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Wydarzenie
„Impreza pod palmami” – wydarzenie organizowane w Klembowie
przez Młodzieżową Radę Gminy (piknik, turniej siatkówki plażowej)
Ćwiczenia z zarządzania kryzysowego w budynku szkolnym
w Markach
Udział w akcji czytelniczej w SP Starym Kraszew „Jak nie czytam jak
czytam”
Podpisanie umowy na rozbudowę drogi gminnej Tłuszcz - Krusze –
z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. na kwotę
1.383.664,00 zł
Podpisanie umowy na budowę drogi gminnej ulicy Przytorowej na
odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości
Ostrówek – z firmą Zakład Budownictwa Drogowego Sp. J.R.R.K.
Kalinowscy, na kwotę 1.455.917,00 zł
Uroczyste wręczenie przez Wojewodę Mazowieckiego promesy
dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie
773.923,00 zł
Wizyta ze Starostą Wołomińskim w bazie paliw PERN w Rasztowie
Kolejna rozprawa w sprawie zasiedzenia działki nr 403 w Tule
Zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum w Klembowie
Podpisanie w Kuratorium Oświaty w Warszawie umowy na
dofinansowanie w kwocie 56.000,00 zł na zakupu tablic aktywnych
do szkół w Klembowie, Ostrówku, Woli Rasztowskiej i Starym
Kraszewie
Zakończenie roku szkolnego w GOKu w Klembowie – prezentacje
uczestników zajęć
Zakończenie roku szkolnego we wszystkich szkołach – wręczenie
nagród laureatom „Nagrody Wójta”
Impreza „Klembowskie Wianki”
Narada z sołtysami
Spotkanie w PGE Dystrybucja w Warszawie w sprawie koordynacji
spraw związanych z montażem światłowodów przez prywatnych
operatorów na słupach należących do PGE
Komisja Oświaty – wizyta w Szkole w Woli Rasztowskiej
IV Zlot Starych Traktorów w Woli Rasztowskiej
Zawody Sportowo-Pożarnicze „Fireman” w Ostrówku
Koncert „Witem Muzyk Ulicy” w Ostrówku
urlop
Święto Policji - 100-lecie Policji w Polsce – uroczystość w Chrzęsnem
Spotkanie z policjantami z Komisariatu Policji w Tłuszczu
Podpisanie umów na dotacje z Urzędu Marszałkowskiego (szczegóły
poniżej)
Narada koordynacyjna na budowie szkoły i sali gimnastycznej
w Dobczynie
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 Akty notarialne (zakup gruntów pod drogi gminne)
 Spotkanie z Radą Sołecką i Radnymi Woli Rasztowskiej – przegląd
parku i remontowanych piwnic w Woli Rasztowskiej
 Spotkanie samorządowców z Ministrem Środowiska w sprawie
planowanych zmian w gospodarce odpadami

 1,5 mln dotacji na zajęcia dodatkowe dla uczniów z naszych szkół. Gmina Klembów we
współpracy z Fundacją STIWEK od września 2019r. rozpocznie realizację projektu "Od
najmłodszych lat zdobywamy świat!" dofinansowanego z Funduszy Europejskich, który
potrwa do 2021r. W ramach projektu we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Klembów uczniowie będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach
dodatkowych, m.in. językowych, matematycznych, przyrodniczych; warsztatach teatralnych,
muzycznych i plastycznych; w nauce programowania i robotyce. Tematyka zajęć powiązana
jest z potrzebami uczniów, dlatego w projekcie przewidziano również zajęcia wyrównawcze
dla uczniów oraz spotkania ze specjalistami, np. logopedą i psychologiem. Szkoły zostaną
doposażone w sprzęt niezbędnych do realizacji zajęć a nauczyciele będą mogli wziąć udział
w szkoleniach i kursach doskonalących. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 1,5 mln
złotych.
 32 tegorocznych laureatów Nagrody Wójta Gminy Klembów w ramach „Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” za rok szkolny 2018/2019.
