Szanowni Państwo – mieszkańcy gminy Kaczory
Niestety już rozpoczęła się jesień – co prawda kalendarzowa, ale niedługo nadejdzie
również i prawdziwa, a to oznacza, że zbliżamy się do końca roku 2008. Zatem chciałbym
krótko przedstawić państwu realizację zaplanowanych inwestycji do realizacji w tym roku.
Uważam, że zgodnie z przyjętym planem inwestycyjnym na rok 2008 (zawartym w uchwale
budżetowej Rady Gminy) zadania te są realizowane planowo i wszystkie, które były
przewidziane na ten rok do realizacji zostaną wykonane. Szerzej na ten temat jest napisane
w dzisiejszym artykule „Naszej gazety”. Oprócz opisanych zadań, jeszcze w tym roku
będziemy realizować
następujące zadania: budowa chodnika w Kaczorach na
ul. Śmiłowskiej, oraz odnoga drogi od ul. Pilskiej (k. państwa Peplińskich). Ponadto w chwili
obecnej trwają remonty: Dom Kultury w Rzadkowie, GOK w Kaczorach oraz sali posiedzeń
w Urzędzie Gminy. Trwają również prace przy opracowywaniu dokumentacji na budowę
dróg i chodników w miejscowości: Śmiłowo, Jeziorki, Zelgniewo, ponieważ w przyszłym
roku główne zadania inwestycyjne – drogowe będą prowadzone w tych miejscowościach.
Szanowni Państwo!
Na sesji Rady Gminy, która odbyła się w poniedziałek (29 września) przyjęto uchwały
o wysokości podatków od nieruchomości na przyszły rok. Chcę w tym miejscu zaznaczyć, że
od kilku lat podatki w naszej gminie utrzymujemy na niezmienionym pułapie, ponieważ
w większości przypadków podatek będzie taki sam jak w bieżącym roku, nieznacznie
wzrośnie tylko w dwóch przypadkach, ale to nie będzie rzutowało na wzrost podatku ogólnie.
Taką decyzję (utrzymywanie podatków na jednakowym poziomie przez wiele lat)
podejmujemy dlatego, ponieważ uważamy, że większość niezbędnych zadań na terenie naszej
gminy mamy załatwionych, a to co realizujemy w chwili obecnej możemy robić dostosowując
tempo do naszych możliwości. Chcę w tym miejscu podziękować mieszkańcom za to, że
przez wiele lat (1990-2004) akceptowali i przyjmowali decyzje nasze, stanowiące podatki na
najwyższym pułapie, dlatego możemy poszczycić się naszymi osiągnięciami i w chwili
obecnej pozwolić na obniżenie podatków (realnie).
W najbliższym czasie zostaną ustawione znaki drogowe na ulicy Pilskiej zakazujące postoju
na poboczu drogi. Znaki takie nie byłyby potrzebne gdyby wszyscy mieszkańcy rozumieli, że
przy tak wielkim ruchu drogowym jaki odbywa się na tej ulicy pozostawianie samochodu na
poboczu stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Wiem, że prawie wszyscy
mieszkańcy stosują się do przyjętych zasad i nie stwarzają zagrożenia, dlatego przepraszam
tych wszystkich, którzy poczują się źle po ustawieniu takich znaków, ale proszę zrozumieć,
że dla bezpieczeństwa jest to konieczne, zresztą niektórzy mieszkańcy sami o to wnosili.
Szanowni Państwo!
Na III Turnieju Miast i Gmin Powiatu Pilskiego, który odbył się w Kruszewie gm. Ujście,
nasza reprezentacja znowu zajęła I miejsce (poprzednio I i II). Jest to znaczny sukces naszej
gminy, ponieważ nasi reprezentanci pokazali, że nasi mieszkańcy nie tylko potrafią solidnie
pracować, ale również znakomicie się bawić. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy
wystąpili w szeregach naszej reprezentacji, promowaliście naszą gminę znakomicie, dziękuję
również paniom z zespołu „Sonata”, których występ zrobił wielką furorę i bardzo się podobał
zgromadzonej publiczności. Dziękuję sołtysom – opiekunom poszczególnych konkurencji
za przygotowanie zawodników i obecność na turnieju.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Brunon Wolski
(wójt gminy)

