucane ze zwrotną informacją o przyczynie od-
rzucenia tj. adnotacją „Ustalony w protokole poziom strat 
poniżej 30% nie wypełnia wymogów do ubiegania się o po-
moc publiczną”.
Zgłaszanie strat spowodowanych przez suszę odbywa się 
przez aplikację znajdującą się pod następującym linkiem: 
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Szczegółowych wyjaśnień udziela Pan Marek Kłujszo (tel. 
22 725 00 40 wew. 214, e-mail: srodowisko@kampinos.pl)

Szczegółowe informacje 
co do zasad zgłaszania 
szkód spowodowanych 
przez suszę dostępne są 
pod następującymi linka-
mi:

• https://www.gov.
pl/web/rolnictwo/
informacja-w-spra-
wie-szacowaniu-
-strat-w-uprawach-
-rolnych-spowodowa-
nych-wystapieniem-
-suszy-w-2021-r

• https://www.gov.pl/
web/rolnictwo/nie-
korzystne-zjawiska-
-atmosferyczne2
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SPÓŁKA WODNA

Szanowni Państwo,
Informuję, iż zakończyła się procedura prawna związana 
z zatwierdzeniem zmian naszego statutu. Aktualny tekst 
jednolity statutu dostępny jest na stronie internetowej Gmi-
ny Kampinos w zakładce „SPÓŁKA WODNA”. Jednocześnie 
publikujemy też treść Uchwały nr 5 dotyczącej zmian w sta-
tucie. Proszę o zapoznanie się z dokumentem.
Pomimo zdecydowanie mniejszych dotacji, w porównaniu 
z 2020 rokiem, podjęliśmy w tym roku szereg działań ukie-
runkowanych na konserwację urządzeń melioracyjnych. 
Przede wszystkim naprawiliśmy zbieracz i 2 studnie zloka-
lizowane pomiędzy ulicami Niepodległości a Dolną. Wystę-
pujące zalania na ul. Dolnej, z powodu nie funkcjonującego 
systemu odprowadzania  nadmiaru wód gruntowych (głów-
nie z pól pomiędzy ul. Niepodległości a Chopina w Kampi-
nosie) obecnie nie mają już miejsca.
Naprawiliśmy 3 przepusty, 2 studnie w Kampinosie i Pru-
sach oraz odmuliliśmy ponad 400 metrów rowów meliora-
cyjnych w tych miejscowościach.
Przeprowadziliśmy też poważną naprawę zbieracza w Wiej-
cy. Z powodu bardzo złego stanu technicznego, wymieni-
liśmy 300 metrów   systemu oraz oczyściliśmy 2 studnie 
i ponad 100 metrów drenów. Wykonaliśmy również napra-
wę zbieracza pod drogą do Gawartowej Woli. Był to pierw-

szy etap naszych prac na tym odcinku. Niestety naprawa 
pochłonęła prawie 30 tysięcy złotych. Dalsze prace będą 
prowadzone, w zależności od zasobów finansowych spółki 
i siłą rzeczy muszą być rozłożone w czasie. 
Podobną naprawę zbieracza, chociaż w mniejszym stopniu, 
wykonaliśmy w Komorowie. Tu wymiana dotyczyła 50 me-
trów. Wykonaliśmy też nowy wylot drenarski oraz odmulili-
śmy niezbędny odcinek rowu. Przy okazji chcę podziękować 
właścicielom działek, na terenie których były prowadzone 
prace, za zaangażowanie w wycinkę krzaków. Podobnie jak 
na Wiejcy, to pierwszy etap naszych prac na tym odcinku.  
Nawiązując do spraw finansowych spółki informuje, iż do 
dnia dzisiejszego tylko połowa Członków wpłaciła składki! 
Przypominam, iż składki członkowskie to podstawa funk-
cjonowanie naszej organizacji. Opłacanie składki członkow-
skiej to podstawowy obowiązek Członka Spółki. Owszem 
dostajemy dofinansowanie z 3 źródeł, ale jak już niejed-
nokrotnie informowałem, dotacje każdego roku są różnej 
wielkości i nie jest nigdzie powiedziane, że obowiązkowe 
ze strony dotujących. Znam przykłady spółek, które np. nie 
otrzymują żadnych dotacji chociażby od gminy. Proszę więc 
ponownie o terminowe wpłacanie składek. Przypominam, 
iż w tym roku składki można opłacać w 2 ratach – pierwszy 
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termin minął 15 czerwca, drugi upływa z końcem sierpnia.
W 2020 roku wpływy ze składek wyniosły, bez kilku zło-
tych, 40 tysięcy. Miało to kapitalne znaczenie w udzieleniu 
większej dotacji na 2021 r. przez Mazowiecki Urząd Woje-
wódzki – ponad 10 tysięcy! Proszę mi uwierzyć – większa 
ściągalność składek, przy Państwa zaangażowaniu, to więk-
sze dotacje.
Niepokoi mnie nadal brak zrozumienia istoty działania spół-
ki ze strony niektórych Członków. Wychodzą oni bowiem 
z założenia, że za składkę w wysokości 40 czy 100 zł rocz-
nie (!) mają prawo żądać i wymagać od spółki wszystkiego 
z zakresu konserwacji urządzeń melioracyjnych, nie dając 
nic ponad składkę. Proszę Państwa. O ile nadal będzie ta-
kie przekonanie o roli i zadaniach spółki, to trochę z oba-
wami patrzę w przyszłość. Poniekąd jesteśmy jak rodzina. 
Oprócz łożenia np. wynagrodzeń do wspólnej kasy rodzin-
nej, mamy też do wykonania na co dzień w naszych gospo-
darstwach wiele prac. I o takie prace apeluję! Tam, gdzie to 
jest wykonalne we własnym zakresie, bez angażowania fi-
nansów spółki, np. czyszczenie studni, wycinka drzew czy 
krzaków na skarpach rowów czy nawet koszenie rowów, 
może w znacznym stopniu odciążyć spółkę. Nie oszukujmy 

się – za 40,- zł nikt nie podejmie się np. odmulenia stud-
ni. Oczywiście w przypadkach naprawy, czyszczenia syste-
my drenażu, przepustów, odmulania rowów, itp. pomocna 
musi być spółka. Jesteśmy świadkami zmian klimatycznych. 
Niestety coraz częściej mamy do czynienia z lokalnymi pod-
topieniami. Bez sprawnego systemu odwadniającego, nie 
tylko grunty rolne, i bez Państwa zaangażowania, możemy 
znaleźć się w sytuacji (a w wielu miejscach tak jest) lat 50-
tych czy 70-tych.
Niektórzy z Państwa, tzw. następcy prawni, otrzymują kom-
plet dokumentów zawierający informację, wniosek o nali-
czenie składki oraz nakaz płatniczy. Dokumenty kierowane 
są w ramach prowadzonej przez spółkę weryfikacji zarówno 
działek zmeliorowanych jak i danych Członków. Uprzejmie 
proszę te osoby o poważne potraktowanie sprawy. Nasze 
działania mają pełną podstawę prawną i wynikają z zapisów 
Ustawy Prawo Wodne.

