Szanowni Pa ństwo- mieszkańcy gminy Kaczory.
Na sesji rady gminy , która odbyła się 28 marca przedstawiona była między innymi realizacja
budżetu za rok 2007 oraz udzielono absolutorium dla wójta gminy. Jeśli chodzi o budżet gminy
,to większość z Państwa już wie (ponieważ jego realizacja była przedstawiana na zebraniach
wiejskich),że został wykonany nawet z nadwyżką i większość zadań inwestycyjnych przyjętych na
2007 rok również została zrealizowana. Pomimo tego ,że realizacja budżet za rok 2007 wygląda
bardzo dobrze , to jednak nie mogę być w pełni usatysfakcjonowany , ponieważ zakładałem ,że
zrobimy o wiele więcej (np. budowa sali gimnastycznej w Dziembowie czy uszczuplenie zakresu
p budowy dróg i chodników na terenie gminy), nie było to jednak możliwe ponieważ cały czas
wyczekiwaliśmy na możliwość złożenia wniosków o dotację ze środków unijnych, jednak to do tej
pory nie było to możliwe (wniosek mogliśmy złożyć dopiero w drugiej połowie marca 2008
roku) co miało wpływ na uszczuplenie realizowanych zadań. Jednak 2007 rok uważam również za
udany ponieważ wykonaliśmy wiele inwestycji które sprawiły ,że poprawiła się estetyka naszych
miejscowości oraz poprawiono warunki bytowe naszych mieszkańców a to jest najważniejsze.
Rada gminy biorąc powyższe pod uwagę udzieliła absolutorium wójtowi gminy (czyli mnie) .
Ja zawsze uważam ,że prace jakie wykonuje wójt gminy jest składową wszystkich osób, którzy ze
mną współpracują, a więc przede wszystkim pracownicy Urzędu Gminy i jednostek budżetowych,
dyrektorzy szkół i przedszkoli , sołtysi i rady sołeckie , panie z kół gospodyń wiejskich , strażacy,
przedstawiciele klubów sportowych i wszystkie osoby i instytucje które mnie wspierają. Dziękuję
serdecznie wszystkim za współpracę w 2007 roku, osiągnięte efekty są naszym wspólnym
sukcesem. Szczególnie serdecznie dziękuję Radzie gminy za udzielenie absolutorium oraz za
bardzo dobrą współpracę oraz udzielane wsparcie w 2007roku.
Efekty naszej pracy są coraz bardziej doceniane przez naszych mieszkańców czego doświadczamy
na różnych spotkaniach , a to dodaje nam siły i determinację do jeszcze bardziej efektywnej pracy
na rzecz wszystkich mieszkańców naszych miejscowości.,
Szanowni Państwo!
Na sesji Rady Gminy kierownik Posterunku Policji pan Ryszard Gonczaronek przedstawił stan
bezpieczeństwa Naszej gminy oraz jakie zagrożenia istnieją na terenie naszej gminy. Przedstawił
również sprawozdanie z pracy policji kaczorskiej w 2007 roku. Z tego sprawozdania a także z
podsumowania pracy policji w Komendzie Powiatowej Policji wynika ,e nasza gmina należy do
jednej ze spokojniejszych gmin powiatu pilskiego a także województwa wielkopolskiego, co jest
zasługa w części policji a przede wszystkim naszych mieszkańców.
Świadczy to o tym ,że na terenie naszej gminy mieszkają ludzie świadomi i mają poczucie
odpowiedzialności za to c czynią. Dziękuje policjantom , którzy pracują na terenie naszej gminy
oraz tym którzy ich wspierają za pomoc w utrzymaniu ładu i porządku publicznego na terenie
naszej gminy. Jest dobrze ale to nie znaczy, że nie może być lepiej zależy to nie tylko od pracy
policji a przede wszystkim od nas samych- mieszkańców naszej gminy, dbajmy o nasze
bezpieczeństwo o ład i porządek wszyscy.
