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zainteresowaniem, wzbudza coraz większy zachwyt. Nie ulega wątpliwości - ta pływalnia
to wielka sprawa, świadcząca o dużych możliwościach i aspiracjach całej gminy. Mamy
ją na miejscu, więc wypad na basen nie łączy się z wyprawą. Dzieci uczęszczają na basen
w ramach szkolnych zajęć wychowania fizycznego. Podczas godzinnej, cotygodniowej lekcji
uczą się pływać oraz doskonalą swoje umiejętności. Jestem pewien, że już wkrótce w całej
gminie nie będzie dziecka, które nie umiałoby pływać. I to jest niewątpliwie sukces.
Podsumowując nasza rozmowę, z pełnym przekonaniem można powiedzieć, że
warunki życia w wiejskiej gminie Kaczory, pod wieloma względami, nie ustępują
warunkom miejskim...

Rozmowa z Brunonem Wolskim,
wójtem gminy Kaczory

...myślę, że w pewnych aspektach nawet je przewyższają. Mamy wręcz wzorcowo zorganizowaną
oświatę, dzięki czemu dzieci i młodzież mogą w pełni rozwijać się i kształcić, a wszystkie chętne
maluchy uczęszczać do przedszkola. Dostęp do nowoczesnych boisk, hal i obiektów sportowych
zmienia jakość życia mieszkańców, wyrównuje szanse dzieci i młodzieży Jeśli dodamy do tego
malownicze nadnoteckie krajobrazy, okoliczne jeziora i lasy, piękną przyrodę, szlaki piesze i rowerowe, to okazuje się, że komfortem życia i przestrzenią życiową znacznie wyprzedzamy miasto.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Ewa Stasiak

Na wsi żyje się lepiej jak w mieście!

Nowoczesna siedziba firmy „Almar „ w Kaczorach
Modern office of the company Almar in Kaczory

Działamy na przekór stereotypom
Kaczory to niespełna ośmiotysięczna, malowniczo położona i nowoczesna nadnotecka gmina. Co zadecydowało o jej wysokiej pozycji na mapie najdynamiczniej
rozwijających się gmin w Wielkopolsce?
Osiągnięcia Kaczor to wspólne dzieło jej pracowitych mieszkańców oraz prorozwojowej
polityki realizowanej przez władze gminy. Razem czynimy starania, aby w gminie żyło się
coraz lepiej, nie boimy się wyzwań, innowacji, ostrego tempa inwestycyjnego. Dzięki temu
wszystkie miejscowości gminy Kaczory wyposażone są w sieć gazowniczą i wodociągową,
kanalizację. Gmina posiada dwie oczyszczalnie ścieków, rozwiniętą sieć dróg oraz nowoczesną bazę oświatową, kulturalną i sportową. W gminie wciąż rozwija się budownictwo
mieszkaniowe, jej chlubą jest dodatni przyrost naturalny i stały wzrost liczby ludności.

Kryta pływalnia w krajobrazie gminy wiejskiej to nieczęsty obrazek, a jej budowa
- nie lada wyzwanie. Co zadecydowało o powstaniu tej inwestycji w Kaczorach?
Rzeczywiście, kryty basen to inwestycja niezwykle rzadko spotykana w gminach wiejskich, oddalonych często od dużego miasta. Myślę że w skali kraju, takie obiekty w tego typu gminach
jak nasza, można byłoby policzyć na palcach jednej ręki. Budując zatem basen w Kaczorach,

Szkoła Podstawowa w Dziembowie wraz z salą gimnastyczną
Primary school with a sports hall in Dziembowo

