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Po³o¿enie
Gmina Kaczory zajmuje powierzchniê 15 tys. ha i po³o¿ona jest
w pó³nocnej Wielkopolsce, w powiecie pilskim. Graniczy
z gminami: Pi³a, Krajenka, Wysoka, Miasteczko Krajeñskie,
Chodzie¿ i Ujœcie. W sk³ad gminy wchodzi 12 so³ectw, wszystkie s¹ zgazyfikowane, zwodoci¹gowane, stelefonizowane oraz
skanalizowane, do ka¿dego z nich prowadz¹ drogi asfaltowe.
W gminie funkcjonuj¹ tu dwie oczyszczalnie œcieków.
Przez teren gminy przebiegaj¹ dwie wa¿ne trasy kolejowe: Pi³a- Bydgoszcz i Pi³a-Poznañ oraz droga krajowa nr 10, ³¹cz¹ca
Szczecin z Warszaw¹.

Mieszkañcy

Gminê zamieszkuje oko³o 7600 osób. Pielêgnuj¹ oni tradycjê,
pamiêtaj¹ o historii, s¹ przy tym zaradni i przyczyniaj¹ siê do
szybkiego rozwoju gminy. W Kaczorach znajduj¹ siê instytucje obs³uguj¹ce mieszkañców ca³ej gminy: Urz¹d Gminy, Zak³ad Us³ug Wodnych i Kanalizacyjnych, Przychodnia Lekarska,
Apteka, Bank Spó³dzielczy, Komisariat Policji, Urz¹d Pocztowy. Jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej dzia³aj¹ w Kaczorach, Dziembowie, Morzewie, Prawomyœlu i Zelgniewie.
W gminie jest 7 przedszkoli, 6 szkó³ podstawowych oraz gimnazjum. W ka¿dym z 12 so³ectw znajduje siê wiejski dom kultury lub œwietlica wiejska.

Sport i turystyka
Gmina posiada dobrze rozwiniêt¹ bazê kulturaln¹ i sportow¹.
Poszczyciæ siê mo¿e dwiema nowoczesnymi, dobrze wyposa¿onymi halami sportowo-widowiskowymi, w Kaczorach i Œmi³owie. We wszystkich so³ectwach s¹ boiska sportowe, rozpoczêto
przygotowania do budowy sali gimnastycznej w Dziembowie.
W Kaczorach, Dziembowie, Œmi³owie i Zelgniewie dzia³aj¹ kluby sportowe z wymiarowymi boiskami i szatniami.
Gmina Kaczory to dobry teren do rozwoju turystyki i wypoczynku. Polodowcowy krajobraz ze wzgórzami morenowymi, malowniczo po³o¿onych dziewiêæ jezior oraz lasy, zajmuj¹ce znaczn¹ czêœæ powierzchni gminy (6 tys. ha), stanowi¹ dogodne warunki do rozwoju rekreacji i sportu. Wypoczynek na terenie gminy uatrakcyjnia wiele imprez kulturalnych, odbywaj¹cych siê
w ci¹gu ca³ego roku, z których najwiêkszym zainteresowaniem
ciesz¹ siê: „Gminne Do¿ynki”, „Gminny Turniej Wsi”, „Turniej
Pi³ki No¿nej o Puchar Wójta Gminy Kaczory”, „Gminny Turniej
Wêdkarzy”, „Gala JeŸdziecka” i „Sejmik Teatrów Wiejskich”.



Przedsiêbiorczoœæ
Mimo, ¿e gmina ma g³ównie charakter rolniczy, doskona³e warunki do dzia³ania znalaz³o w niej oko³o 360 podmiotów gospodarczych. Maj¹c na uwadze rozwój przedsiêbiorczoœci, podjêto
uchwa³ê o ulgach i zwolnieniach w podatkach dla nowo powsta³ych firm i zwolnieniu z op³at za wpis do ewidencji dla osoby,
która rejestruje dzia³alnoœæ po raz pierwszy.

Tytu³y i wyró¿nienia
Gmina Kaczory wysoko oceniana jest przez ekspertów, dziêki
czemu otrzyma³a wiele tytu³ów i wyró¿nieñ. Otrzyma³a nominacje do tytu³u HIT’99 za modelow¹ realizacjê strategii rozwoju
gminy, wzrost jej aktywnoœci inwestycyjnej i podnoszenie standardu ¿ycia lokalnej spo³ecznoœci,
W 2003 roku otrzyma³a wyró¿nienie specjalne w konkursie
„Dzia³ania proekologiczne i prokulturalne w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” oraz 2. miejsce w konkursie
„Piêkna wieœ dzie³em jej mieszkañców”, a tak¿e 5. miejsce
w ogólnopolskim rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna
Inwestorom”. W 2004 roku znalaz³a siê w Z³otej 100 Samorz¹dów, dziêki samorz¹dowym inwestycjom. 47. miejsce
w rankingu „Samorz¹dowi Liderzy Funduszy Strukturalnych” w roku 2005, to te¿ powód do dumy, podobnie jak presti¿owa nagroda w konkursie „Dzia³ania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”,
projekt „Turniej Wsi”. Sukcesem w roku 2006 by³a nagroda
w tym samym konkursie za „I Turniej Gmin Powiatu Pilskiego”, organizowanym przez Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego. W 2007 roku, Gmina Kaczory otrzyma³a nominacjê
do tytu³u HIT’2006 za „inwestycje realizowane za terenie gminy Kaczory w ostatnim 15-leciu” oraz „Modelowe rozwi¹zania
organizacji oœwiaty na terenie gminy Kaczory”.

Gmina przyjazna inwestorem
W planach zagospodarowania przestrzennego posiadamy zabezpieczone tereny pod nastêpuj¹ce funkcje zabudowy:
Zabudowa przemys³owa: Kaczory-30 ha, Zelgniewo 4 ha,
Krzewina 2 ha
Tereny turystyczno-rekreacyjne: Kaczory 1,5 ha
Zabudowa mieszkaniowa: Kaczory 13 ha, Morzewo 7 ha,
Rzadkowo 1 ha, Œmi³owo 3 ha, Krzewina 2 ha

