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KACZORY
GMINĄ ROKU 2017
oraz

ORŁEM POLSKIEGO
SAMORZĄDU

BRUNON WOLSKI
wójt gminy Kaczory
Obserwując gminę Kaczory, niejeden może pomyśleć, że jesteśmy kolekcjonerami nagród i wyróżnień. Pewnie coś w tym jest, ale nierozsądkiem byłoby nie uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach i
plebiscytach, poddających ocenie naszą działalność.
Jest to również niepowtarzalna okazja na promowanie naszej Małej Ojczyzny na arenie ogólnopolskiej.
A jeżeli kapituły doceniają nasze dokonania, przyznając gminie laury, tym
większa satysfakcja dla byłych i obecnych działaczy samorządowych oraz
duma dla mieszkańców. Rzeczywiście w kolekcji posiadamy przeróżne nagrody i tytuły, a tegoroczne wyróżnienie należy do jednych z cenniejszych.
Uhonorowanie Gminy Kaczory nagrodą w Ogólnopolskim Plebiscycie
Orły Polskiego Samorządu to kolejny dowód na to, że samorząd naszej gminy efektywnie wykorzystuje środki zewnętrzne, inwestuje w rozwój regionu,
dba o poprawę jakości życia mieszkańców i warunki sprzyjające rozwojowi
przedsiębiorczości.
Prestiżowy tytuł „Gmina Roku 2017” oraz statuetka „Orzeł Polskiego
Samorządu” to nagrody nie tylko dla wójta, radnych, pracowników urzędu
i podległych jednostek, ale również, a może przede wszystkim dla całej społeczności naszej gminy.

Nie bez kozery symbolem ogólnopolskiego plebiscytu „Orły Polskiego Samorządu” jest ORZEŁ. Ten dostojny i dumny ptak bryluje na
firmamencie, budząc podziw i zachwyt. Orzeł to także, a może przede wszystkim, godło naszego kraju. I wreszcie, potocznie „orzeł” to
znakomitość i mistrz nad mistrze. Właśnie takim ORŁEM, błyszczącym na tle innych gmin Polski, uznano Gminę Kaczory.

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl, biorąc pod uwagę dokonania Gminy Kaczory, nagrodziła ją
tytułem „Gmina Roku 2017” oraz
srebrną statuetką „Orły Polskiego
Samorządu 2017”, w tegorocznej
edycji Ogólnopolskiego Plebiscytu
Orły Polskiego Samorządu.
Ceremonia wręczenia nagród,
w której uczestniczyli przedstawiciele Gminy Kaczory, na czele z
wójtem Brunonem Wolskim oraz
przewodniczącym Rady Gminy
Stefanem Kowalem, miała miejsce podczas Wielkiej Gali „Polska
Przedsiębiorczość 2017”, która odbyła się 19 maja w warszawskim
Sangate Hotel Airport. Uczestnikami Gali byli oprócz przedstawicieli
zwycięskich podmiotów, osobistości świata polityki i kręgów biznesu. Nagrody wyróżnionym wręczali
Janusz Piechociński – były wicepremier i minister gospodarki, a obecnie Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, a także Lesław
Wiatrowski – wiceprezes Federacji
Przedsiębiorcy.pl.
Gospodarzem wieczoru był
Robert Składowski – Prezes Federacji Przedsiębiorcy.pl, natomiast uroczystość perfekcyjnie poprowadzili:
znana prezenterka telewizyjna Iwona Radziszewska i Piotr Gąsowski.
Po części oficjalnej gości zabawiał
Mateusz Mijal oraz zespoły Łzy i
Wawele.