Po sesji Rady Gminy odbył się zjazd jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej
gminy, gdzie również podsumowano pracę w 2007 roku. Wcześniej tego dokonano na sesji Rady
Gminy w dniu 29 lutego na której rada gminy bardzo wysoko oceniła działalność naszych
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, ja to samo uczyniłem na sesji i na spotkaniu w imieniu
naszych mieszkańców podziękowałem strażakom za ich zaangażowanie i chęć niesienia pomocy
potrzebującym poświęcając swój czas a często nawet narażając swoje zdrowie . Cześć Wam i
chwała panowie strażacy, życzę Wam oraz Waszym rodzinom wiele zdrowia i wytrwania w
Waszym postanowieniu –pomagania innym , wszystkiego najlepszego.
Myślę, że Państwa interesują również inwestycje jakie są lub będą realizowane. Chcę w tym
miejscu podkreślić, że już w tym roku zrealizowano kilka inwestycji, są to ułożenie polbruku przy
blokach na Osiedlu Słonecznym w Śmiłowie, dokończono budowę chodnika przy ul. Leśnej w
Kaczorach , wykonano również część drogi przy „Kosiarach” w Dziembowie., obecnie trwa

budowa dróg i chodników w Dziembówku ( etap III). Ponadto wyremontowaliśmy sanitariaty w
Urzędzie Gminy , wyremontowano kuchnię w WDK w Smiłowie oraz wyremontowano WDK
Morzewo, trwa przebudowa szatni sportowej w Dziembowie. W najbliższym czasie zostaną
ogłoszone przetargi na budowę dróg w Dziembowie , Morzewie, Rzadkowie nieco później droga
w Krzewinie i Prawomyślu oraz budowa sali gimnastycznej w Dziembowie. Opracowywana jest
również dokumentacja na przebudowe dróg w Śmiłowie , Zelgniewie Jeziorkach i Brodnej.
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8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet, w wielu miejscowościach odbyły się spotkania z tej okazji,
gdzie składałem Paniom życzenia oraz podziękowania za ich pracę i oddanie na rzecz swoich
rodzin oraz zaangażowanie w pracy zawodowej. Ja jako wójt gminy wspólnie z Przewodniczącym
Rady Gminy panem Stefanem Kowalem imieniu Panów z naszej gminy złożyliśmy na ręce Pań
obecnych na spotkaniu w Gminnym Osrodku Kultury Kaczorach wszystkim Paniom
zamieszkałym na terenie naszej gminy gorące podziękowania i życzenia zdrowia oraz wszelkiej
pomyślności oddając cześć i hołd za ich poświęcenie w pracy na rzecz rodziny jak również dla
dobra społecznego angażując się w pracy zawodowej i społecznej tworząc dobrą atmosferę wśród
wszystkich mieszkańców naszej gminy. Jeszcze raz serdecznie Wam drogie panie dziękujemy za
wszystko i życzymy wszystkiego najlepszego.
Również w tym roku w marcu , bardzo wcześnie obchodziliśmy chyba największe święto
kościelne-jakim jest Wielkanoc. Dwa dni świąt sprzyjały również do spotkań rodzinnych , które
cementują i zespalają rodziny. Święta te również wprowadzają nas w stan zadumy i pobudzają
refleksje. Jedna z takich chciałbym przekazać naszym mieszkańcom którą zapamiętałem z
przesłania Ojca Świętego Benedykta XVI wygłoszoną podczas homilii w pierwszym dniu Świąt.
Ojciec Święty apelował do nas wszystkich abyśmy się wyzbyli nienawiści w naszych sercach o ile
taki istnieje i abyśmy nie popełniali błędu Judasza- który zdradził swego przyjaciela- Chrystus
albo św. Piotra który wyrzekł się Przyjaciela.

Z serdecznymi pozdrowieniami
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