       
 

Waldemar Sarnowski
     Prezes Spółki



BIULETYN KAMPINOSKI    NR 9 (151) • 13 SIERPNIA 202114

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PSY

Zwierzę nie jest rzeczą - słów kilka o odpowiedzialnej
opiece nad domowymi zwierzętami
Ustawa o ochronie zwierząt stanowi iż, zwierzę nie jest rze-
czą, odczuwa cierpienie fizyczne i psychiczne, dlatego zo-
bowiązani jesteśmy stosować poniższe podstawowe zasady 
związane z ich dobrostanem:
• Zapewnić pomieszczenie chroniące zwierzę przed zim-

nem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem 
do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmia-
nę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do 
wody.

• Trzymać zwierzęta domowe na uwięzi w sposób stały 
nie dłużej niż 12 godzin w ciągu doby w sposób, który 
nie powoduje u nich uszkodzenie ciała lub cierpienia. 
Zwierzęta powinny mieć zapewnioną możliwość nie-
zbędnego ruchu.

• W przypadku zwierząt utrzymywanych na uwięzi, za-
pewnić by była ona nie krótsza niż 3 m. 

• Zabrania się:
1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na tar-
gowiskach, targach i giełdach;
2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą 
zwierząt domowych;
3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejsca-
mi ich chowu lub hodowli.
4) puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez 
oznakowania umożliwiającego identyfikację właścicie-
la lub opiekuna. Wyjątek uchylający zakaz puszczania 
psów luzem dotyczy terenu prywatnego, pod warun-
kiem, iż teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożli-
wiający psu wyjście.

Chcąc pomóc spragnionym zwierzętom, ptakom i owadom 
należy wystawić w ogrodach, na balkonach różnego rodzaju 
poidła i regularnie uzupełniać w nich wodę. Chcąc pomóc 
pszczołom i innym zapylaczom należy wysiać lub zasadzić 
w ogrodzie rośliny miododajne, które są dla nich źródłem 
pożywienia.

A teraz kilka porad i sugestii, które pomogą wybrać pupila 
pasującego do Ciebie.
W opiece nad zwierzęciem domowym istotne są: podąża-
nie za potrzebami danego gatunku czy rasy, odpowiedzialna 
opieka, empatia i zaangażowanie emocjonalne. Posiadanie 
zwierzęcia domowego to ogromna frajda. Jednakże zanim 
kupisz psa lub kotka – wspólnie ze wszystkimi domowni-
kami zastanówcie się przede wszystkim co może utrudniać 
posiadanie zwierzęcia. Wprowadzenie do domu zwierzęcia 
wymaga ogromnej odpowiedzialności. Po drugie – istotnym 
jest aby wybrać takie zwierzę, które pasuje do potrzeb, oko-
liczności i stylu życia jego opiekuna. Należy wybrać takie-
go zwierzaka, którego potrzeby są kompatybilne z czasem, 
który możesz mu poświęcić. Kiedy wybierzesz już gatunek, 
musisz również wziąć pod uwagę takie kwestie jak rozmiar, 
temperament, a nawet wiek zwierzęcia. Dla osoby ceniącej 
sobie „święty” spokój, relaks z książką wątpliwym  pomy-
słem będzie zakup psa myśliwskiego wymagającego zapew-

nienia mu dużej ilości spacerów i ruchu. Zaś dla osób, które 
często wyjeżdżają kłopotem może być pozostawienie zwie-
rzęcia pod dobrą i właściwą opieką. Nie zawsze sąsiad czy 
dalsza rodzina mogą być zainteresowani pełnieniem opieki 
nad zwierzęciem. Często rozłąka z właścicielami stanowić 
może dla zwierzęcia dotkliwy ból. Nie każdego zaś jest stać 
na umieszczenie zwierzęcia w hotelu. Po trzecie – jeśli je-
steś pedantem, zastanów się czy i jak zniesiesz fruwającą 
po mieszkaniu sierść, wychlapaną wodę z miski, pogryzione 
meble, zniszczony trawnik…. Odpowiedzialna opieka nad 
zwierzęciem to również wizyty u weterynarza, profilaktyka, 
czyli zabezpieczanie przeciwko pasożytom oraz kastracja 
zwierzęcia, które nie jest hodowlane. Tego typu wydatki mu-
sisz zabezpieczyć i zaplanować w domowym budżecie. Od-
powiedzialność za zwierzę to również dbałość o racjonalne 
żywienie, zapewnienie miejsca do odpoczynku (legowiska), 
czy też odpowiedniej budy. I na koniec – to zawsze właś-
ciciel ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrzą-
dzone przez jego pupila - nawet najspokojniejsze zwierzę 
może czasem sprawiać problemy; udusić kurę sąsiadowi, 
pogryźć przypadkowego przechodnia czy innego psa. 
Pamiętajmy, że każde zwierzę jest inne, ma inny bagaż do-
świadczeń, co szczególnie dotyczy przygarniętych zwie-
rzaków. Naszym zadaniem jest sprawić, aby wszystkie na-
sze zwierzęta czuły się bezpieczne i szczęśliwe. Jeśli więc 
nie jesteś w 100% pewien, czy jesteś gotowy na zwierzę 
w domu – lepiej jest odłożyć decyzję o zakupie czy przy-
garnięciu pupila. Zwierzę to nie zabawka. Zwierzęta, szcze-
gólnie psy, przywiązują się do nas – a jednym z dowodów 
jest Hachiko, psiak przez 10 lat wiernie czekał na stacji w to-
kijskiej dzielnicy Shibuya na swojego zmarłego pana.
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ZGŁOSZENIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA

WAŻNA INFORMACJA!
Nowe obowiązki dla właścicieli domów

Z dniem 1 lipca br. każdy właściciel domu lub zarządca bu-
dynku będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji na 
temat źródeł ciepła i spalania. Tego dnia ruszyła Centralna 
Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli system informa-
tyczny umożliwiający złożenie deklaracji online.
Wszelkie informacje jak złożyć wniosek online publikowa-
ne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - FAQ | 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)
WAŻNE: Deklarację do CEEB będzie musiał złożyć każ-
dy właściciel lub zarządca, nawet jeżeli wcześniej gmina, 
w której zamieszkuje przeprowadziła inwentaryzację źródeł 
ogrzewania.
Uzupełniając deklarację, trzeba będzie podać dane osobo-
we albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu 
oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby, a także adres 
nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło 
ciepła lub źródło spalania paliw.

Ponadto w deklaracji znajdą się informacje o liczbie i rodza-
ju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł cie-
pła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu                                          
i wykorzystywanych w nich paliwach.
Deklaracje będzie też można złożyć w formie papierowej, 
a wypełniony dokument będzie można wysłać listem albo 
złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym ze względu 
na lokalizację budynku. Deklaracje, które zostaną złożone 
w formie papierowej urzędnik będzie musiał wprowadzić do 
systemu.
Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat składa-
nia deklaracji: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZzRuaq3l4Nk
który znajdziecie Państwo m. in. na stronie Gminy Kampi-
nos.
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CZYSTE POWIETRZE

Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach
dofinansowania z programu „Czyste Powietrze".