Plebiscyt „Orły
Polskiego Samorządu”
zorganizowany został w
ramach Ogólnopolskiego Programu Regionów Samorządowa Marka Roku. Od 15 lat jego celem jest
budowanie i umacnianie pozycji
samorządów jako silnych marek,
potrafiących wykorzystać pojawiające się możliwości rozwoju. Marek, które umacniają swój pozytywny wizerunek zarówno w Polsce, jak
i za granicą.
Podczas tegorocznej edycji
Rada Programowa nagrodziła podmioty, które są wzorowo zarządzane, rozwijają się w dynamiczny
sposób i śmiało można o nich powiedzieć, że są wizytówką polskiej

gospodarki.
Spośród bez mała 2.500 gmin
polskich, laureatami tegorocznej
edycji plebiscytu w kategorii „samorząd” zostało 25 gmin, które
wyznaczają najwyższe standardy
w wielu dziedzinach, są symbolem
rozwoju oraz efektywności w zarządzaniu swoją Małą Ojczyzną. Gmina Kaczory była jedną z trzech gmin
w Wielkopolsce, która otrzymała
nominację, przeszła pozytywnie

procedurę weryfikacyjną i zakwalifikowała się do otrzymania nagrody
o zasięgu ogólnopolskim.
Przystępując do programu
Gmina Kaczory musiała przedstawić informacje z dwóch ostatnich
lat w zakresie działań zrealizowanych w obszarze: promocji, budowania pozytywnego wizerunku oraz
marki gminy, ochrony środowiska,
infrastruktury technicznej, ochrony
zdrowia, turystyki, edukacji, kultu-

ry, polityki prorodzinnej, współpracy z inwestorami, współpracy partnerskiej krajowej oraz zagranicznej.
Gmina Kaczory zobowiązana była
również do przedstawienia danych
za lata 2015 - 2016, dotyczących
m.in.: budżetu gminy, środków
pozyskanych z Unii Europejskiej,
ilości podmiotów gospodarczych
prowadzących działalność na terenie gminy i długości zmodernizowanych lub wybudowanych dróg.

16

LIPIEC 2017 nr 7 (127)

www.tetnoregionu.pl
gionu.pl

KACZORY

gmina na miarę
nowoczesnej Europy
Gmina Kaczory, jedna z prawie 2500 gmin polskich, dlaczego właśnie ona zasługuje na wyróżnienie i uwagę? Powodów jest wiele! Już
od transformacji ustrojowej, a nawet jeszcze wcześniej, włodarze,
na czele z wójtem gminy Brunonem Wolskim, stawiali na gruntowny
rozwój w każdej dziedzinie. A przecież nowoczesna gmina to magnes
dla inwestorów, a przede wszystkim komfort życia jej mieszkańców.
Lawinowo realizowane kolejne przedsięwzięcia, racjonalne korzystanie ze środków unijnych (i nie tylko), dbałość o środowisko i wręcz
hołubienie potencjalnych inwestorów, których gmina wspiera od
projektu po wykonanie, są tylko fragmentem atutów gminy Kaczory.
Dodając do tego fakt, że samorząd gminy ma precyzyjną i dalekosiężną wizję jej rozwoju, nie ma się co dziwić, że malowniczo położona gmina powiatu pilskiego stanowi forpocztę proeuropejskich
przemian i stanowi wzorcowy przykład dla gmin spoza Wielkopolski.
Jest gminą na miarę nowoczesnej Europy! Każdy ansambl (czyt. samorząd) musi mieć sprawnego dyrygenta. Właśnie takim, niezwykle
sprawnym kapelmistrzem bez dwóch zdań jest wójt gminy – Brunon
Wolski, który prowadzi ją od ponad 30 lat. To dzięki niemu oraz perfekcyjnie dobranemu zespołowi gmina kwitnie z dnia na dzień. Wójt
jest prawdziwym wizjonerem, który wraz ze swoją ekipą niepospolite
pomysły przeradza w efektowny produkt finalny.
CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Kaczory to gmina wiejska, jedna z dziewięciu gmin powiatu pilskiego, oddalona od
stolicy Wielkopolski o 91 km, zaś tylko o kilka kilometrów od Piły, z którą łączy ją biegnąca
wśród lasów bezpieczna droga. Gmina Kaczory jest bardzo dobrze skomunikowana nie tylko z
Poznaniem czy Piłą, ale także z Bydgoszczą, Szczecinem, Koszalinem i Kołobrzegiem. Przez jej
teren przebiegają dwie ważne trasy kolejowe: Piła – Bydgoszcz, Piła – Poznań oraz droga krajowa
nr 10, łącząca Szczecin z Warszawą. Do stolicy Wielkopolski łatwo stąd dotrzeć zmodernizowaną
drogą powiatową, która w miejscowości Ujście łączy się z drogą krajową nr 11. W każdej z 13
miejscowości wchodzących w jej skład, mieszkańcy mają zapewnione komfortowe warunki do
życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Najlepszym wyznacznikiem wysokiego standardu
życia jest liczba ludności, która w ostatnich 26 latach powiększyła się o 43%.