Country life beats city life!
Municipality of Kaczory

W Kaczorach dużo się dzieje, gmina została wyróżniona za całokształt działalności na rzecz rozwoju sportu i rekreacji. W jaki sposób jej mieszkańcy mogą aktywnie i atrakcyjnie spędzać wolny czas?
Stwarzamy naszym mieszkańcom dobre warunki do rozwoju i aktywności, do rekreacji i wypoczynku, do uprawiania sportów. Dla nas to ważne, aby mieli oni gdzie pójść, spotkać się,
atrakcyjnie spędzić czas, aby mogli cieszyć się miejscem, w którym żyją i mieszkają. Każda
miejscowość sołecka wyposażona jest w boiska (do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej),
w każdej działa wiejski dom kultury. Przy szkołach podstawowych w Kaczorach, Śmiłowie
i Dziembowie funkcjonują nowoczesne sale gimnastyczne, które są udostępniane mieszkańcom, a w siedmiu miejscowościach gminy bezpieczne place zabaw dla dzieci. Prężnie
działają cztery kluby sportowe, w tym sekcja piłki nożnej kobiet, prowadzona przez byłą
kadrowiczkę, pasjonatkę tej dyscypliny. W odbywających się w gminie imprezach plenerowych udział biorą całe rodziny, emocjonując się sportową rywalizacją i ciesząc wspólną
zabawą. Gminny Turniej Wsi, Bieg Uliczny - Kaczorska 10, Gminny Turniej Wędkarzy, Gminne
Dożynki, czy Wielka Gala Jeździecka, to imprezy prestiżowe, tworzące lokalne więzi, podtrzymujące lokalne tradycje, a także przyciągające do gminy wielu przyjezdnych. Mieszkańcy rozwijają swoje pasje oraz spełniają się w różnych rolach społecznych. W gminie działają
Ochotnicze Straże Pożarne (pięć jednostek), Koła Gospodyń Wiejskich (w każdej miejscowości), Koło Wędkarskie, zespoły muzyczne. Szerokie pole aktywności daje mieszkańcom
Gminny Ośrodki Kultury, w którym odbywają się zajęcia taneczne i plastyczne, aerobik,
przeglądy zespołów artystycznych. Możliwości jest sporo, a mieszkańcy chętnie angażują
się i sami podejmują wiele inicjatyw.
Prawdziwym kaczorskim hitem jest nowo otwarty kryty basen „Relaks”. Na jaką
ofertę mogą tu liczyć amatorzy wodnych atrakcji?
Pływalnia „Relaks” oferuje dwie niecki kąpielowe - sportową oraz rekreacyjną, zjeżdżalnię
oraz kompleks rekreacyjno-rehabilitacyjny z trzema saunami, grotą solną, jacuzzi, gabinetem masażu i siłownią. Pływalnia kosztowała gminę Kaczory 8,5 miliona złotych, z czego 2
miliony pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Pływalnia „Relaks” - duża niecka 25m x 12,5 m
Relaks indoor pool complex: the large pool 25m x 12,5m

Jezioro Kopcze w Kaczorach
Lake Kopcze in Kaczory

Osiedle domków jednorodzinnych
Single-family housing estate

przełamaliśmy utarty stereotyp, że ma on rację bytu jedynie w większych ośrodkach - miastach.
Normą bowiem stało się, że mieszkańcy wsi, chcąc skorzystać z wodnych atrakcji pod dachem,
muszą jeździć do miasta. Kiedy w 2003 roku zakiełkował pomysł zbudowania basenu dla naszych mieszkańców, w całej gminie z sukcesem zakończyliśmy realizację ważnych inwestycji
technicznych. Budowaliśmy też i modernizowaliśmy szkoły, przedszkola, wiejskie domy kultury.
Budowa pływalni była zatem konsekwentną realizacją inwestycji mających wpływ na jakość –
komfort i styl życia naszej społeczności. Daliśmy jej priorytet, uznając, że dobrze służyć będzie
przez wiele lat wszystkim naszym mieszkańcom. Pływanie należy przecież do najbardziej naturalnych aktywności, zaś korzyści dla zdrowia wynikające z ruchu w wodzie trudno przecenić.
Pływalnia ruszyła w październiku ubiegłego roku. Po kilku miesiącach jej funkcjonowania, jak ocenia Pan tę inwestycję? Warto było z taką determinacją o nią zabiegać?
Oczywiście, że tak, i mówię to z pełnym przekonaniem. Budowa basenu, poprzedzona
okresem wieloletnich przygotowań, zajęła blisko dwa lata. Obecnie obiekt cieszy się dużym

Nowo powstały Wiejski Dom Kultury w Jeziorkach
Newly-built Rural Cultural Centre in Jeziorki
fot. Archiwum Urzędu Gminy w Kaczorach

With its population of just below 8,000, Kaczory is a beautifully located, modern municipality by the river Noteć. It is one of the most rapidly developing municipalities in
Wielkopolska. Kaczory has gas and water supply networks, a sewage network, two waste
treatment plants, a developed road network, as well as modern educational, cultural and
sports facilities. Every village has a football ground; there is also a community centre in
each of them. The primary schools in Kaczory, Śmiłowo and Dziembowo feature modern
sports halls. Four sports club are very active, including women’s football section. The openair events taking part in the municipality see entire families competing, enjoying sports
rivalry and having fun together. The Municipal Competition for Villages, the “Kaczorska
10” Street Run, the Municipal Competition for Fishing Enthusiasts, the Municipal Harvest
Festival and the Great Equestrian Gala are prestigious events, creating local bonds, keeping local traditions alive and attracting many visitors. Volunteer Fire Services, Associations
of Farm Wives’ and Fishing Enthusiasts are also active in the municipality. The Municipal
Cultural Centre holds arts and dance classes as well as events for bands. A true local hit
has been the indoor pool (called Relaks) with two pools, a water slide and a leisure and
rehabilitation complex. That facility has been an investment rarely found among rural municipalities in Poland, which is proof of the possibilities and aspirations of Kaczory.
The organisation of education in the municipality is exemplary, thanks to which children and young people can enjoy comprehensive education and development, while
all the young children can attend kindergartens. Access to modern football grounds
and other sports facilities has been changing the quality of life of residents, provides
more equal opportunities for children and young people. Add to this the picturesque
riverside landscapes, lakes and forests, unspoilt nature, walking and cycle routes, and
you will get comfort and living space that can surpass those of cities.
Brunon Wolski, Mayor of the Municipality of Kaczory
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