Zadbaj o swój 
kawałek nieba

Wymień stary piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu
 w ramach dofinansowania z programu „Czyste Powietrze". 

Zadbaj o środowisko Zadbaj o domowy budżetZadbaj o zdrowie

Kampanię sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony Środowiska
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W  celu zapisu na konsultacje indywidualne, bądź w  celu 
uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku należy dzwonić 
pod numer telefonu: 22 725 00 40 wew. 226. 
Pomoc w uzupełnianiu wniosku jest udzielana po wcześ-
niejszym telefonicznym umówieniu spotkania.
W urzędzie będzie można uzyskać pomoc w wypełnieniu 
wniosku oraz wszystkie informacje dotyczące programu. 
Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania 
wnioskodawcom jest wyłączną kompetencją Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.
Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzę-
dzie Gminy Kampinos:

1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): 
Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, 
adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.
2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, 
jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwi-
sko, pesel.
3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: 
Imię i nazwisko, adres.
5. Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wy-
płaty dotacji).
6. Adres budynku w którym będzie prowadzone przed-
sięwzięcie.
7. Numer KW i nr dz. ew.
8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia 
budowy.
9. Powierzchnia budynku/lokalu.
10. Czy na nieruchomości prowadzona działalność 
gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent po-

wierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% 
brak dotacji.
11. Dochód wnioskodawcy za ostatni rozliczony rok 
wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodar-
cza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.)
12. Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcz-
nego dochodu przypadającego na jednego członka jej 
gospodarstwa domowego – w przypadku właściciela 
skradającego wniosek o podwyższony poziom dofinan-
sowania.

Cel Programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przed-
sięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych 
do podstawowego poziomu dofinansowania oraz benefi-
cjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofi-
nansowania.
Część pierwsza programu kierowana jest do Beneficjen-
tów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinanso-
wania.
Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/
współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o docho-
dzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, do-
chody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć 
kwoty 100 000 zł.
Część druga programu kierowana jest do Beneficjentów 
uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowa-
nia.
Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają na-
stępujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku 
jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich 
gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, rocz-
ny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolni-
czej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który 
ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekro-
czył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodze-
nia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 
obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złoże-
nia wniosku o dofinansowanie.

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego dotyczącego programu
 „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Kampinos



RODZAJE WPIERANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ Z MAKSYMALNYMI KWOTAMI DOFINANSOWANA: 

Opcja 1
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła 
typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również 
demontaż),
– audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, eksper-
tyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:

Podstawowy poziom dofinasowania Podwyższony poziom dofinansowania

Gdy przedsięwzięcie nie obejmuje 
mikroinstalacji

25 000,00 zł 32 000,00 zł

Dla przedsięwzięcia z mikroinsta-
lacją fotowoltaiczną

30 000,00 zł 37 000,00 zł

Opcja 2
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła 
ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni ga-
zowej.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych)
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również 
demontaż),
– audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, eksper-
tyzy
Kwota maksymalnej dotacji:

Podstawowy poziom dofinasowania Podwyższony poziom dofinansowania

Gdy przedsięwzięcie nie obejmuje 
mikroinstalacji

20 000,00 zł 32 000,00 zł

Dla przedsięwzięcia z mikroinsta-
lacją fotowoltaiczną

25 000,00 zł 37 000,00 zł

Opcja 3
Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, źródło ciepła zamontowa-
ne w budynku spełnia wymagania Programu, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również 
demontaż),
– audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, eksper-
tyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

Podstawowy poziom dofinasowania Podwyższony poziom dofinansowania

10 000,00 zł 15 000,00 zł
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 Złożenie wniosku o dofinansowanie
1. Wnioski należy składać do:
1) WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal miesz-
kalny.
lub
2) Urzędu Gminy Kampinos, jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Gminy.
2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw 
lub
2) w serwisie „gov.pl”.
3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
1) poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw: 
przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta 
umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypeł-
nić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal 
Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem 
i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
lub
2) poprzez serwis „gov.pl”:
w celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwi-
sie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem 
wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest 
załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

Z początkiem lipca ruszyła ścieżka bankowa w „Czystym powietrzu”. Uzyskanie preferencyjnego kredytu możliwe będzie 
przy spełnieniu kryteriów:
- po pierwsze data rozpoczęcia inwestycji nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku,
- po drugie takiego kredytu nie będzie można otrzymać na inwestycje już zrealizowane,
- po trzecie okres realizacji inwestycji będzie mógł wynieść maksymalnie 18 miesięcy,
- po czwarte kwota kredytu udzielanego na inwestycje nie będzie mogła być niższa niż kwota wnioskowanej dotacji.

WAŻNE!
Od 1 stycznia 2022 r. zniknie możliwość zakupu w ramach dotacji nowego kotła na węgiel. W efekcie beneficjenci, którzy 
po pierwszym lipca zdecydują się na montaż kotła na węgiel z dotacją z „Czystego powietrza”, będą mieli sześć miesięcy, 
aby zakończyć taką inwestycję. Aby móc otrzymać zwrot części środków, trzeba będzie kocioł węglowy kupić i zamonto-
wać do końca 2021 roku. Faktura, na podstawie której jest przyznawana dotacja, musi być również wystawiona do końca 
grudnia 2021 roku.
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KARTA ZGŁOSZENIA

Zgłaszam swoje uczestnictwo w Konkursie dla mieszkańców Gminy Kampinos

Czyste, zielone i ekologiczne gospodarstwo domowe

Zadanie pn. „Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Kampinos

zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach” Mazowieckiego Instrumentu

Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

wyrażając zainteresowanie wzięciem udział w konkursie, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

 (Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich poniższych danych).

Jednocześnie poniżej wskazuję dane adresowe mojej nieruchomości.

ZGODA

Wyrażam zgodę na udział w niniejszym konkursie oraz na umieszczenie na stronach internetowych Organizatora oraz w mediach

społecznościowych Organizatora informacji ze wskazaniem z imienia i nazwiska mojej osoby wraz z nazwą miejscowości, w której zlokalizowane

jest gospodarstwo domowe, w przypadku zwycięstwa w ramach listy laureatów, a także na analogiczne opublikowanie zdjęć wykonanych podczas

uroczystości wręczenia nagród. Uczestnik Konkursu przesyłając fotografię udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na

polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i

rozstrzygnięcia Konkursu

Data i miejsce podpisania zgłoszenia Podpis 

Organizator konkursu:

Urząd Gminy Kampinos – ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

TELEFON KONTAKTOWY ADRES E-MAIL

(WYŁĄCZNIE DO PRZESYŁANIA INFORMACJI O KONKURSIE)

MIEJSCOWOŚĆ DOKŁADNY ADRES

UWAGI DODATKOWE
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fotoreportaż

KARTA ZGŁOSZENIA

Zgłaszam swoje uczestnictwo w Konkursie dla mieszkańców Gminy Kampinos

Czyste, zielone i ekologiczne gospodarstwo domowe

Zadanie pn. „Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Kampinos

zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach” Mazowieckiego Instrumentu

Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

wyrażając zainteresowanie wzięciem udział w konkursie, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

 (Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich poniższych danych).