„na dniach” ukończone. Koszt tej inwestycji to około 8 milionów złotych.
OŚWIATA
Oczkiem w głowie kaczorskiego samorządu jest Oświata. W gminie funkcjonują trzy nowoczesne, dobrze wyposażone szkoły podstawowe. Na przestrzeni ostatnich 25 lat rozbudowano trzy
szkoły: w Śmiłowie (1990-1994 i 1998), Kaczorach (1994-2002) i Dziembowie (2008-2010), a
pozostałe obiekty systematycznie modernizowano. Gmina Kaczory posiada również jedno gimnazjum, działające w nowym skrzydle budynku szkoły podstawowej. W kontekście wchodzącej
w życie reformy oświaty, będzie ono stopniowo „wygaszane”. Co prawda obecne klasy I i II
dokończą edukację w budynku gimnazjum, ale uczniowie, którzy w starym systemie poszliby
do pierwszej klasy gimnazjum, rozpoczną proces kształcenia w VII klasie szkoły podstawowej i
rozlokowani zostaną w trzech już ośmioklasowych szkołach podstawowych, które po wakacjach
będą działać na terenie gminy, w Kaczorach, Śmiłowie i Dziembowie.
Dumą gminy są przedszkola, dostępne od 1990 r. dla wszystkich chętnych dzieci. W 1990
roku oddano do użytku nowy budynek w Kaczorach, który w 2012 roku powiększono o dodatkowy szósty oddział. Każda z siedmiu działających obecnie placówek posiada bezpieczny plac
zabaw, otwarty także popołudniami dla wszystkich dzieci.
KULTURA PRZEZ DUŻE „K”
W każdej wsi sołeckiej funkcjonuje wiejski dom kultury z pełnym zapleczem kuchennym i
sanitarnym. Jak można zauważyć mieszkańcy Gminy Kaczory są aktywnymi uczestnikami wielu
wydarzeń, nie tylko plenerowych. W salach wiejskich z pełnym zapleczem kuchennym i sanitarnym organizują spotkania czy uroczystości rodzinne. Obiekty te są systematycznie remontowane
i modernizowane. W latach 2011-2012 w Prawomyślu, Dziembówku i Rzadkowie, a wcześniej w
pozostałych wsiach. W 2013 roku powstał nowy Wiejski Dom Kultury w Jeziorkach.
Jednak sercem kultury w gminie jest prężnie działający Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach, organizujący wiele imprez kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych. Przy GOK-u funkcjonuje, znana daleko poza terenem gminy, orkiestra dęta i zespół wokalny „Sonata”.
Niebawem zostanie zakończona przebudowa i rozbudowa tej placówki. Po modernizacji
budynek zmienił całkowicie wygląd, a jego powierzchnia została znacząco powiększona, co
spowoduje poszerzenie oferty kulturalno-dydaktycznej. Nowy budynek Ośrodka jest obiektem
dwukondygnacyjnym. Na parterze znajduje się sala widowiskowa z zapleczem, sale pomocnicze,
część biurowa i zaplecze sanitarne. Na piętrze, znajdującym się nad częścią sali widowiskowej
i pomieszczeniami biurowymi, ulokowana będzie dodatkowa sala zajęć i pracownia. Piętra budynku będą połączone schodami usytuowanymi na zewnątrz budynku i wychodzącymi na patio.
Obiekt będzie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
SPORT

