Załącznik
do uchwały Nr XIX/156/2021
Rady Gminy Kaczory
z dnia 19 marca 2021 r.
Pan
Mariusz Kamiński
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
za pośrednictwem
Pana
Michała Zielińskiego
Wojewody Wielkopolskiego
Wnioskodawca:
Rada Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22
64-810 Kaczory

Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 1 ust. 1 oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 sierpnia 2001 r. w sprawie postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia,
łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości
statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów
wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 310) Rada Gminy Kaczory przekazuje
wniosek o nadanie statusu miasta miejscowości Kaczory, wraz z załącznikami.

1

WNIOSEK
O NADANIE MIEJSCOWOŚCI KACZORY
STATUSU MIASTA
Uwzględniając wyniki konsultacji społecznych, układ urbanistyczny i przestrzenny,
charakter zabudowy, rozwiniętą infrastrukturę społeczną i techniczną miejscowości Kaczory,
a także względy historyczne oraz więzi społeczne i gospodarcze, zapewniające zdolność do
wykonywania zadań publicznych Rada Gminy Kaczory wnosi o:
1. Zaakceptowanie wniosku Rady Gminy Kaczory o nadanie statusu miasta miejscowości
Kaczory.
2. Utworzenie w miejsce jednostki samorządowej – Gminy Kaczory – Miasta i Gminy
Kaczory.

UZASADNIENIE
Wójt Gminy Kaczory oraz Radni Gminy Kaczory, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, podjęli decyzję o nadaniu statusu miasta miejscowości Kaczory.
Pierwszym działaniem uruchamiającym procedury nadania praw miejskich było
podjęcie w dniu 12 lutego 2021 r. uchwały Nr XVIII/149/2021 Rady Gminy Kaczory w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kaczory oraz
uchwały Nr XVIII/150/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy Kaczory w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kaczory.
Za utworzeniem miasta Kaczory przemawiają przesłanki wymienione w art. 4 ust. 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)
zgodnie z którymi nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenie jego granic i ich
zmiana dokonywane są w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz
układ urbanistyczny i charakter zabudowy. Miejscowość Kaczory spełnia powyższe warunki.
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KONSULTACJE SPOŁECZNE
Na podstawie uchwały Nr XVIII/149/2021 Rady Gminy Kaczory z dnia 12 lutego
2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
gminy Kaczory opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1460 oraz uchwały
Nr XVIII/150/2021 Rady Gminy Kaczory z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kaczory w sprawie nadania statusu miasta
miejscowości Kaczory, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1461, Wójt Gminy w dniu
1 marca 2021 r. wydał zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie terminu przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami gminy Kaczory w sprawie nadania statusu miasta miejscowości
Kaczory. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 3 marca do 15 marca
2021 r.
WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W dniu 15 marca 2021 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące nadania
statusu miasta miejscowości Kaczory. Konsultacje trwały od 3 marca do 15 marca 2021 r.
Uprawnionych do udziału w konsultacjach było 6204 pełnoletnich mieszkańców całej gminy
Kaczory, w tym w sołectwie Kaczory 2345 mieszkańców.
I. Wyniki konsultacji na terenie gminy Kaczory
Zestawienie wyników w całej gminie:
1) Uprawnieni
–
6204
2) Udział wzięło
–
1991
− głosów ważnych
1920
− głosów nieważnych
71
3) Jestem „za”
–
1433
4) Jestem przeciw
–
351
5) Wstrzymało się –
136

co stanowi
co stanowi
co stanowi
co stanowi
co stanowi
co stanowi

–
–
–
–
–
–

32,09 % w tym:
30,95 %
1,14 %
74,64 %
18,28 %
7,08 %

–
–
–
–

28,44 % w tym:
70,61%
26,84 %
2,55 %

II. Wyniki konsultacji na terenie sołectwa Kaczory
Zestawienie wyników w sołectwie Kaczory:
1) Uprawnieni
–
2345
2) Udział wzięło
–
667
co stanowi
3) Jestem „za”
–
471
co stanowi
4) Jestem przeciw
–
179
co stanowi
5) Wstrzymało się –
17
co stanowi

III. Wyniki konsultacji na terenie pozostałych sołectw gminy Kaczory (z wyłączeniem
sołectwa Kaczory)
Zestawienie wyników w całej gminie (z wyłączeniem sołectwa Kaczory):
1) Uprawnieni
–
3859
2) Udział wzięło
–
1253
co stanowi
– 32,47 % w tym:
3) Jestem „za”
–
962
co stanowi
– 76,78 %
4) Jestem przeciw
–
172
co stanowi
– 13,72 %
5) Wstrzymało się –
119
co stanowi
–
9,50 %
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PRZESŁANKI HISTORYCZNE
Powstanie miejscowości datuje się na rok 1513. Pierwsze wzmianki na temat Kaczor
pojawiają się w Księdze Metryki Koronnej, która w dawnej Polsce była księgą wpisów akt,
dokumentów i listów wychodzących z kancelarii monarchy prowadzonej od początków XV
wieku do 1795 roku. Ww. wpis datowany jest na 5 maja 1513 roku i dotyczy prawnego uznania
granic między własnością królewską Hieronima Mossyńskiego, a majątkami Mikołaja
Smoguleczki i Andrzeja Grabowskiego.
Pochodzenie nazwy Kaczory należy wiązać z warunkami przyrodniczymi terenu, na
którym rozwijała się miejscowość. Pierwsi osadnicy Kaczor budowali swoje osady na
wrzosowiskach, w pobliżu oczek wodnych, które cechowały się obecnością licznych populacji
ptactwa wodnego. To właśnie dzięki tym cechom przyrodniczym miejscowość na początku
XVI wieku była popularnym miejscem polowań na kaczki, w których uczestniczyli właściciele
okolicznych majątków.
W pierwszych latach istnienia miejscowość miała charakter osady folwarcznej
i należała do dóbr królewskich przynależnych do starostwa ujskiego. Pomimo słabych
warunków glebowych (występowały tu gleby piaszczyste o dużym stopniu zalesienia)
rozwijało się tutaj rolnictwo, które było głównym zajęciem gospodarczym tutejszej ludności.
Rozwojowi tej gałęzi gospodarczej sprzyjały czynniki ogólnokrajowe takie jak: rozwój handlu
zagranicznego i eksportu produktów rolnych na ziemiach polskich, a także lokalizacja wsi
w sąsiedztwie ważnego szlaku handlowego, łączącego Krajnę z właściwą Wielkopolską. Na
terenie miejscowości obowiązywała gospodarka folwarczno-pańszczyźniana. W związku
z powyższym, jej pierwszym mieszkańcom, osadnikom z Wielkopolski nie żyło się tu łatwo.
Liczne obciążenia wynikające z obowiązkowej pańszczyzny spowodowały, że część z nich
opuściła wieś, poszukując lepszych warunków do życia. Istotne znaczenie dla rozwoju
miejscowości mieli osadnicy z Brandenburgii i Pomorza, sprowadzeni przez Stanisława Górkę,
wojewodę poznańskiego i starostę ujskiego, który organizował kolonizację dóbr królewskich
na ziemi chodzieskiej. Powodem sprowadzenia do Kaczor i okolicznych miejscowości nowej
grupy osadników (Brandenburgia i Pomorze) był brak rąk do pracy, po odejściu części
osadników wielkopolskich. Aby nie dopuścić do kolejnej fali emigracji przy sprowadzaniu
kolejnych grup osadniczych, zaczęto opierać się na przepisach tzw. prawa niemieckiego,
zamieniając pańszczyznę na czynsz. W ten sposób Kaczory stały się miejscem wspólnego życia
ludności zarówno narodowości polskiej jak i niemieckiej. Co istotne dla późniejszej historii
miejscowości, wraz z przybyciem na te tereny ludności niemieckiej w sferze religijnej pojawiła
się nauka Marcina Lutra oraz pierwsze zbory protestanckie. Chociaż historia wzajemnych
relacji między tymi wyznaniami nie należy do najłatwiejszych, to badacze twierdzą, że stosunki
obu wyznań w Kaczorach w tamtym okresie można określić jako poprawne.
Pod koniec XVI wieku Kaczory zostały włączone do powiatu nakielskiego