Jednocześnie poniżej wskazuję dane adresowe mojej nieruchomości.

ZGODA

Wyrażam zgodę na udział w niniejszym konkursie oraz na umieszczenie na stronach internetowych Organizatora oraz w mediach

społecznościowych Organizatora informacji ze wskazaniem z imienia i nazwiska mojej osoby wraz z nazwą miejscowości, w której zlokalizowane

jest gospodarstwo domowe, w przypadku zwycięstwa w ramach listy laureatów, a także na analogiczne opublikowanie zdjęć wykonanych podczas

uroczystości wręczenia nagród. Uczestnik Konkursu przesyłając fotografię udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na

polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i

rozstrzygnięcia Konkursu

Data i miejsce podpisania zgłoszenia Podpis 

Organizator konkursu:

Urząd Gminy Kampinos – ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

TELEFON KONTAKTOWY ADRES E-MAIL

(WYŁĄCZNIE DO PRZESYŁANIA INFORMACJI O KONKURSIE)

MIEJSCOWOŚĆ DOKŁADNY ADRES

UWAGI DODATKOWE
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Klauzula  RODO  w  stosunku  do  uczestników  Konkursu  Czyste,  zielone  i  ekologiczne
gospodarstwo domowe

Informujemy:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów

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) dalej  „RODO”, w

Urzędzie Gminy Kampinos jest Wójt Gminy Kampinos z siedzibą w Kampinosie, przy

ul. Niepokalanowskiej 3

2. Administratorem  danych  osobowych  uczestnika  konkursu  w  Urzędzie  Gminy

Kampinos jest Wójt Gminy Kampinos.

3. Dane  osobowe  osoby  biorącej  udział  w  konkursie  będą  przetwarzane  w  celu

przeprowadzenia  i  promocji  Konkursu  Czyste,  zielone  i  ekologiczne  gospodarstwo

domowe, opublikowanie  nazwiska  uczestnika  konkursu  w  przypadku  otrzymania

nagrody  lub  wyróżnienia  w  konkursie.  Podstawą  prawną  przetwarzania  danych

osobowych  w  tej  sytuacji  jest  udzielona  zgoda  (art.6  ust.  1lit.a  RODO);  w  celu

ustalenia  lub  dochodzenia  ewentualnych  roszczeń  lub  obrony  przed  takimi

roszczeniami  przez  Administratora  –podstawą  prawną  przetwarzania  danych  jest

prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)

4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na

przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

6. 6.Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do

wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

7. Ponadto  uczestnikowi  konkursu  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych –Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

Zgoda do klauzuli dla osób pełnoletnich:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w

zgłoszeniu udziału w Konkursie Czyste, zielone i ekologiczne gospodarstwo domowe w celu

przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Urząd Gminy w Kampinosie z siedzibą w

Kampinosie, przy ul. Niepokalanowska 3

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

......................                                         (imię i nazwisko uczestnika konkursu, data,

miejscowość)
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DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie dla Gminy Kampinos

Powstaje klub seniora
w Kampinosie A

30 czerwca w siedzibie Centrum Edukacyjno-Medialnego 
w Piasecznie Wójt Monika Ciurzyńska wraz ze Skarbnik – 
Hanną Dobrzyńską podpisała 11 umów na dofinansowania 
przyznane przez Województwo Mazowieckie w następują-
cym zakresie:
• Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – 

budowa laguny hydrobotanicznej, w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kwo-
ta dotacji 610 848 zł

• Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowo-
ści Kampinos, dotacja w wysokości 50 000 zł na zadanie 
z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych

• Doposażenie obiektu – miejsca spotkań lokalnej spo-
łeczności w Granicy, dotacja w wysokości 10 000 zł 
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So-
łectw

• Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miej-
scowego Jozefów, dotacja w wysokości 10 000 zł w ra-

mach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
• Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejsco-

wości Prusy, dotacja w wysokości 10 000 zł w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

• Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miej-
scowości Podkampinos, dotacja w wysokości 10 000 
zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw

• Wymiana zestawu zabawowo-sprawnościowego na ist-
niejącym placu zabaw w Kampinosie, dotacja w wyso-
kości 10 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw.

• Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych 
z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Kampi-
nos, dotacja w wysokości 10 000 zł w ramach Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 
i Mikroklimatu

• Zakup wyposażenia w postaci prądownicy wodno-pia-
nowej z funkcją samoczyszczącą oraz węże tłoczne dla 
OSP Zawady w kwocie dotacji wynoszącej 4 300 zł

• Zakup 5 kompletów odzieży ochronnej dla strażaków 
z OSP Kampinos, kwota dotacji wynoszącej 13 250 zł

• Remont budynku OSP Kampinos w zakresie posadz-
ki, ścian, sufitów, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej 
w pomieszczeniu do przechowywania sprzętu oraz wia-
trołapu, w kwocie dotacji wynoszącej 24 300 zł

Jak widać, szeroki wachlarz dofinansowania pozwoli nam 
realizować zadania istotne z punktu widzenia lokalnych 
społeczności, bezpieczeństwa oraz szeroko rozumianej 
ochrony środowiska.

           Za udzielone dofinansowania serdecznie dziękujemy.

W dniu 13 lipca podpisana została umowa między Wojewo-
dą Mazowieckim a Gminą Kampinos na realizację zadania 
Utworzenie i wyposażenie ośrodka „Senior+”. Otrzymane 
dofinasowanie w kwocie 141 960,51 zł pochodzi z progra-
mu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021, 
Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior+”.
Klub Seniora zlokalizowany będzie w budynku Zespołu 
Rekreacyjno-Sportowego jako pierwsza placówka tego 
typu w naszej gminie. Ideą projektu jest przeciwdziała-
nie zjawisku braku aktywności osób w wieku starszym, 
a także zmniejszenie izolacji społecznej, poprawa funk-
cjonowania psychicznego i społecznego członków Klu-
bu, czy zapewnienie wzrostu poczucia własnej wartości  
i bezpieczeństwa. Na chwilę obecną osoby z grupy 60+ sta-

nowią znaczący udział (ok. 20 %) ogółu mieszkańców gmi-
ny Kampinos. Klub Seniora to miejsce, w którym można się 
będzie spotkać z osobami w podobnym wieku i wspólnie 
z nimi spędzić czas w miłej atmosferze. Myślą przewodną 
jest wspieranie aktywność osób starszych oraz ich integro-
wanie, ale przede wszystkim zapewnienie im dobrego towa-
rzystwa, w pobliżu miejsca zamieszkania.
W celu zapewnienia odpowiednich warunków do utworze-
nia Klubu zostaną zrealizowane prace remontowo-budow-
lane oraz wyposażenie obiektu.
Obecnie trwają prace remontowe wewnątrz i na zewnątrz 
budynku. Planowany termin zakończenia robót budowla-
nych to 31.10.2021 r.
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KARTA ZGŁOSZENIA

Zgłaszam swoje uczestnictwo w Konkursie plastycznym dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych

Zadanie pn. „Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Kampinos

zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach” Mazowieckiego Instrumentu

Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

wyrażając zainteresowanie wzięciem udział w konkursie, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

 (Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich poniższych danych).

