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Wydarzenie
Spotkania w OSP Krusze i Roszczep – przekazanie ubrań specjalnych
Koncert Noworoczny w GOKu w Klembowie
Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy
Wizyta ekipy telewizyjnej TVP3 – realizacja materiału na temat
utworzenia mieszkania chronionego
Wernisaż prac Magdaleny Piwko-Chudzik w Pracownik Twórczej w
Woli Rasztowskiej
VIII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w GOK w Klembowie
Nagranie rozmowy z Panią Marią Myśliwiec – założycielką KGW w
Woli Rasztowskiej - w trakcie przygotowywania film
Spotkanie z Magdaleną Przyłucką, fotografką, mieszkanką naszej
gminy w sprawie projektu (Nie)zwykli Mieszkańcy Gminy Klembów
Uroczystość 100. urodzin naszej mieszkanki Pauliny Saczuk
Spotkanie Zarządu Gminnego OSP
Sesja Inauguracyjna Młodzieżowej Rady Gminy III Kadencji
Uroczystość z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego –
Msza św. przy kapliczce w Michałowie
Wizyta w remontowanym budynku OSP Roszczep – weryfikacja
wykonanych robót
Spotkanie z Marszałkiem Adamem Struzikiem m.in. w sprawie
planowanych naborów i inwestycji
Spotkanie z kierownictwem bazy paliw PERN w Rasztowie w sprawie
budowy dodatkowych miejsc parkingowych przy bazie
Spotkanie z PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji w sprawie
planowanej rozbudowy linii kolejowej Wołomin-Tłuszcz (dodatkowe
dwa tory, zwiększenie prędkości do 200km/h, budowa skrzyżowań
bezkolizyjnych).

 Można uzyskać dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości
maksymalnie 50% kosztów budowy, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł. Wnioski o udzielenie
dotacji można składać w Urzędzie Gminy w Klembowie
 Dyrektorzy wszystkich szkół należących do Gminy Klembów zgłosili swoje placówki do
programu mLegitymacja - Bliższe informacje, krok po kroku, jak uruchomić mLegitymacje
uczniowie uzyskają w sekretariacie szkoły
 Ferie w Bibliotece w Klembowie - Zapraszamy wszystkie dzieci na teatralne poranki we
wtorki i czwartki o godz. 10.00. Przedstawienia zagrają aktorzy z Teatru Lalek IGRASZKA i
Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA.
 (Nie)zwykli Mieszkańcy Gminy Klembów - Zapraszamy do wzięcia udziału w fotograficznej
przygodzie, której pomysłodawczynią i wykonawczynią jest mieszkanka naszej gminy,
Magdalena Cristi Przyłucka. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie fotograficznoopisowego portretu mieszkańców naszej gminy, wśród których nie brakuje pasjonatów,

kolekcjonerów, hobbystów, osób wykonujących ciekawy zawód, działających społecznie,
tworzących obrazy, rysunki, rękodzieło, czy też zajmujących się innymi dziedzinami sztuki,
wykonujących kulinarne cuda, w tym produkty regionalne, grających na instrumentach,
śpiewających, uprawiających różnego rodzaju dziedziny sportowe, itp. Jeśli pomysł spotka
się z zainteresowaniem, jego efektem końcowym będzie organizacja wystawy oraz wydanie
albumu prezentującego osoby, które wezmą w nim udział i wyrażą zgodę na publikację
swojego wizerunku. Każdy z uczestników otrzyma swój portret w formie cyfrowej lub
odbitkę w formacie 15x21 cm.
 TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM
Płać podatki w miejscu zamieszkania! Zachęcamy do tego nowych mieszkańców naszej
gminy. Wystarczy w formularzu PIT przy rozliczaniu rocznego podatku wskazać miejsce, w
którym się aktualnie mieszka (nie trzeba być zameldowanym) i wskazać urząd skarbowy,
który jest przypisany do tego miejsca (czyli US Wołomin).
A najlepiej to po prostu zameldować się w naszej gminie!
PRZETARGI:
Ogłoszone

 Zakup i dostawa kruszyw drogowych oraz piasku w 2020 roku na potrzeby Gminy Klembów
wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych
 Przebudowa nawierzchni w ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wiśniowej w Pasku
 Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego w Roszczepie (świetlica wiejska)
 Budowa ul. Leśnej w Ostrówku - I etap
 Budowa drogi gminnej na dz. nr ew. 276 obręb Karolew oraz zjazdu publicznego z drogi
wojewódzkiej
Rozstrzygnięte:
 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek ul. Warszawska i w
miejscowości Lipka ul. Jasna gm. Klembów, pow. Wołomiński – najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma ZAKŁAD BUDOWNICTWA DROGOWEGO Sp. J.R. R. K. Kalinowscy – za łączną
kwotę 3 460 603 zł, termin wykonania – 18 miesięcy od podpisania umowy

/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