Dla przypomnienia nagrodę za wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe otrzymuje uczeń ze
średnią ocen 5,2 w szkole podstawowej oraz 5,0 w gimnazjum do tego ocena z zachowania
musi być co najmniej dobra. Wnioskodawcami przyznania nagród byli poszczególni
dyrektorzy szkół. Uczniowie poza dyplomem uznania otrzymali karty podarunkowe na
zakupy sportowe.
 Oferta naszych obu bibliotek powiększyła się o książki wydane w serii "Duże Litery". To
wydania książek przeznaczone dla wszystkich tych, którzy chcą dać odpocząć oczom,
w większym formacie, z niespotykaną w innych książkach bardzo czytelną czcionką. Książki
zostały zakupione w ramach projektu „Biblioteka dola Seniora” ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 Wakacyjna promocja meldunkowa - Zamelduj się w Gminie Klembów! Jeśli zamieszkujesz na
terenie gminy, a jeszcze nie zdążyłeś dokonać obowiązku meldunkowego to teraz jest
wspaniała okazja. W okresie wakacji dla każdego meldującego się przygotowaliśmy pakiet
powitalny, składający się z parasolki, kubeczka, torby oraz breloczka. Zapraszamy do Urzędu
Gminy w Klembowie. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 29 753 88 04.
Promocja obowiązuje do 31 sierpnia br.
 W ramach realizowanego przez Gminę Klembów Programu dofinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków, Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE z Zielonej
Góry, które wykonuje dla nas projekty oczyszczalni przydomowych, ufundowało w tym roku
nagrodę w wysokości 1 000,00 zł, za najładniej wykonaną oczyszczalnią przydomową.
W konkursie oceniane będzie wykonanie oczyszczalni zgodnie z projektem, sposób
zagospodarowania obiektów oczyszczalni (np. nasadzenia roślinne na oczyszczalni, skalniak,
itp.), a także wkomponowanie oczyszczalni w otaczający ją teren (np. nasadzenia roślinne

wokół oczyszczalni, dodatkowa architektura ogrodowa, itp.). Ocena zgłoszonych do
konkursu oczyszczalni zostanie dokonana przez przedstawiciela firmy ECOVERDE oraz
pracownika Urzędu Gminy Klembów.
 15 lipca w Wołominie podpisałem umowy na wsparcie finansowe inwestycji gminnych
w ramach trzech programów Urzędu Marszałkowskiego: „Mazowiecki Instrument Wsparcia
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”, „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2019”, „Mazowieckie Strażnice OSP 2019”. W ramach dotacji w Klembowie
w centrum miejscowości zostanie stworzony nowy teren zielony z nasadzeniami roślinnymi,
szkoły w Ostrówku i Starym Kraszewie otrzymają nowe urządzenia na place zabaw, sołectwo
Pieńki utworzy mobilny punkt degustacji produktów regionalnych, w Rasztowie
wybudowany zostanie chodnik, a w Klembowie zakupiona zostanie iluminacja świąteczna.
Dofinansowany zostanie również remont pomieszczeń sanitarnych w strażnicy OSP
Klembów. Łączna kwota dotacji wyniosła ponad 85 000,00zł.
 Otrzymaliśmy 537.589,00 zł dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych na realizację projektu społecznego „Bądźmy aktywni”. Projekt skierowany jest do
osób pełnoletnich, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na terenie Gminy
Klembów, objętych wsparciem GOPSu lub kwalifikujących się do objęcia takim wsparciem.
Zaplanowano następujące działania dla beneficjentów: poradnictwo zawodowe, prawne
i terapeutyczne, trening motywacyjny, warsztaty umiejętności społecznych, szkolenia
zawodowe oraz staże zawodowe.
 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę na „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 636 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od
istniejącego chodnika w miejscowości Wola Rasztowska do chodnika w miejscowości
Roszczep” z firmą TAR-POL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Jaworski na kwotę
669.461,88 zł
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