w województwie kaliskim. W roku 1653, a więc blisko półtora wieku od pierwszej wzmianki
o Kaczorach mieszkało tu 22 rolników, jeden karczmarz i jeden kowal. W tym samym roku
istniał tu kościół odebrany protestantom, będący filią kościoła parafialnego w Śmiłowie.
Druga połowa XVII wieku i pierwsza połowa XVIII wieku przyniosły straty
gospodarcze i ludnościowe, spowodowane wojnami: najpierw wojną polsko-szwedzką
(1655-1660), następnie wojną północną (1700-1720). Wydarzenia te wraz z towarzyszącą im
epidemią dżumy doprowadziły do niemal całkowitego wyludnienia Kaczor i pociągnęły za sobą
okres kolejnej kolonizacji (od ok. 1730 r. do połowy XVIII wieku). Efektem tych zabiegów był
stan ludności z 1766 r. Według źródeł, w Kaczorach mieszkało wówczas 156 osób
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(99 ewangelików i 57 katolików). W 1773 r. powierzchnia miejscowości z areałem uprawnym
wynosiła 17 łanów.
Pierwszy rozbiór Polski włączył Kaczory do Prus. Początkowo włączono je do tzw.
Deputacji Okręgu nad Notecią z siedzibą w Bydgoszczy. Okres ten rozpoczął nowe fale
osadnictwa i germanizacji całego obszaru, co trwało z różnym nasileniem do wybuchu I wojny
światowej.
Od 1818 roku Kaczory administracyjnie należały do powiatu chodzieskiego, będącego
w granicach Wielkiego Księstwa Poznańskiego (późniejszej Prowincji Poznańskiej). Pozostały
w nim również po reformie administracyjnej z 1887 r. Stan ten utrzymał się aż do odzyskania
przez Polskę niepodległości i ostatecznym ustaleniu granic po I wojnie światowej.
Niezwykle istotnym dla historycznych i współczesnych Kaczor stało się otwarcie trasy
kolejowej Piła-Bydgoszcz, przebiegającej przez miejscowość od 1851 r. Widać to w znaczącym
wzroście ludności, która w 1871 roku osiągnęła liczbę 403 mieszkańców. W 1880 r.
w Kaczorach wybudowano dworzec kolejowy. Warto nadmienić, że w latach 1920-1939
wszystkie pociągi osobowe jadące z Piły mijały Kaczory i zatrzymywały się dopiero na
następnej stacji, w Miasteczku Krajeńskim, gdzie był kolejowy posterunek kontroli granicznej.
W połowie XIX wieku Kaczory otrzymały bardzo ważne połączenie drogowe - powstała szosa
łącząca Śmiłowo z Chodzieżą, z drewnianym mostem na Noteci.
W 1912 zbudowano kaplicę protestancką, która stoi w Kaczorach do dziś i po II wojnie
światowej stała się świątynią katolicką. Obecnie jest kościołem parafialnym parafii
św. Andrzeja Boboli (diecezja bydgoska).
Elektryfikacja Kaczor miała miejsce dość szybko bo już w latach 1915-1917, co po
włączeniu miejscowości do Polski stanowiło jej znaczący atut, czyniąc miejscowość
nowoczesną i atrakcyjną.
Po I wojnie światowej na mocy traktatu wersalskiego utworzono tymczasową granicę polskoniemiecką, która podzieliła miejscowość na dwie części. Lata 1919-1920 i aktywna postawa
społeczności polskiej - w tym powstańców wielkopolskich - zdecydowała o włączeniu Kaczor
do II Rzeczypospolitej, czyniąc z niej polską dynamicznie rozwijającą się miejscowość
przygraniczną. Oprócz wzrostu liczby ludności polskiej, pojawiły się w Kaczorach ważne
instytucje: Komisariat Straży Granicznej, posterunek policji, poczta, straż pożarna, szkoła
dwuklasowa, mleczarnia oraz stowarzyszenia (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej
i Żeńskiej, Towarzystwo Śpiewu „Halina”). W 1923 roku było w Kaczorach 13 telefonów.