Jednocześnie poniżej wskazuję dane adresowe placówki oświatowej do której uczęszczam.

ZGODA RODZICÓW UCZESTNIKA KONKURSU

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w niniejszym konkursie oraz na umieszczenie na stronach internetowych Organizatora oraz w mediach

społecznościowych Organizatora informacji ze wskazaniem z imienia i nazwiska jego osoby w przypadku zwycięstwa w ramach listy laureatów, a

także na analogiczne opublikowanie zdjęć wykonanych podczas uroczystości wręczenia nagród. Uczestnik Konkursu przesyłając prace udziela

niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z pracy na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

Data i miejsce podpisania zgłoszenia Podpis Rodzica

Organizator konkursu:

Urząd Gminy Kampinos – ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KLASA

TELEFON KONTAKTOWY RODZICA ADRES E-MAIL RODZICA/OPIEKUNA

(WYŁĄCZNIE DO PRZESYŁANIA INFORMACJI O KONKURSIE)

ADRES PLACÓWKI OŚWIATOWEJ NAZWA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZESTNIK

TELEFON PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Nr pracy konkursowej Uczestnika – 

wypełnia Organizator
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KARTA ZGŁOSZENIA

Zgłaszam swoje uczestnictwo w Konkursie plastycznym dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych

Zadanie pn. „Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Kampinos

zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach” Mazowieckiego Instrumentu

Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

wyrażając zainteresowanie wzięciem udział w konkursie, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

 (Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich poniższych danych).

Jednocześnie poniżej wskazuję dane adresowe placówki oświatowej do której uczęszczam.

ZGODA RODZICÓW UCZESTNIKA KONKURSU

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w niniejszym konkursie oraz na umieszczenie na stronach internetowych Organizatora oraz w mediach

społecznościowych Organizatora informacji ze wskazaniem z imienia i nazwiska jego osoby w przypadku zwycięstwa w ramach listy laureatów, a

także na analogiczne opublikowanie zdjęć wykonanych podczas uroczystości wręczenia nagród. Uczestnik Konkursu przesyłając prace udziela

niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z pracy na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

Data i miejsce podpisania zgłoszenia Podpis Rodzica

Organizator konkursu:

Urząd Gminy Kampinos – ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KLASA

TELEFON KONTAKTOWY RODZICA ADRES E-MAIL RODZICA/OPIEKUNA

(WYŁĄCZNIE DO PRZESYŁANIA INFORMACJI O KONKURSIE)

ADRES PLACÓWKI OŚWIATOWEJ NAZWA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZESTNIK

TELEFON PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Nr pracy konkursowej Uczestnika – 

wypełnia Organizator



Klauzula RODO w stosunku do uczestników Konkursu plastycznego:

Informujemy:

1. Administratorem  danych  osobowych  uczestnika  konkursu  w  rozumieniu  przepisów

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) dalej  „RODO”, w Urzędzie Gminy Kampinos jest  Wójt

Gminy Kampinos z siedzibą w Kampinosie, przy ul. Niepokalanowskiej 3

2. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w Urzędzie Gminy Kampinos jest

Wójt Gminy Kampinos

3. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia

i promocji Konkursu plastycznego, opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu w przypadku

otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych

osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub

dochodzenia  ewentualnych  roszczeń  lub  obrony  przed  takimi  roszczeniami  przez

Administratora –podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes

Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)

4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

5. Dane  będą  przetwarzane  do  momentu  wycofania  przez  uczestnika  konkursu  zgody  na

przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

6. 6.Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania

ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  ich  przetwarzania  lub  prawo  do  wycofania

zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

7. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

zajmującego się ochroną danych osobowych –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda opiekuna do klauzuli dla osób niepełnoletnich:

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych.......................................................................

osoby  niepełnoletniej,  której  jestem  prawną  opiekunką/  prawnym  opiekunem  i  innych  danych

zawartych  w  zgłoszeniu  udziału  w  Konkursie  plastycznym  w  celu  przeprowadzenia  konkursu

organizowanego  przez  Urząd  Gminy  w  Kampinosie  z  siedzibą  w  Kampinosie,  przy  ul.

Niepokalanowskiej 3

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

(imię i nazwisko opiekuna osoby niepełnoletniej, data, miejscowość)
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Światłowodowa rewolucja w gminie Kampinos

Na terenie gminy Kampinos powstaje 
superszybka sieć internetowa. Wyko-
rzystana zostaje technologia FTTH (fi-
ber to the home) co oznacza, że świat-
łowód prowadzony jest bezpośrednio 
do domu. Powyższe rozwiązanie po-
zwala wszystkim użytkownikom korzy-
stać z Internetu z zawrotną prędkoś-
cią nawet 1Gbit/s, oglądać Telewizję 

w jakości 4K oraz korzystać z telefonu 
stacjonarnego cyfrowej jakości. Za re-
alizację przedsięwzięcia odpowiada 
firma SKYNET, która według rankingu 
speedtest.pl jest najlepszym, najszyb-
szym operatorem na Mazowszu1.
Do tej pory na podłączenie do sieci 
mogli liczyć jedynie niektórzy miesz-
kańcy Wiejcy. Magistrala od strony 

Leszna jest  jednak w bardzo szyb-
kim tempie rozbudowywana. Jeszcze 
w tym roku zostanie doprowadzona 
wzdłuż ulicy Chopina, aż do skrzy-
żowania z ul. Partyzantów. Dalej za-
sięgiem obejmie wyżej wymienioną 
ul. Partyzantów, Władysława Rey-
monta i Niepodległości. Ponadto część 
ulicy Niepokalanowskiej do wysokości 
Klonowej i odcinek ulicy Szkolnej.
Firma SKYNET jednocześnie zbiera in-
formacje o zainteresowaniu kolejnych 
mieszkańców.
Gorąco zaprasza do kontaktu i pozo-
stawienia informacji o chęci podłącze-
nia do sieci. Formularz zgłoszeniowy 
dostępny jest na stronie www.skynet.
net.pl/ftth.
Można również dzwonić bezpośrednio 
do biura: 
22 487 10 00 i pisać na adres:
biuro@skynet.net.pl
Im więcej z nas, w krótszym czasie się 
zgłosi, tym szybciej sieć światłowodo-
wa będzie mogła dotrzeć do każdego 
domu w naszej gminie.

