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Wydarzenie
Rozprawa w sprawie zasiedzenia dróg gminnych w Dobczynie
Wręczenie nagród Wójta za szczególne osiągnięcia sportowe i
artystyczne
Podpisanie umowy z firmą ALBLU sp. z o.o. na rozbudowę ul.
Słonecznej w Klembowie, na kwotę 1.537.500 zł
Odbiór końcowy budowy ulicy Leśnej w Ostrówku
Odbiór końcowy modernizacji ulicy Sąsiedzkiej w Kruszu
Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie
Spotkanie z przewoźnikiem autobusowym na linii Krusze – Radzymin
w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w 2021 roku
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy
Spotkanie z przedsiębiorcami rozpoczynającymi inwestycje albo
prowadzącymi już działalność w strefie gospodarczej „Lipka”
Podpisanie umowy z firmą Czystość na modernizację ulicy
Letniskowej w Michałowie, na kwotę 67.273,13 zł
Spotkanie z Młodzieżową Radą Gminy w sprawie realizacji
Młodzieżowego Budżetu Szkolnego



Laureaci Nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia sportowe lub artystyczne









Piotr Gruchała - Technikum Elektroniczne nr 1 w Warszawie
Karol Gruchała - Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej
Julianna Jaszczuk - Szkoła Podstawowa w Ostrówku (tegoroczna absolwentka)
Anna Dudek-Dmochowska - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie
Jerzy Dudek-Dmochowski - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie
Maria Szczapa - III LO w Wołominie
Aleksandra Szczapa - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie

 Do 30.11.2020r. można składać wnioski o dofinansowanie budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków
 Firma MPK Pure Home zajmująca się odbiorem, transportem i utylizacją odpadów,
udostępniła mieszkańcom gminy Klembów własną mobilną aplikację: MPK Pure Home
Moje Odpady. Zadaniem aplikacji jest podpowiadanie mieszkańcom co i kiedy mogą zrobić
ze swoimi odpadami. Podstawowa funkcja to zarządzanie harmonogramem odbioru śmieci.
Przed odbiorem danej frakcji mieszkańcy otrzymują powiadomienie za pośrednictwem
aplikacji.
 Prowadzone są konsultacje społeczne w związku z opracowywaniem na potrzeby PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumentacji pt.: „Zwiększenie przepustowości na odcinku
Warszawa Wschodnia – Nasielsk”. Zakres projektu obejmuje również linię kolejową nr 10
Legionowo - Tłuszcz, która przebiega przez teren Gminy Klembów. Elementem rozwoju
infrastruktury kolejowej objętej zakresem projektu jest m.in. budowa drugiego toru linii
kolejowej nr 10 Legionowo - Wieliszew, z ewentualną możliwością przedłużenia drugiego
toru w stronę Tłuszcza, w zależności od wyników przeprowadzonych analiz. Efektem

budowy nowej linii kolejowej ma być poprawa dostępności transportowej dla miejscowości
zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej.
Więcej informacji: https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/
 Trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Klembów
na lata 2021-2025. Chcemy dowiedzieć się, jakie kwestie społeczne są ważne dla
mieszkańców gminy. Każdy głos ma znaczenie i każda opinia się liczy. Dlatego prosimy o
wypełnienie ankiety. Link do ankiety: https://klembow.webankieta.pl/
 Ponownie został ogłoszony przetarg na Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Ostrówku do
aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej”.

/-/ Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów