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Ważną dla Kaczor okresu międzywojennego, okazała się reforma samorządu
terytorialnego z 1933 roku zwana „reformą scaleniową”. Jej efektem było utworzenie gminy
Kaczory należącej do powiatu chodzieskiego w woj. poznańskim (w skład gminy Kaczory
weszły wówczas dotychczasowe gminy wiejskie: Brodna, Byszewice, Jeziorki, Kaczory,
Morzewo, Prawomyśl, Równepole, Rządkowo, Śmiłowo, Zelgniewo oraz obszary dworskie:
Grabowno (Zelgniewo), Rządkowo (pisownia nazw miejscowości wg dok. z 1934 r. przyp.
aut.). Ustawa szczegółowo regulowała sposób wyłaniania organów samorządu, ich funkcje oraz
kompetencje. Podstawową jednostką samorządu lokalnego była gmina wiejska, w skład której
wchodziła jedna lub więcej miejscowości np.: wsie, sioła, osady, osiedla, przysiółki, zaścianki,
folwarki. Każda gmina wiejska była „samorządową jednostką terytorialną, osobą prawa
publicznego oraz podmiotem praw majątkowych” (art. 10 ust. 1-3). Organem uchwałodawczym
(stanowiącym) i kontrolującym była rada gminna, w której skład wchodzili: wójt (jako jej
przewodniczący), podwójci (zastępcy wójta), ławnicy (członkowie zarządu gminy) oraz radni
(12 w gminach liczących do 5 tys.). Organem wykonawczym był zarząd gminy, którego
siedziba mieściła się na terenie ówczesnych Kaczor.
Sierpień 1939 r. w miejscowościach nadgranicznych, w tym również w Kaczorach był
czasem wyczuwalnych napięć między społecznością polską i niemiecką. Zwiększona
aktywność propagandowa o charakterze antypolskim oraz działania dywersyjne poprzedził
bezpośredni atak III Rzeszy na terytorium II RP. Pierwsze walki z najeźdźcą hitlerowskim
stoczyli strażnicy posterunków Straży Granicznej w Jeziorkach i Zelgniewie. W Jeziorkach ok.
godz. 140 zginął kapral Piotr Konieczka, który jest uznawany za pierwszą ofiarę II wojny
światowej w Wielkopolsce. Do Kaczor działania wojenne dotarły już ok. 4 rano, po uprzednim
ataku na posterunki Straży Granicznej w pobliskich Jeziorkach i Zelgniewie. Wówczas to grupa
dywersantów oceniana na ok. 100 osób, zaatakowała Komisariat Straży Granicznej
w Kaczorach. Z oblężenia udało się wydostać dowódcy komisariatu, który przedarł się do
Ujścia i zameldował o działaniach niemieckich. Gminę Kaczory siły niemieckie zajęły już
pierwszego dnia wojny, a szczególną datą jest 7 listopada 1939 r. kiedy to na pobliskich
Wzgórzach Morzewskich, Niemcy rozstrzelali bez sądu 43 mieszkańców powiatu
chodzieskiego, co trwale wpisało się w pamięć tutejszej ludności.
Biorąc pod uwagę cały okres historii Kaczor, momentem najbardziej dynamicznego
rozwoju były lata po II wojnie światowej, kiedy to po wyzwoleniu wsi (24.01.1945 r.)
zdecydowano o utworzeniu gminy Kaczory z siedzibą w tej miejscowości. Każda kolejna
dekada przynosiła nie tylko nowe zabudowania i ulice, ale również budynki użyteczności
publicznej i rozwój przedsiębiorczości. Co warte podkreślenia, zarówno w pierwszych latach
powojennych jak i po reformach w roku 1950 i 1954 Kaczory były siedzibą lokalnych władz
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(Rady Narodowej w latach 1950-1954, Gromady w latach 1954-1972, Gminy Kaczory od
1973 r. do chwili obecnej).
Stopniowo budowana była lokalna infrastruktura. W latach 60. ubiegłego stulecia
powstały: Wiejski Dom Towarowy, restauracja, szkoła podstawowa, piekarnia, przetwórnia
owocowo-warzywna, filia Banku Spółdzielczego w Chodzieży, zabudowania ośrodka
wypoczynkowego nad jeziorem Kopcze.

