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Kaczory:
Zadbana
i przyjazna
mieszkańcom
gmina!

BRUNON WOLSKI,
WÓJT GMINY KACZORY
Kaczory to piękna gmina,
która słynie z gospodarności. Mieszkają tu przyjaźni
ludzie, którzy ciężką pracą
zbudowali swoją Małą Ojczyznę.
Jestem dumny, że od lat
mogę stać na czele lokalnego samorządu, który z zaangażowaniem dba o sprawy
swoich mieszkańców oraz odwiedzających nas gości. Nie
byłoby jednak sukcesu, gdyby nie codzienna, profesjonalna i pełna zapału praca wszystkich urzędników oraz pracowników placówek podległych gminie. Za to im, z tego
miejsca, dziękuję.
I choć stan posiadania naszej gminy prezentuje się imponująco, co w skrócie można zobaczyć w prezentowanym
dzisiaj dodatku w Głosie Pilskim, pragnę zapewnić, że nie
spoczniemy na laurach.
W ciągu minionych lat podejmowaliśmy wiele działań, aby
Gminę Kaczory uczynić przyjazną mieszkańcom. Nadszedł
już czas, kiedy mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to nam się udało. Gmina Kaczory posiada wszystko, co jest człowiekowi potrzebne do życia. Teraz pozostaje
tylko z tego umiejętnie korzystać i tworzyć jeszcze lepsze
możliwości do rozwoju.

// ROZMACH INWESTYCYJNY GODNY PODZIWU

GMINA KACZORY SŁYNIE Z GOSPODARNOŚCI. ROZMACH INWESTYCYJNY JEST TU OD LAT IMPONUJĄCY. W PRZECIĄGU KILKUNASTU OSTATNICH LAT
GMINA KACZORY ZNACZNIE ROZRASTA SIĘ. WZMOŻONY RUCH BUDOWLANY MOŻNA ZAOBSERWOWAĆ PRAKTYCZNIE W KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI.

W

pierwszej kolejności w gminie powstawały funkcjonalne i nowoczesne obiekty szkolne, sale sportowe
i domy kultury. Po nich przyszedł
czas na coś niezwykłego w polskich wa runkach – kryta pływalnia. I choć projekt miał wielu
krytyków, okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Po pływalni przyszedł czas na kolejną dużą
inwestycję. W 2015 roku rozpoczęto modernizację oczyszczalni ścieków w Kaczorach, bo poprzednia przy intensywnej rozbudowie sieci kanalizacyjnej, przestała być wystarczająca.

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków oddana została w 2017 roku.
Drugim ważnym wydarzeniem minionych lat była modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach. Koszt inwestycji wyniósł ok. 2 200 000 zł
i został pokryty w całości ze środków budżetu gminy. Obiekt po zakończonej w 2016 roku przebudowie został dwukrotnie powiększony. Obecnie zajmuje blisko 800 m2.
W 2016 roku wyremontowano także tzw. starą
szkołę w Kaczorach. Z kolei w 2019 roku rozpoczął
się drugi etap prac wewnątrz budynku i nastąpił etap

przebudowy starej szkoły na nową siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach. Na początku sierpnia 2020 roku nastąpiło oﬁcjalne otwarcie
nowej Biblioteki. Jej nowa siedziba mieści się teraz
przy ul. Chodzieskiej 6. Powierzchnia obiektu jest
dwukrotnie większa niż w dotychczasowej lokalizacji. W budynku znajdują się trzy duże pomieszczenia: czytelnia z podręcznym księgozbiorem, wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz
wypożyczalnia dla dorosłych.
W 2017 roku termomodernizację oraz gruntowny remont przeszły Szkoła Podstawowa w Śmiłowie wraz z Przedszkolem Publicznym w Śmiłowie
i Przedszkolem Publicznym w Kaczorach. W tym
samym roku przeprowadzono prace remontowe
w przedszkolu w Dziembowie. Przy wszystkich
przedszkolach w gminie wybudowano bądź rozbuW 2018 roku Gmina zrealizowała zadanie pn.
dowano place zabaw. W 2020 roku ukończono rów- „Zabezpieczenie, udostępnienie i optymalizacja stanież prace remontowe kotłowni w szkole podsta- nu MPN na Wzgórzach Morzewskich – miejsca hiwowej w Kaczorach. W ubiegłych latach tlerowskiej zbrodni z 1939 r.” Zadanie zostało doﬁgmina Kaczory wzbogaciła się również o nowe pla- nansowano w kwocie 168 tys. zł ze środków Ministra
ce zabaw i siłownie zewnętrzne z nowym, atesto- Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
wanym sprzętem. Obiekty usytuowane zostały z Funduszu Promocji Kultury. Koszt całego zadania
przy salach wiejskich i boiskach sportowych w 7/8 wyniósł ponad 311 tys. zł.
miejscowościach.
W 2020 roku otwarty został Punkt Selektywnej
W 2018 roku termomodernizację przeszedł bu- Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszdynek Ośrodka Zdrowa w Kaczorach.
kańcy gminy mogą wywozić odpady problemowe.
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// KULTURA NA AMBITNYM POZIOMIE
W KACZORACH DZIAŁA GMINNY OŚRODEK KULTURY ORAZ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, A W KAŻDYM
SOŁECTWIE FUNKCJONUJĄ WIEJSKIE DOMY KULTURY LUB ŚWIETLICE.

O

twarcie nowego obiek tu Gminnego
Ośrodka Kultury stało się ważnym impulsem dla życia kulturalnego gminy
Kaczory. Otworzyło to nowe możliwości nie tylko dla imprez dedykowanych szerszej publiczności, ale także dla codziennej pracy
kół zainteresowań działających przy placówce. Popularnością cieszą się zarówno aerobik, zumba,
fizjoway, jak i fitball oraz zajęcia z jogi akademickiej. Podobnym zainteresowaniem cieszą się

zajęcia służące kształtowaniu muzycznych gustów
mieszkańców.
Swą działalność na niezmiennie wysokim poziomie kontynuuje orkiestra dęta, która istnieje
od 1998 roku. Stworzył ją od podstaw i prowadził
przez ponad 20 lat pan Zdzisław Nawrot dawny
kapelmistrz orkiestry wojsk lotniczych w Pile. Orkiestra w swym dorobku artystycznym poszczycić się może ponad 1000 koncertów. W 2020 roku
nowym kapelmistrzem został pan Romuald Wiza,

wieloletni muzyk orkiestry i kapelmistrz orkiestry
w Wieluniu w latach 1995-2009.
Stałe miejsce w propozycjach kulturalnych ma
też działalność zespołu wokalnego SONATA, który powstał we wrześniu 2000 r. Założycielem i jednocześnie instruktorem wokalnym zespołu jest pan
Jan Margowski. Swoimi występami uświetniają
wszystkie ważniejsze uroczystości gminne. Polem
do popisu dla adeptów sztuki śpiewaczej jest m.in.
Gminny Konkurs Piosenki, z którego najlepsi wo-

// AKTYWNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE
O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW W GMINIE KACZORY DBAJĄ CZŁONKOWIE PIĘCIU JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ, SPOŚRÓD KTÓRYCH JEDNOSTKA Z KACZOR OD 1995 ROKU DZIAŁA W RAMACH
KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO.

W

szystkie jednostki dysponują nowoczesnym sprzętem
ra towni czym, a jednostki
w Kaczorach, Dziembowie
i Morzewie dodatkowo nowymi funkcjonalnymi samochodami pożarniczymi. Wszystkie jednostki rozwijają się prężnie, kładąc
ogromny nacisk na szko lenie młodzieży
i propagowanie zasad przeciwpożarowych

wśród mieszkańców gminy. Prezesami gminnych jednostek są: OSP Kaczory – Florian
Kledzik, OSP Dziembowo – Zygmunt Dorszewski, OSP Prawomyśl – Mariusz Kończak, OSP Morzewo – Ryszard Golla, OSP
Zelgniewo – Grzegorz Puchała.
Ważne miejsce w działaniach władz gminy
ma także pomoc społeczna. Na terenie Gminy
Kaczory funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomo-

cy Społecznej, który obsługuje coraz więcej
programów, które mają ogólnopolski charakter. Mieszkańcy gminy mają także zapewnioną opiekę zdrowotną. W 2018 roku zmodernizowano Ośrodek Zdrowia w Kaczorach.
W Kaczorach funkcjonują również 2 apteki.
Bardzo aktywną organizacją jest kaczorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego, które istnieje od 1956 roku.

kaliści reprezentują gminę na organizowanym corocznie przeglądzie regionalnym pn. „Kariera”.
Różnorodne zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne oprócz umiejętności warsztatowych, stanowią
świetną okazję do rozwoju młodych talentów.
Ważnym wydarzeniem w życiu nie tylko gminy,
ale i regionu północno-zachodniej Polski jest Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, którego wartość została zauważona i wyróżniona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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// OŚWIATA NA PIĄTKĘ Z PLUSEM!

F

EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY PROWADZONA JEST NA WZOROWYM POZIOMIE, W NOWOCZESNYCH , DOBRZE WYPOSAŻONYCH OBIEK TACH OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH
KACZORY, DZIEMBOWO I ŚMIŁOWO.

unk cjo nu ją w nich trzy
szkoły podstawowe o strukturze organizacyjnej klas I-VIII. Wszystkie placówki
dysponują bibliotekami, pracowniami kom pu te ro wy- mi z do stę pem
do internetu oraz halami sportowymi, na których organizowane są zajęcia w ra mach lekcji wychowania
fi zycz nego. Po połu dnia mi i w dni

wolne obiekty te udostępniane są pozo sta łym miesz kań com gmi ny.
W pobliżu szkoły w Kaczorach usytuowane jest boisko wielofunkcyjne
i pływalnia, gdzie dzieci i młodzież
z całego terenu gminy uczą się pływać w ramach lekcji w-f.
Dumą gminy są także przedszkola, dostępne od 1990 r. dla wszystkich chętnych dzieci. Każda z sied-

miu działających placówek posiada
bezpieczny plac zabaw, otwarty także popołudniami i w dni wolne dla
wszyst kich chęt nych dzie ci. We
wszystkich placówkach oświatowych
zapewniona jest możliwość nauki j.
obcego oraz konsultacji z logopedą.
Na terenie gminy Kaczory funkcjonuje rów nież je den żłobek pry watny.

// SPORT I REKREACJA – NIE TYLKO DLA MŁODYCH!
BAZĘ SPORTOWĄ W GMINIE KACZORY STANOWIĄ TRZY FUNKCJONALNE HALE SPORTOWE, USYTUOWANE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ŚMIŁOWIE, KACZORACH I W DZIEMBOWIE ORAZ TRZY STADIONY WYPOSAŻONE W PEŁNOWYMIAROWE BOISKA PIŁKARSKIE, TRYBUNY ORAZ SZAT NIE.

M

łodzież może rozwijać swoje pasje
w czterech klubach sportowych, są to
trzy Ludowe Zespoły Sportowe – Zjednoczeni Kaczory, Noteć
Dziembowo i Orkan Śmiłowo oraz Zelgniewski Klub
Sportowy.

Mieszkańcy mogą także korzystać z boisk sportowych zlokalizowanych w sołectwach, które w swojej ofercie mają boiska do piłki nożnej, koszykowej
oraz plażowej. W niektórych miejscowościach skorzystać można również z placów zabaw oraz siłowni
napowietrznych.

Prawdziwą sportową perełką jest pływalnia „Relaks”. Na jej główną część składa się niecka sportowa z sześcioma torami o długości 25 metrów i głębokości od 1,2m do 1,8m, basen rekreacyjny
z dwoma torami do nauki pływania o wymiarach 12,5 m x 8 m x 0,75 m, zjeżdżalnia, bicze wodne oraz okrągła wanna z hydromasażem. W cenie
biletu można również skorzystać z sekcji rekreacyjno-wypoczynkowej, która składa się z trzech saun
(ﬁńskiej, rzymskiej oraz na podczerwień), groty solnej, a także ze specjalnej strefy schładzania. Na terenie pływalni znajdują się również bar, siłownia i gabinet masażu.
W ciągu roku bardzo dużo się tutaj dzieje. Liczne
imprezy sportowo-kulturalne przyciągają nie tylko

mieszkańców gminy, ale również wielu przyjezdnych. Największym zainteresowaniem cieszą się:
Bieg Uliczny „Kaczorska 10” o Puchar Wójta Gminy Kaczory, Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta
Gminy Kaczory, gdzie swoją drużynę dumnie wystawia sekcja UKS Leśnik Kaczory, a także Gala
Jeździecka, która od 19 lat odbywa się w Dziembówku.
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// GMINA ROLNICZA Z DOBRZE ROZWINIĘTĄ GOSPODARKĄ
KACZORY TO SILNA GMINA POWIATU PILSKIEGO, JEDNA Z NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ W OSTATNICH LATACH GMIN W WIELKOPOLSCE.