 1 Według wojewódzkiego rankingu operatorów na speedtest.pl w okresie od 11.2020 do 06.2021

Zespół Skynet

Artyści nad utratą

Przyjechali, zobaczyli i… chcieli zostać! Uczestników  Ogól-
nopolskiego Pleneru Artystycznego, który odbył się w dniach 
25-31 lipca 2021 r. zachwyciło wszystko: urokliwy Dwór 
Strzyżew, gdzie mieszkali, otaczająca przyroda i wspaniali, 
życzliwi ludzie. Poeci, malarze i fotograficy przybyli z całej 
Polski, a gościem honorowym była pani Polina Juckiewicz, 
poetka z Białorusi, która wydała tomik poezji w języku pol-
skim. Imprezę objęła patronatem gmina Kampinos, a pani 
Wójt Monika Ciurzyńska dokonała uroczystego otwarcia.

Plener to nie tylko forma wakacyjnego wypoczynku ludzi 
sztuki, ale również czas na tworzenie i doskonalenie się. Ar-
tyści malowali, fotografowali i pisali. Do południa odbywa-
ły się warsztaty poświęcone nowym trendom w literaturze 
i malarstwie (liberatura, translacja słowa na obraz, recenzja 
literacka) a wieczorami spotkania z poetami i ich wierszami. 
Znalazł się również czas na wycieczkę po Puszczy Kampino-
skiej i wspólne śpiewanie, 
Na wieczorkach poetyckich odwiedziło plenerowiczów wie-
lu gości. Swoje tomy poetyckie prezentowali: Polina Juckie-
wicz (Białoruś), Irena Łukszo, Elżbieta Jarosz-Kondratiuk, 
Iwona Świerkula, Anna Dwojnych (Warszawa), Zofia Gra-
bowska-Andrijew (Chodzież), Piotr Żarczyński (Opole), Ka-
zimierz Słomiński (Białystok), Alina Rzepecka (Bydgoszcz) 
i Kazimierz Żarski (Kampinos). Niespodzianką dla uczestni-
ków pleneru (ale nie dla organizatorów!) były cenne nagrody 
ufundowane przez samorząd gminy Kampinos dla laurea-
tów Konkursu Małej Formy Literackiej. 
Klimatyczne miejsce to najczęściej powtarzające się okre-
ślenie, jakiego uczestnicy pleneru używali w rozmowach 
podsumowujących wyjazd. Daje to nadzieję, że artystyczne 
spotkania staną się imprezą cykliczną. Już zaczynamy przy-
gotowywania do pleneru 2022… My, czyli organizatorzy 
pleneru – Ewa i Kazimierz Żarscy z Kampinosu.
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KLASY 0

Zakończenie roku szkolnego 2020 / 2021  (25.06.2021 r.)
Koniec roku szkolnego – wydarzenie radosne, wyczekiwa-
ne, odliczane….w tym roku szkolnym jednak inne niż zwykle, 
nietypowe, w cieniu pandemii. W związku z pandemią uro-
czyste zakończenie roku odbyło się tylko dla klas trzecich 
i ósmych. Pozostali uczniowie mogli odebrać świadectwa 
osobiście podczas spotkania z wychowawcą w danej klasie. 
Koniec roku szkolnego to szczególnie ważny moment dla 
uczniów klas trzecich, którzy kończą pierwszy etap eduka-

cyjny oraz ósmych, którzy opuszczają mury naszej szkoły. 
W tym roku trzecioklasiści odebrali świadectwa inaczej niż 
bywało do tej pory, bez udziału kolegów i koleżanek, ale 
w obecności Pani Dyrektor Marty Dobosz, Wicedyrektor 
Zespołu ds. Szkoły Podstawowej Pani Małgorzaty Rud-
nickiej, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Krzysztofa 
Sucharskiego, Zastępcy Wójta Gminy Kampinos Pana Se-
bastiana Wardziaka, Przewodniczącej Rady Rodziców Pani 

 21 czerwca bieżącego roku  w Przedszkolu z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Kampinosie odbyła się uroczystość zakoń-
czenia roku przedszkolnego oraz pożegnanie starszaków. 
Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i zajęć minęło zbyt 
szybko, aż nadszedł czas wakacji i pożegnań.  W uroczy-
stości zakończenia roku uczestniczyli także rodzice i bliscy 
przedszkolaków.
Uroczystość uświetniły wierszyki i piosenki w wykonaniu 
wszystkich grup przedszkolnych. Po części artystycznej 
przyszedł czas na podziękowania. Dyrektor przedszkola 
skierowała słowa podziękowania do rodziców oraz osób ze 
środowiska lokalnego, za szczególne zaangażowanie w róż-
norodne formy współpracy i bezinteresowne działania na 
rzecz placówki. Wszyscy dobroczyńcy przedszkola otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, kwiaty oraz upominki. Rodzice 
przedszkolaków złożyli także podziękowania personelowi 
przedszkola, dziękując za wychowanie, edukację i opiekę 
roztoczoną nad ich dziećmi – towarzyszyły temu mnóstwo 
ciepłych słów, wzruszeń i pozytywne emocje. Po zakończe-
niu części artystycznej wszystkie dzieci otrzymały  dyplomy 
oraz książki. 
Kolejni absolwenci naszego przedszkola opuszczają nas, by 
rozpocząć po wakacjach naukę w klasie pierwszej. Życzymy 
im wielu sukcesów i spełnienia marzeń, a wszystkim dzie-
ciom bezpiecznych i radosnych wakacji. Pamiętajcie o nas, 
o swoim przedszkolu.

Natalia Sowińska

„Chociaż słońce jasno świeci, trochę smutne są dziś dzieci. Bo 
koniec roku, przedszkola mija czas, teraz wakacje czekają nas…”
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KLASY I - III

Anny Komorowskiej, swoich wychowawców Pani Małgo-
rzaty Brzezińskiej i Pani Katarzyny Barciak, przedstawicieli 
Rady Pedagogicznej oraz Rodziców.
Ze względu na zaistniałą sytuację pandemii ten rok był dla 
wszystkich wielkim wyzwaniem. Nauczanie on-line było dla 
wszystkich zaskoczeniem, wielką niewiadomą z mnóstwem 
pytań bez odpowiedzi dla wszystkich bez wyjątku: dyrekto-
rów, nauczycieli, rodziców i przede wszystkim dzieci.
Dziś – w dniu zakończenia tego roku szkolnego - wszyscy 
możemy wystawić sobie piątkę, bo z wyzwaniem, do które-
go zupełnie nie byliśmy przygotowani, a które stawiła przed 
nami epidemia poradziliśmy sobie znakomicie.
Jednak dziś na szczególną uwagę zasługują następując ucz-
niowie klas trzecich.
Prymusami w klasie IIIa zostały dwie uczennice: Julia 
Popielas i Emilia Jędrzejewska, ponadto na wyróżnie-
nie zasługują: Dobrzyńska Milena, Giejbatow Pola, Ni-
kodem Marcel, Błażejewska Daria, Tymofiewicz Mar-