GMINNE INWESTYCJE
Racjonalne inwestycje lokalne kreują rozwój społeczno-gospodarczy gminy w długim i
krótkim okresie. Inwestycje służące budowie i rozbudowie lokalnej infrastruktury technicznej
i społecznej są podstawowym czynnikiem wzrostu wartości majątku gminy. Trudno wymienić
wszystkie inwestycje realizowane w gminie Kaczory w latach 1990-2015, gdyż ich lista jest długa. Jednak te, które wykonano z udziałem środków finansowych zewnętrznych, w tym unijnych,
udowadniają, że samorząd w pełni je wykorzystuje. Można powiedzieć, że gmina rozwijała się w
szybkim tempie, a wioski stały się nowocześniejsze, co jest również zasługą samych mieszkańców, którzy dbają o swoją małą ojczyznę.
Jedną z ostatnich, ale jakże ważnych inwestycji jest modernizacja, zbudowanej ponad 20 lat
temu oczyszczalni ścieków w Kaczorach. To jedno ze sztandarowych przedsięwzięć, które będzie

Kaczory - gminą sportu. Dzięki rozwojowi infrastruktury sportowej w gminie, najmłodsi
oraz ludzie starsi mogą aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu i w nowoczesnych
funkcjonalnych halach sportowych przy szkołach w Kaczorach, Śmiłowie i Dziembowie, które
powstały w 1998 i 2010 roku. To na nich odbywają się zajęcia wychowania fizycznego a po lekcjach są dostępne dla wszystkich mieszkańców. Warte jest podkreślenia, że w każdej wsi sołeckiej
mieszkańcy mogą korzystać z boisk do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, a w Kaczorach,
Prawomyślu i Dziembówku – także do gry w piłkę plażową. W 2015 roku gmina wzbogaciła się
o kolejne wielofunkcyjne boisko przy szkole w Kaczorach.
Szlagierową inwestycją sportową gminy jest wybudowana w 2013 roku kryta pływalnia „Relaks”, oferująca dwa baseny, zjeżdżalnię, jacuzzi, kompleks saun oraz grotę solną, za którą gminie
został przyznany tytuł „Inwestor na Medal”, w ogólnopolskim konkursie Budowniczy Polskiego
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Sportu za całokształt działalności na rzecz rozwoju sportu i rekreacji.
Do tytułu zarekomendował Gminę Kaczory marszałek województwa
wielkopolskiego. Uzyskanie takiego wyróżnienia za wybudowanie
Krytej pływalni w Kaczorach jest dla Gminy Kaczory kolejną motywacją do działania na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej. W
ramach cotygodniowych lekcji wychowania fizycznego na basen
uczęszczają uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy Kaczory.
Młodzież realizuje swoje sportowe pasje w czterech Ludowych Zespołach Sportowych. Każdy klub posiada pełnowymiarowe boisko
z szatniami, na trzech obiektach wybudowano trybuny. Powstałe
obiekty sportowe mają być pełne uśmiechniętych dzieci, gwarantując
rozwój, radość i zdrowy wypoczynek.
ROLNICTWO, INFRASTRUKTURA DROGOWA
W Gminie Kaczory także rolnictwo jest bardzo ważną gałęzią
działalności mieszkańców, a rolnicy stanowią sól tej ziemi, aktywnie
współtworząc jej klimat. Gmina Kaczory ma charakter rolniczy, ale
doskonałe warunki do działalności znalazły w niej liczne przedsiębiorstwa. Prowadzona przez władze lokalne polityka wspiera inwestorów, sprzyja powstawaniu nowych firm. Działalność gospodarczą
prowadzi tu około 400 podmiotów różnych branż, dzięki czemu
każdy mieszkaniec ma szansę znaleźć pracę na terenie gminy, bądź
w pobliskiej Pile.
Warto również wspomnieć o najważniejszej inwestycji drogowej
w ostatnich latach, jaką była budowa drogi z Kaczor do Piły, o długości 6 km. Oddanie jej do użytku w 2004 roku znacząco poprawiło
komunikację w gminie i skróciło dojazd do Piły.
Należy podkreślić, że przez cały okres minionego 25-lecia inwestycje realizowane były na terenie całej gminy. Właśnie dzięki takiej
polityce inwestycyjnej, dziś wszystkie miejscowości są zadbane i
uporządkowane. Od wielu lat gmina kompleksowo wyposażona jest
w podstawową infrastrukturę techniczną. Do wszystkich miejscowości doprowadzony jest gaz ziemny, woda, kanalizacja sanitarna oraz
