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Wydarzenie
Narada koordynacyjna na budowie szkoły w Dobczynie
Złożenie życzeń z okazji 100 lat Pani Mariannie Oleksiak z Klembowa
Akcja honorowego krwiodawstwa w Klembowie
Uroczystość z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych w Ostrówku
Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w
konkursie na realizację zadań w zakresie polityki prorodzinnej oraz
sportu.
Zebranie sołeckie w Woli Rasztowskiej w sprawie konsultacji
przebiegu planowanej trasy S10
Podpisanie porozumienia z Gminą Wołomin, w ramach którego
mieszkańcy gminy Klembów będą mogli uczestniczyć w zajęciach w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołominie
Zebranie sołeckie w Klembowie, Michałowie, Sitkach i Pieńkach w
sprawie konsultacji przebiegu planowanej trasy S10
Spotkanie z mieszkańcami w sprawie zasad udzielania dotacji do
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Zebranie sołeckie w Ostrówku w sprawie konsultacji przebiegu
planowanej trasy S10
Zebranie sprawozdawcze w OSP Dobczyn
Przekazanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Warszawie dokumentacji technicznej oraz pozwolenia na budowę
skrzyżowania na DW 634 w Krzywicy (zgodnie z zawartym
porozumienie z MZDW)

 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!
 W odpowiedzi na otwarty konkurs, dla organizacji pozarządowych do Urzędu Gminy
wpłynęło 16 ofert. Jedna organizacja mogła złożyć maksymalnie dwie oferty. Wszystkie
oferty zostały ocenione pozytywnie oraz otrzymały dofinansowanie na realizację
proponowanych działań. Umowy podpisano z następującymi organizacjami: Stowarzyszenie
Czas na działanie, Stowarzyszenie Diabetyków Wołomin, Stowarzyszenie Zespół Muzyki
Dawnej Flauti Divertenti, Ochotnicza Straż Pożarna w Klembowie, Stowarzyszenie Przyszłość
Roszczepu, Stowarzyszenie QUERCUS, Stowarzyszenie Miłośników Starych Traktorów
„SAGAN”, Stowarzyszenie Wola Rasztowska, Wołomińskie Centrum Sztuk Walki, Ochotnicza
Straż Pożarna w Dobczynie, Stowarzyszenie Pomóż Dzieciom, Stowarzyszenie TRAMP. Dzięki
otrzymanemu dofinansowaniu na terenie Gminy Klembów realizowanych będzie kilkanaście
wydarzeń, które mają na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie
polityki prorodzinnej.