cel, Szewczyk Maja, Jandzińska Lena i Frontczak Maja. 
Natomiast Maria Grzelak to uczennica klasy IIIb, która 
otrzymała tytuł prymusa w tej klasie. Ponadto na wyróżnie-
nie zasługują także: Bargieł Zofia, Izak Alan, Majcher Fran-
ciszek, Czapnik Wojciech, Gołofit Maria i Jaska Karolina. 
Wszyscy uczniowie klas trzecich otrzymali z rąk Pani Dyrek-
tor pamiątkowe dyplomy, a wyróżnieni nagrody książkowe. 
Po ciężkiej i wytężonej pracy uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców przyszedł czas na zasłużony odpoczynek, zwłaszcza od 
komputerów!
Całej społeczności życzymy udanych, słonecznych i bez-
piecznych wakacji, a we wrześniu miejmy nadzieję, że zo-
baczymy się w szkole, w klasach, przy tablicach, w świetlicy, 
w bibliotece, na boisku – RAZEM!

Tekst i zdjęcia Anna Rybka 
Źródło: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Kampinosie - Strona główna | Facebook
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KLASY VIII

W piątek 25 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi  im. Zygmunta Padlewskie-
go w Kampinosie odbyło się  zakończenie roku szkolnego 
2020/2021. Roku szkolnego, który upłynął w cieniu pande-
mii koronawirusa, nauki zdalnej i hybrydowej.
Bardzo uroczysty a jednocześnie radosny charakter mia-
ło zakończenie uczniów klas ósmych. Wyczytani z imienia 
i nazwiska przez wychowawczynie Panie Martę Kroc i Jo-
annę Kiełbasę absolwenci  odbierali z rąk p.o.  Dyrektora 
Zespołu Pani Marty Dobosz świadectwa ukończenia szkoły.
Spośród grona 31 uczniów klas ósmych 4, którzy uzyskali 
najwyższą średnią ocen, zostało uhonorowanych statuetka-

mi Absolwenta. Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się:
Zuzanna Leszczyńska- Złoty Absolwent, Amelia Ciurzyń-
ska - Srebrny Absolwent, Aleksandra Komorowska i Bar-
tłomiej Stankiewicz- Brązowi Absolwenci.
Na zakończenie uczniowie, po raz ostatni  zaśpiewali wspól-
nie  piosenkę a gestem zrzucenia z głów biretów symbo-
licznie  pożegnali się ze Szkołą Podstawową z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie.
Życzymy wszystkim absolwentom udanych wakacji, dalszej 
nauki w wymarzonych szkołach średnich oraz wszelkich 
sukcesów!
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INFORMACJE

Kampinoscy laureacji XXVI edycji Powiatowego 
Konkursu Matematycznego „ MAŁY PITAGORAS”

„Wyprawa po skarb Piartów” - nocowanie dzieci 
z gr. V „Żabki” i gr. VI „Jagódki”

Gabriela Stasiak - I miejsce na poziomie klas siódmych 
Amelia Ciurzyńska - II miejsce na poziomie klas ósmych 
Michał Tomczak - III miejsce na poziomie klas ósmych
Bartłomiej Krajewski - III  miejsce na poziomie klas czwartych 
Natalia Tomczak - wyróżnienie na poziomie klas szóstych 
Julia Ciurzyńska - wyróżnienie na poziomie klas siódmych 
Julia Giejbatow - wyróżnienie na poziomie klas siódmych 
Eryk Czerniakowski - wyróżnienie na poziomie klas siódmych

Tak długo oczekiwana noc w końcu nadeszła. Zerówkowi-
cze czekali na ten moment z wielką niecierpliwością. 
W dniu 11.06. „Jagódki” i 18.06. „Żabki” przybyły do 
przedszkola późnym popołudniem, aby rozpocząć nie-
samowitą piracką przygodę. Stosując się do wskazówek 
Pirata Barnaby dzieci pożegnały się ze swoimi rodzicami 
w drzwiach przedszkola. Na początek wyprawy dzieci zo-
stały „pasowane” na odważnych piratów. Każde dziecko 
otrzymało piracką czapkę. No cóż, ale każdy pirat musi 
mieć swoje imię, więc potem losowały karteczki z pira-
ckimi imionami i odczytywały swoje nowe imię. Następ-
nie otrzymały list od Pirata Barnaby z zaproszeniem do 
wspólnego poszukiwania skarbu ukrytego gdzieś w ogro-
dzie przedszkolnym. Dzieci kierując się znakami, miały 
za zadanie odnaleźć miejsca oznaczone czaszką, gdzie 
znajdowały się zadania, min. malowanie wąsów i brody, 
wykonanie tatuaży na ręce, malowanie statków pirackich 
na chodniku, wspólnie zaśpiewanie piosenki pirackiej. Po 
każdym wykonaniu zadania otrzymały część mapy. Mali 
Piraci odnaleźli WYSPĘ SKARBÓW. Okazała się nią nasza 
przedszkolna piaskownica, w której Pirat Barnaba ukrył 
„SKARB PIRATÓW”, a skarbem były dwa słoiki z lizakami. 

Piraci zmęczeni, ale zadowoleni ze znalezionego skarbu 
wrócili do przedszkola bardzo głodni. Po pirackim jadle, 
Piraci przebrali się w piżamy i wyczerpani choć bardzo 
szczęśliwi poszli spać.
Kiedy rano się obudzili, wspólnie zjedli pyszne śniadanie 
a następnie odbyło się uroczyste podsumowanie imprezy. 
Każdy Pirat otrzymał DYPLOM SUPER PIRATA za odwa-
gę, współpracę i wytrwałość. Spędzić noc poza domem to 
jest wyczyn godny pirata.
Wszystkie dzieci z uśmiechem na twarzy i błyskiem w oku 
witały swoich rodziców. To była niezapomniana noc.

Katarzyna Cybulska

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Uczniowie do konkursu zostali przygotowani 
przez panią Marię Wilamowską oraz panią 
Danutę Skrzywanek. 
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“WYPRAWA PO SKARB PIRATÓW” - FOTOREPORTAŻ

W czasie przerwy wakacyjnej chcielibyśmy przypo-
mnieć o ogłoszonym przez naszą Bibliotekę konkursie 
fotograficznym ,,Z książką na wakacje” – książka dobra 
na wszystko!.
Liczymy również na zainteresowanie 3. edycją ro-
dzinnego konkursu ,,Czytanie to latanie”, którego or-
ganizatorem jest Biblioteka Powiatowa dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, we współpracy z biblio-
tekami publicznymi z Błonia, Izabelina, Kampinosu, 
Leszna, Łomianek i Starych Babic.
Szczegóły na naszej stronie internetowej https://biblio-
teka-kampinos.pl oraz w bibliotece.
Zachęcamy do udziału dzieci, młodzież oraz osoby do-
rosłe. Nagrody czekają.

Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos oferuje bardzo 
bogaty wybór książek, które przeniosą zarówno na-
szych młodszych jak i starszych Czytelników w świat 
o tematyce przygodowej, fantastycznej, romantycznej. 
Dla chcących zanurzyć się w świecie z odrobiną tajem-
nicy mamy doskonałe kryminały. Aktualnie polecamy 
wakacyjne nowości.

Przypominamy o prowadzonej na terenie Gminy Kam-
pinos przez bibliotekę usłudze „książka na telefon”, 
dzięki której dowozimy książki bezpośrednio do Pań-
stwa domów. Czekamy na zamówienia biblioteczne 
pod numerem telefonu 22 725 01 49, nasz adres mai-
lowy to: bpgkampinos@gmail.com
Zachęcamy do korzystania z kodów Legimi dostępnych 
w bibliotece. Wystarczy do nas przyjść, zadzwonić 
bądź wysłać maila.
Przed wejściem do Ośrodka Zdrowia w Kampinosie 
znajduje się biblioteczna wrzutnia. Dzięki temu urzą-
dzeniu  możecie Państwo zwrócić książki o dowolnej 
porze, niezależnie od czasu pracy biblioteki oraz w dni 
świąteczne.

ciąg dalszy na kolejnej stronie

Wakacje z biblioteką
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Literatura dla dzieci i młodzieżyLiteratura dla dorosłych

• ,,Kapral Miś”, A. Paszkiewicz
• ,,Odważnie jak Greta”, A. Paszkiewicz
• ,,Kotki Dorotki”, J. Krzyżanek
• ,,Krokodyl i żyrafa”, D. Kulot
• ,,Pora snu w zoo”, S. Schoenwald, G. Jacobs
• ,,Wielka księga robali” Y. Zommer
• ,,Skarpetka na tropie,  

czyli kto ukradł złoty guzik?”, J. Bednarek
• ,,Sikać albo nie sikać:  

oto jest pytanie!”, P. Butchart
• ,,Naszą panią napadli kosmici!”, P. Butchart
• ,,Charlie i wielka szklana winda”, R. Dahl
• „Pan Kluska i żaglowiec”, A. Onichimowska
• „Cudowna wyspa dziadka”, B. Davies
• „Las Tajemnic”, E. Hunter

          Literatura piękna / Poezja / Dramat / Reportaż / Biografia / Historia

• „Tyrmand warszawski”, Leopold Tyrmand
• „Wyspa” Wictoria Hislop
• „Postacie kobiecości: o poezji Kazimiery Iłłakowiczówny”, Zbigniew Chojnowski
• „Codziennie jest piątek”. Szczęście po nordycku. Sztuka celebrowania każdej wolnej chwili
• „Eli, Eli” Wojciech Tochman
• „Zabójcy, wampirzyce, nierządnice: zbrodnie i afery II RP” , Iwona Kienzler
• „Wakacje gwiazd w PRL: cały ten szpan”, Krystyna Gucewicz
• „Polki władczynie Europy”, Iwona Kienzler
• „Marco Pantani: ostatni podjazd”, Matt Rendell
• „Łączę światy”, Michał Milka 
• „Piotr Jaroszewicz 1909 – 1992”, Mariusz Głuszko
• „Pojednanie ze złem: historia chłopca z łódzkiego getta”, Magda Jaros
• „Magda”,  Magda Gessler, Dominik Linowski
• „Pilchu. Na rogu Wiślnej i Hożej”, Witold Bereś
• „Rymkiewicz Genealogia”, Joanna Lichocka
• „Więzienia stalinowski w Polsce”, Tadeusz Wolsza

          Literatura obyczajowa / Romans / Powieść historyczna 

• „Każdy nowy dzień”, Ewelina Miśkiewicz
• „Zmysłowy rytm” Patrycja Giesecke
• „Zanim wyznasz mi miłość”, Magdalena Kordel
• „Sanatorium Zagłada”, Max Czornyj
• „Krok do miłości”, Sylwia Kubik
• „Gdyby miało nie być jutra”, Agnieszka Lingas-Łoniewska
• „Fado” Andrzej Stasiuk 
• „Aż po horyzont”, Agnieszka Janiszewska
• „Wiosenne przebudzenie”, Joanna Jax
• „Letnie przesilenie”, Joanna Jax
• „Testamenty”, Margaret Atwood
• „Srebrna łyżeczka”, Magdalena Witkiewicz
• „Perska niepewność”, Laila Shukri
• „Dom Holendrów”, Ann Patchett
• „Narzeczona nazisty”, Barbara Wysoczańska
• „To, co lśni”, Danielle Steel
• „Od pierwszych słów”, Agata Przybyłek

• „Dom w Riverton”, Kate Morton
• „Chechło”, Paulina Świst
• „Zepsute miasto”, Mateusz Gostyński
• „Bez tchu”, K. A. Figaro
• „Wyzwolony: Nowe oblicze Greya oczami Christiana”, E. L. James
• „Piast”, Grzegorz Gajek
• „Wyrka. Utracony wołyński raj”, Małgorzata Witko
• „Niepołomice. Zniewoleni”, Edyta Świętek
• „Zdradzona”, Kiera Cass

          Fantastyka / Thriller psychologiczny / Powieść kryminalna

• „Dziedzictwo krwi”, Amelie Wen Zhao
• „Astronauci”, Stanisław Lem
• „Śmiertelna rozpacz”, T. R. Ragan
• „Instynkt mordercy”, Rachel Caine
• „Dopasowani”, John Marrs
• „Wizjer”, Magdalena Witkiewicz
• „Billy Summers”, Stephen King
• „Dama z wahadełkiem”, Paulina Kuzawińska
• „Dama ze szmaragdami”, Paulina Kuzawińska
• „Dama z woalką”, Paulina Kuzawińska
• „Drugie życie Pana Roosa”, Hakan Nesser
• „Ekstremista”, Remigiusz Mróz
• „Łowca”, Piotr Kościelny
• „Lato utraconych”, Anna Kańtoch
• „Wybaczam ci”, Remigiusz Mróz
• „Martwiec”, Katarzyna Puzyńska
• „Naznaczeni”,  Sylvia Wilczyńska
• „Jestem mordercą”, Max Czornyj
• „Gray Man”, Mark Greaney
• „Biel”, Małgorzata Oliwia Sobczak„Zdradzona”, Kiera Cass

Ze swojej strony zachęcamy również do uczestnictwa w za-
jęciach, które odbywać się będą w Domku Leśnym „Pusz-
czyk” w miejscowości Granica. Informacje o warsztatach czy 
zajęciach będą przekazywane na bieżąco poprzez stronę in-
ternetową biblioteki.

Wszystkim i dużym i małym sympatykom biblioteki życzy-
my spokojnych oraz książkowych wakacji.
       
Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos

CZYTANIE
T O  LATANIEKONKURS