sieć telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wszystkie mają zmodernizowane drogi, chodniki i parkingi z wjazdami z kostki polbrukowej,
co przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców.
Planowane są kolejne inwestycje: budowa ścieżek pieszych i rowerowych wokół jeziora Kopcze, budowa dróg Rzadkowo-Morzewo
oraz Dziembowo-Kaczory. W tym roku mają powstać dwie ścieżki
rowerowe - dofinansowane z WRPO – z Kaczor do Morzewa oraz z
Kaczor do Śmiłowa. W niedalekim planie jest zbudowanie kolejnej,
ale jakże ważnej, ścieżki z Kaczor do Piły.
ELDORADO DLA INWESTORÓW
Oprócz dobrej infrastruktury lokalny biznes kwitnie dzięki preferencyjnym warunkom wprowadzonym przez władze. Są to m.in.
zwolnienia z podatków, doradztwo w zakresie realizacji procesu
inwestycyjnego, pomoc przy naborze pracowników, w znalezieniu
działki budowlanej czy przy zmianie zapisów dotyczących funkcji
nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymania odpłatności za wodę i śmieci na poziomie
takim jak dla wszystkich mieszkańców.
GMINA KACZORY – KOLEKCJONEREM NAGRÓD
I WYRÓŻNIEŃ
Prężną działalność samorządu w zakresie zapewnienia dobrych
warunków do zamieszkiwania i prowadzenia biznesu potwierdzają
uzyskane nagrody i certyfikaty. Najważniejsze z nich to: I miejsce
w konkursie „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców” (2003 r.), wyróżnienie „Inwestor na medal” w konkursie „Budowniczy Polskiego
Sportu” za budowę Krytej Pływalni w Kaczorach (2013 r.), o którym wcześniej wspomnieliśmy. Wyróżnienie specjalne w konkursie
„Działania proekologiczne w ramach strategii rozwoju obszarów
wiejskich” za projekt „Skanalizowanie całej gminy” (2003 r.). V
miejsce w ogólnopolskim rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna
Inwestorom” (2003 r.). 47 miejsce w rankingu „Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych” (2005 r.) czy 11 miejsce w konkursie
„Teraz Polska” pod patronatem Prezydenta RP (2009 r.). Nagroda w
konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” za projekt „I Turniej Gmin Powiatu Pilskiego” (2006 r.). Nominacja do tytułu „Przyjaźni Środowisku”
pod patronem Prezydenta RP (2004 r.). Tytuł HIT’2006 za inwestycje zrealizowane w ostatnim 15-leciu oraz modelowe rozwiązania
organizacji oświaty na terenie gminy (2007 r.). Certyfikat „Gmina
Fair Play 2015” w programie „Gmina Fair Play – Certyfikowana
Lokalizacja Inwestycji 2015”. Tytuł „Lider Rozwoju Regionalnego
2015”, przyznany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości (2015 r.).
Tytuł „HIT”2015 za dynamikę działań w zakresie wielofunkcyjności
gminy Kaczory w latach 1990-2015 w konkursie Gospodarczo-Samorządowy Hit Regionów (2016 r.). 70. miejsce w Złotej Setce Gmin
Wiejskich w rankingu Związku Powiatów Polskich (2016 r.). Certyfikat „Przyjazna Polska 2016” w kategorii dobre miejsce zamieszkania, przyznany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym (2016 r.). Ostatnią i chyba najcenniejszą nagrodą
jest tytuł „Gmina Roku 2017” oraz srebrna statuetka „Orła Polskiego
Samorządu 2017”, przyznane w Ogólnopolskim Plebiscycie „Orły
Polskiego Samorządu”. Uff, trudno wszystko wymienić!
Marek Mostowski
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WARTO MIEĆ PRZYJACIÓŁ NA ŚWIECIE,
CZYLI WIZYTA W GMINIE WABERN
„Miasta partnerskie” – pojęcie to znane jest już od stuleci. Ta forma partnerstwa między miastami w różnych krajach, ma na celu wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną. O tym, że warto mieć przyjaciół poza granicami kraju, dobrze wie samorząd gminy Kaczory
wraz z jej mieszkańcami. Kaczory zaprzyjaźnione są z dwoma partnerami zagranicznymi. Jednym jest gmina Kryżopil na Ukrainie, zaś
drugim niemiecka gmina Wabern, leżąca w kraju związkowym Hesja, w rejencji Kassel, w powiecie Schwalm-Eder.

