KORONAWIRUS – CZAS PRÓBY

Koronawirus Saars -Cov-2 wywołujacy chorobę Covid-19, to zagrożenie występujące już na całym świecie. Z początkiem marca udokumentowano również jego obecność w Polsce, od tego czasu mamy do czynienia
z szybkim wzrostem liczby chorych, są też niestety zgony. Przykład takich krajów jak Włochy pokazuje, że choroba może być niezwykle niebezpieczna, a co za tym idzie konieczne jest podjęcie nadzwyczajnych
działań w celu ograniczenia jej zasięgu. W Polsce zostały już podjęte bezprecedensowe działania, jednak ich pełna efektywność zależy od ścisłego współdziałania wszystkich bez wyjątku, zarówno władz, jak i każdego
z nas. To czas próby. Od naszej dyscypliny i odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, naszych bliskich, jak również innych osób, z którymi
przyjdzie nam się zetknąć w trudnym okresie, zależy rozmiar szkód, jak
również czas potrzebny do przywrócenia normalności. Zróbmy wszystko
okres samoograniczeń był jak najkrótszy.

Dezynfekcja przystanków komunikacji gminnej

ZMIANA FUNKCJONOWANIA instytucji
GMINNYCH

Z dniem 12 III br. na podstawie decyzji Rządu RP zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne w szkołach i przedszkolach – w dniach 12 i 13 marca pozostawione zostały jedynie funkcje opiekuńcze placówek, począwszy od 16 marca nastąpiło całkowite zamknięcie obiektów. Uczniom i wychowankom zalecono przebywanie w domach i unikanie wszelkich kontaktów. Na podstawie uprawnień wynikających z przyjętej w pilnym trybie ustawy sejmowej z dniem 11 marca w naszej gminie została podjęta decyzja o ograniczeniu działalności GOKiS poprzez odwołanie wszelkich
imprez, jak również zamknięciu obiektów kulturalnych i sportowych. Zamknięte zostały także biblioteki. W komunikacji publicznej odstąpiono
od sprzedaży biletów jednorazowych. W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020r. stanu zagrożenia epidemicznego zostały w naszej gminie
wprowadzone dalsze ograniczenia dostępności obiektów publicznych. Zawieszono możliwość osobistego załatwienia spraw w Urzędzie Gminy
(za wyjątkiem niektórych czynności), Ośrodku Pomocy Społecznej i w Zakładzie Komunalnym. Pozostała jedynie możliwość załatwiania spraw
za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub pocztą tradycyjną. Decyzja obowiązuje do 10 kwietnia br. Zapadły kolejne decyzje związane z komunikacją publiczną. Zawieszono część połączeń.
W całym kraju zamknięte zostały bary, restauracje i dyskoteki, galerie handlowe i sklepy (za wyjątkiem branży spożywczej, drogerii i aptek),
wprowadzono zakaz zgromadzeń z udziałem więcej niż 50 osób, a następnie więcej niż 2 osób. Zamknięto granice, wprowadzono szerokie ograniczenia w zakresie komunikacji publicznej, wprowadzono duże zmiany w organizacji placówek służby zdrowia.
W działaniach przeciwko pandemii zaangażowani są również nasi strażacy. Przygotowani do niesienia pomocy osobom w kwarantannie są strażacy z OSP Gowarzewo, natomiast OSP Kleszczewo rozpoczęło dezynfekcję przystanków.
Przywrócenie normalnych zasad funkcjonowania gminnych instytucji nastąpi tak szybko, jak tylko to będzie możliwe.
Szczegółowe informacje zamieszczane są na bieżąco na stronie www.kleszczewo.pl.

GMINNE INWESTYCJE W TOKU

Obecnie jeszcze trudno ocenić, jakie będą gospodarcze skutki pandemii. Nasza gmina jest w trakcie realizacji dużych inwestycji. Rozpoczęte inwestycje są kontynuowane – są to przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych. Decyzje odnośnie podjęcia nowych przedsięwzięć
są na razie odkładane w czasie.
Trwa budowa węzła przesiadkowego w Tulcach. Powstaje nowa pętla autobusowa z wiatami dla pasażerów, parking samochodowy, przygotowywane są również miejsca dla rowerów i motocykli. Zostanie zamontowana tablica aktywna informująca o rzeczywistym czasie wyjazdu autobusów. Pasażerowie będą mieli również możliwość skorzystania z biletomatu.
Aktualnie realizowane są także: budowa oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. To ogromna inwestycja o znaczeniu strategicznym dla docelowego rozwiązania problemu gospodarki ściekowej całej gminy. W tej miejscowości jest realizowana również modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w części miejscowości. Inwestycja jest ważna dla Nagradowic, ale jest też przygotowaniem do budowy sieci
kanalizacyjnej w kierunku Komornik i Gowarzewa. Rozbudowa kanalizacji ma również miejsce w Bylinie, a konkretnie w części tej miejscowości sąsiadującej z Kleszczewem.
Dobrze przebiegają roboty przy budowie zaplecza technicznego dla gminnej komunikacji – tutaj trwają prace przy budowie dwóch hal garażowych. To również bardzo ważne przedsięwzięcie z punktu widzenia rozwoju publicznego transportu w naszej gminie.
Dobre tempo prac ma miejsce również na budowie siedziby OPS i posterunku Policji.
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DEBATA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Tym razem w Kleszczewie a nie w Swarzędzu miała miejsce debata na temat bezpieczeństwa na terenie działania komisariatu Policji w Swarzędzu. Wprawdzie zaplanowanym tematem spotkania było podsumowanie działań związanych z wnioskami złożonymi na odbytym wcześniej spotkaniu w Swarzędzu, gdzie
przedstawiono dane na temat stanu bezpieczeństwa i wysłuchano wniosków mieszkańców ale z tego względu, że złożone wówczas wnioski dotyczyły Gminy
Swarzędz (nie wzięli udziału mieszkańcy Gminy Kleszczewo), zainteresowanie sposobem załatwienia wniosków było mniej istotne niż odpowiedzi na pytania
postawione w kwestii bezpieczeństwa na terenie Gminy Kleszczewo. Warto podkreślić, iż pomimo niewielkiej liczby uczestników dyskusja okazała się bardzo
interesująca i konstruktywna. Odpowiedzi na zadawane pytania udzielali I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadkom Leszek Steinitz, Komendant Komisariatu Policji w Swarzędzu kom. Eugeniusz Sierański oraz przedstawiciele wydziałów prewencji i ruchu drogowego Komendy Miejskiej. Na pytania dotyczące Samorządu odpowiadali Wójt Gminy Bogdan Kemnitz oraz Przewodniczący Rady Gminy Marek Maciejewski. W spotkaniu uczestniczyli również Policjanci z Ogniwa Prewencji w Kleszczewie z kierownikiem sierż szt. Marcin Pakulskim.
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