 Wykonano wiosenne równania i utwardzanie dróg gruntowych
 Rozpoczynamy koszenie poboczy przy drogach gminnych
 Montaż zdrojów ulicznych (kraniki z wodą) w Klembowie (parking), Ostrówku (park) i Woli
Rasztowskiej (boiska)
 27 kwietnia Młodzieżowa Rada Gminy Klembów rozdawała maseczki wielokrotnego użytku.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji, a w szczególności: Radnemu
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Piotrowi Jastrzębskiemu - za
skoordynowanie całej akcji, Zespołowi szwaczek w składzie: Magdalena Heciak, Dorota
Stefaniak Sknadaj, Maja Foryszewska, Anna Malesińska oraz Halina Adamska - za uszycie
maseczek, Młodzieżowej Radzie Gminy Klembów w składzie: Adrian Gronek, Andrzej Łukasz
Kaza, Maksymilian Kielak, Klara Kościelniak, Krzysztof Stańczak, Łukasz Kocemba, Arkadiusz
Woźniak, Kornel Mathiak, Filip Zbrzeźniak, Emilia Połaska oraz Olga Śliwińska - za
dystrybucję maseczek. Produkcja maseczek została sfinansowana przez Gminę Klembów.
 Zakupiliśmy 23 laptopy z dotacji w kwocie 70.000 zł otrzymanej z Ministerstwa Cyfryzacji w
ramach programu „Zdalna Szkoła”. Laptopy zostały wypożyczone do rodzin wskazanych
przez dyrektorów szkół. Po zakończeniu nauki zdalnej laptopy zostaną przekazane do szkół.
 Gmina Klembów pozyskała dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł z programu
"Mazowieckie Strażnice OSP-2020”. Otrzymane wsparcie finansowe przeznaczone zostanie
na remont części garażowej budynku OSP w Roszczepie. W ramach tej kwoty zostanie
przeprowadzony remont instalacji c. o. oraz elektrycznej.
 Możliwość uzyskania dofinansowania przez spółki wodne działające w Gminie Klembów.
Wysokość środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Klembów na rok 2020 wynosi
30 000,00 zł. Wnioski należy składać do 15 maja.
 Bezpłatna sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich z terenu Gminy Klembów. Osoby
zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 29 753 88 11 lub
mailowy ochronasrodowiska@klembow.pl.
 Rewitalizacja Pałacu wraz z parkiem w Woli Rasztowskiej została nominowana do
ogólnopolskiego konkursu "Modernizacja Roku&Budowa XXI w." Nasze zgłoszenie
konkursowe pomyślnie przeszło pierwszy etap i zostało nominowane do kolejnej fazy
konkursu.
 W ramach instrumentu Komisji Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU Gmina
Klembów zrealizowała bon o wartości 15 000 Euro i wybudowała infrastrukturę do
bezpłatnego korzystania z internetu dla mieszkańców. Dzięki temu można skorzystać z
nielimitowanego dostępu do darmowego WiFi. Punkty dostępu w Gminie Klembów
zlokalizowane są m.in. w następujących miejscach: parking przy kościele w Klembowie i
Urzędzie Gminy w Klembowie, otoczenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w
Klembowie, park w Woli Rasztowskiej, boisko orlik przy Zespole Szkół w Ostrówku,
PRZETARGI:
Ogłoszone
 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Klembów
w 2020/21r. – otwarcie ofert 8.05.2020r.

 Zostały podpisane umowy na największe inwestycje w 2020r. w Gminie Klembów
1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek, ul. Warszawska i w miejscowości
Lipka, ul. Jasna – 2 zadania inwestycyjne:


Zadanie 1 - Budowa kanalizacji w ulicy Jasnej w miejscowości Lipka o długości 1 583,20 mb



Zadanie 2 - Budowa kanalizacji w ulicy Warszawskiej o długości 887 mb, na odcinku od
istniejącej sieci do skrzyżowania z ulicą Leśna w miejscowości Ostrówek

Zakres realizacji obejmuje:
ZADANIE 1 – Budowa kanalizacji
w ulicy Jasnej w miejscowości
Lipka
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Jasnej w miejscowości Lipka obejmuje budowę
kanału głównego grawitacyjnego z rur PVC Ø200mm, o długości L= 1 354,50 mb, oraz kanału
głównego tłocznego z rur PE Ø110mm, o długości L= 227,70 mb, wraz z odgałęzieniami do granic
nieruchomości z rur PVC Ø160mm, o długości L= 482,40 mb. Budowa kanalizacji obejmuje również
30 szt. studni rewizyjnych betonowych Ø1200mm, 18 szt. studni rewizyjnych PVC Ø425mm, 4 szt.
studni rewizyjnych betonowych Ø1200mm, 3 szt. studnia rozprężna Ø1200mm. Ze względu na
ukształtowanie terenu konieczna będzie budowa 3 szt. pompowni ścieków Ø1500mm wraz z
szafkami sterowniczymi. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej, istniejące wykopy zostaną zasypane
a nawierzchnia po całej szerokości drogi zostanie odtworzona.
ZADANIE 2 – Budowa kanalizacji w ulicy Warszawskiej w miejscowości Ostrówek
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Warszawskiej w miejscowości Ostrówek obejmuje
budowę kanału głównego grawitacyjnego z rur PVC-U Ø200mm, o długości L= 391,40 mb, oraz
kanału głównego tłocznego z rur PE Ø90mm, o długości L= 18,80 mb, wraz z odgałęzieniami do
granic nieruchomości z rur PVC-U Ø160mm oraz PCV-U, o łącznej długości L= 146,90 mb. Budowa
kanalizacji obejmuję również 10 szt. studni rewizyjnych betonowych Ø1200mm, 7 szt. studni
rewizyjnych PVC Ø425mm. Ze względu na ukształtowanie terenu konieczna będzie budowa 1 szt.
pompowni ścieków Ø1200mm wraz z szafkami sterowniczymi. Po wybudowaniu sieci
kanalizacyjnej, istniejące wykopy zostaną zasypane a nawierzchnia zostanie odtworzona.
Wykonawca: ZAKŁAD BUDOWNICTWA DROGOWEGO Sp. J. R. R. K. Kalinowscy, ul. Mazowiecka 6,
07-200 Wyszków
Kwota: 3 460 603,94 zł
Termin: do 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)
2. Budowa ul. Leśnej w Ostrówku - I etap.
Zakres realizacji obejmuje: wykonanie robót ziemnych, wykonanie ław z betonu pod krawężniki i
obrzeża, montaż krawężników betonowych i obrzeży, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, wykonanie nawierzchni jezdni z
kostki brukowej betonowej, budowę poboczy, rowów i przepustów, wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego.
Wykonawca: DOWBUD-C II Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pawlikowskiego 1 lok. 23, 03-983 Warszawa
Kwota: 1 772 603,49 zł
Termin: do 10 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)

3. Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego w Roszczepie na dz. nr ew. 476/3 i 477/1 obr.
0013 jedn. ew. 143407_2.
Zamówienie polega na: wykonaniu robót murarskich zewnętrznych i wewnętrznych, wykonaniu
konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, montażu okien, drzwi, montażu urządzeń instalacyjnych
oraz wykonaniu prac instalacyjnych, wykonaniu elewacji, robotach wykończeniowe wewnątrz i na
zewnątrz budynku, wykonaniu dojść, dojazdów, placów i miejsc postojowych. W wyniku remontu
powstaną w budynku dwa oddzielne lokale, w których zlokalizowane będą w jednym świetlica
wiejska, a w drugim gabinet stomatologiczny świadczący usługi z NFZ.
Wykonawca: Konsorcjum firm: USŁUGI HYDRAULICZNE Marek Wrzosek ul. Wyzwolenia 1/8 09-200
Sierpc NIP: 7761650169 - Lider Konsorcjum Inżynieria Budowlana Pyrak Grzegorz Malanowo Stare
48 09-200 Sierpc NIP: 7761601886 - Partner Konsorcjum
Kwota: 511 065,00 zł
Termin: do 10 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)
4. Budowa drogi gminnej na dz. nr ew. 276 obręb Karolew oraz zjazdu publicznego z drogi
wojewódzkiej nr 634.
Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie robót ziemnych, wykonanie ław z
betonu pod krawężniki, wykonanie stabilizacji, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, budowę poboczy, rowów i przepustów, wykonanie
oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie aktualizacji projektu Stałej Organizacji Ruchu w
zakresie drogi wojewódzkiej. Nowo wybudowana droga połączy drogę gminną z drogą wojewódzką
DW 634.
Wykonawca: „Czystość” Sp. Jawna Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid ul. Sławkowska 22 05-200 Wołomin
NIP: 1250002288
Kwota: 420 951,21 zł
Termin: do 4 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)
5. „Przebudowa nawierzchni w ul. Prymasa Tysiąclecia (od ulicy Wiśniowej do ulicy Dębowej) i
ul. Wiśniowej (do świetlicy) w Pasku”.
Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie frezowania, wykonanie ław z
betonu pod oporniki, montaż oporników betonowych, regulację wysokościowej urządzeń,
wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, wykonanie
poboczy, oczyszczenie rowów.
Wykonawca: Konsorcjum firm: 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.,05-300 Mińsk
Maz., ul. Kolejowa 28, 2. „ALTOR” Sp. z o.o., 05-200 Mińsk Maz., ul. Kolejowa 28
Kwota: 330 614,90 zł
Termin: do 4 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)
/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