Właśnie w ramach owej przyjaźni, w dniach 24-26 maja
2017 r. przedstawiciele samorządu gminy Kaczory przebywali
w partnerskiej gminie Wabern. Okazją do odwiedzin była rocznica 1200-lecia miejscowości Wabern, która w tych dniach była
bardzo uroczyście obchodzona przez mieszkańców tej gminy.
Do Wabern delegacja Kaczor dotarła 24 maja w godzinach
popołudniowych. W sali narad w Urzędzie Gminy odbyło się
spotkanie powitalne z udziałem władz i pracowników gminy
Wabern. Burmistrz Claus Steinmetz i wójt Brunon Wolski podsumowali dotychczasową współpracę i podkreślili potrzebę
dalszych wspólnych spotkań. Goście z Kaczor zapoznani zostali
ze strukturą organizacyjną Urzędu Gminy w Wabern i zakresem
kompetencji pracowników na poszczególnych stanowiskach
pracy.
Wieczorem odbyła się uroczysta akademia z okazji 1200-lecia Wabern, z udziałem okolicznych mieszkańców, przedstawicieli gminy Kaczory i wielu zaproszonych gości. Uroczystość
miała bogatą oprawę artystyczną, w całości przygotowaną przez
mieszkańców gminy Wabern. Podczas akademii wójt gminy
Kaczory Brunon Wolski i przewodniczący Rady Gminy Kaczo-

ry Stefan Kowal złożyli okolicznościowe życzenia i gratulacje
oraz wręczyli władzom samorządowym gminy pamiątkową
statuetkę kaczora z brązu.
- Podczas okolicznościowych przemówień jeden z polityków z Hestii docenił dążenie naszego samorządu do wzmacniania przyjaznych kontaktów z gminą Wabern oraz wyraził swoje
zadowolenie z uczestnictwa przedstawicieli naszej gminy w
obchodach 1200-lecia Wabern – mówi wójt Brunon Wolski.
W kolejnym dniu wizyty delegacja z Polski wzięła udział
w mszy protestanckiej oraz plenerowym pikniku rodzinnym,
które zorganizowane zostały w ramach obchodów jubileuszu.
Po południu goście zostali zaproszeni na pieszą wycieczkę po
Wabern, podczas której burmistrz Claus Steinmetz pokazał
najważniejsze obiekty i inwestycje zrealizowane w ostatnim
czasie. Wśród zaprezentowanych obiektów były m.in. drewniane figurki nawiązujące do historii Wabern, ufundowane z okazji
1200-lecia, zabytkowy pałac myśliwski, w którym obecnie
mieści się ośrodek dla młodzieży z problemami, dom opieki dla
seniorów, zakład pracy aktywizujący osoby niepełnosprawne
oraz dworzec kolejowy, który został w ostatnim czasie wyre-

montowany przez miejscowe władze samorządowe.
Podczas wieczornego spotkania integracyjnego wójt gminy
Kaczory Brunon Wolski zaprosił delegację Wabern na uroczyste
otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach we wrześniu
bieżącego roku.
W ostatnim dniu wizyty kaczorska delegacja zwiedziła
zabytkową miejscowość Flitzlar oraz Park Wilhelmshöhe w
Kassel z zespołem fontann i kaskad oraz pomnikiem Herkulesa.
- Z gminą Wabern jesteśmy zaprzyjaźnieni już kilkanaście
lat. Jest ona pod względem ilości mieszkańców podobna do naszej gminy, chociaż powierzchniowo gmina Kaczory jest prawie
trzykrotnie większa. Z roku na rok zacieśniamy nasze kontakty,
wielokrotnie wzajemnie się odwiedzając - zarówno samorządowcy, strażacy czy młodzież. Tym samym coraz bardziej się poznajemy. Kolejna wizyta przedstawicieli naszej gminy w Wabern
pozwoliła lepiej poznać historię, sposób pracy i funkcjonowania
administracji tej gminy. Była także okazją do wymiany doświadczeń na szczeblu samorządowym i wzmocnienia więzi społecznych między naszymi gminami – wyjaśnia wójt Brunon Wolski.
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