O

d dwu dziestu pię ciu lat kom plek so wo realizo wana jest tu stra te gia
roz woju in frastruk tury tech nicz nej,
a wła dzom gmi ny za leży, by wa runki ży cia mieszkańców nie odbiega ły od tych
w mieście.
Nowoczesny charakter gminy oraz bliskie sąsiedztwo Piły sprawiają, że w gminie Kaczory
ciągle przybywa mieszkańców. Ludzie chwalą
sobie zarówno wysoki standard życia, jak i to,
że dzięki rozwojowi lokalnego biznesu, stosunkowo łatwo jest tu znaleźć pracę.
Gmina ma głównie charakter rolniczy, ale doskonałe warunki do działalności znalazły tu także liczne przedsiębiorstwa. Mając na uwadze
rozwój przedsiębiorczości, gmina podjęła uchwałę o ulgach i zwolnieniach w podatkach dla nowo powstałych firm oraz o zwolnieniu z opłat
za zgłoszenie o dokonaniu wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej dla osoby, która rejestruje działalność po raz pierwszy.
Na terenie gminy działa kilkanaście silnych,
stale inwestujących firm oraz kilkadziesiąt małych i średnich przedsiębiorstw. Na chwile obecną jest ich blisko 400.

// ZADBANE DROGI ORAZ CORAZ WIĘCEJ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
GMINA POSIADA WIELE ATUTÓW. JEDNYM Z NICH NA PEWNO SĄ DROGI, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ DOGODNĄ KOMUNIKACJĘ W OBRĘBIE GMINY, JAK I NA ZEWNĄTRZ.

W

ostatnich latach udało się otworzyć kilka nowych odcinków dróg.
Pierwszym jest położenie asfaltu
na gruntową drogę pomiędzy Morzewem a Rzadkowem. Ważną inwestycją drogową była również przebudowa drogi gminnej Dziembowo – Kaczory, która w sposób zdecydowany
poprawiła skomunikowanie gminy Kaczory i subregionu. W 2019 roku oddano do użytku drogę
Brodna-Śmiłowo. Inwestycja polegała na wyko-

naniu drogi bitumicznej o szerokości 4 m i długości 3,28 km wraz z mijankami i zjazdami na przyległe działki oraz utwardzeniu poboczy tej drogi.
Samorząd gminy Kaczory nieustannie inwestuje również w poprawę jakości infrastruktury technicznej. Przykładem może być modernizowanie
w 2019 roku drogi gminnej w miejscowości Jeziorki oraz przebudowa ul. Górnej w Śmiłowie.
Drogi na terenie gminy są systematycznie remontowane i poprawiane. Ostatnio zostały wyremon-

towane takie drogi gminne, jak m. in.: ul. Brzozowa w Śmiłowie, ul. Śmiłowska, Dziembowska,
Leśna czy Lipowa w Kaczorach. Gmina buduje
także nowe chodniki i drogi z kostki polbrukowej
w obrębie wszystkich wsi. Buduje i remontuje
również parkingi z kostki brukowej.
Od 2018 roku Gmina Kaczory inwestuje również w budowę ścieżek rowerowych. Pierwsze
z nich powstały na odcinkach Kaczory-Śmiłowo
oraz Kaczory-Morzewo. Kolejna ścieżka rowero-

wa z Kaczor do Piły odbiła się szerokim echem
wśród mieszkańców zarówno gminy Kaczory jak
i powiatu pilskiego, a nawet województwa. W 2020
roku do użytku oddano kolejną ścieżkę rowerową
z Kaczor przez Krzewinę w kierunku Dziembowa. Przy okazji tych inwestycji wybudowano także zatoczki autobusowe i postawiono nowe wiaty
przystankowe w miejscowościach Kaczory i Krzewina. W 2019 roku przy ścieżce rowerowej z Kaczor do Morzewa zamontowano oświetlenie.