Wybudowano kilkadziesiąt nowych domów wolno stojących przy ulicach: Topolowej, Nowe
Osiedle, Leśnej, Rzadkowskiej, Dziembowskiej, Słonecznej, Sportowej.
W związku z powstaniem ośrodków wypoczynkowych nad jeziorem. Kopcze, Kaczory stały
się w tym okresie bardzo popularną destynacją turystyczno-wypoczynkową dla mieszkańców
Poznania, zrzeszonych w spółdzielniach pracy jak i wczasowiczów z Krakowa, Częstochowy,
Łodzi, kierowanych przez Fundusz Wczasów Pracowniczych.

Pomyślne dla Kaczor były również lata 70., w których powstały kolejne budynki
jednorodzinne i osiedle Pogodne (dawniej osiedle XXX-lecia PRL). W 1971 r. oddano do
użytku Wiejski Dom Kultury, który w późniejszych latach przekształcono w siedzibę
Gminnego Ośrodka Kultury.
Lata 80. choć trudne dla całego kraju, wzbogaciły Kaczory o ośrodek zdrowia,
rozbudowany budynek urzędu gminy, nową siedzibę poczty oraz stację paliw. W roku 1986
utworzono Nadleśnictwo Kaczory z siedzibą w tej miejscowości oraz wybudowano bloki
mieszkaniowe na osiedlu Przylesie.
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Zarówno w okresie międzywojennym jak i po II wojnie światowej do reformy
administracyjnej w 1975 r. Kaczory stanowiły część powiatu chodzieskiego, w województwie
poznańskim. Po 1975 r. Kaczory włączono do nowo utworzonego województwa pilskiego.
Ostatnia zmiana granic administracyjnych przeprowadzona w 1999 r. włączyła Kaczory do
powiatu pilskiego w województwie wielkopolskim. Ten stan rzeczy trwa do dziś.
Rok 1989 i przemiany społeczno-polityczne w kraju otworzyły nowe możliwości
również dla Kaczor i ich mieszkańców. Decyzją władz gminy w latach 90. przystąpiono do
strategicznych inwestycji takich jak: gazyfikacja (1995-1996), budowa sieci kanalizacyjnej
(1994-2000) i wodociągowej (1991-1997) czy telefonizacja (1990-1992). Jednocześnie
oddawano do użytku nowe obiekty: przedszkole publiczne (1990), trybuny na 800 miejsc na
boisku sportowym (1992), remizę strażacką (1993), posterunek policji i dom strażaka (1994),
rozbudowany budynek szkoły podstawowej i gimnazjum (1995-2002) wraz z nowo powstałą
salą gimnastyczną (1998), oczyszczalnię ścieków (1994).
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Szczególną uwagę w planowanych inwestycjach zwrócono na poprawę jakości dróg
i chodników. Środki kierowane na ten cel były istotną pozycją w budżecie gminy w kolejnych
latach. Przykładem takiego podejścia może być fakt korzystania przy budowie dróg
z dofinansowania programu SAPARD. Miało to miejsce m.in. przy modernizacji i budowie
ulicy Pilskiej, Równopolskiej, Sosnowej, Klonowej, Kościelnej, Nad Stawami, Brzozowej,
Dziembowskiej i części Placu Jana Pawła II (2003-2004). Omawiając kwestię dróg nie można
nie wspomnieć o połączeniu drogowym Piła-Kaczory, biegnącym wzdłuż linii kolejowej, które
w sposób znaczący skróciło dystans do kluczowego miasta powiatu pilskiego (drogę oddano
do użytku w 2004 r.).
Wyposażenie miejscowości w podstawowe media i infrastrukturę drogową stało się
impulsem do rozwoju przedsiębiorczości. Pod koniec lat 80. i w latach 90. powstały na terenie
Kaczor największe spośród 198 obecnie funkcjonujących tu przedsiębiorstw. Były to takie
zakłady jak: Almar Sp. z o.o. (1983), Wokavit Dystrybucja Ewa i Waldemar Woźniak
Sp. j. (1987) Fabryka Papieru Kaczory Sp. z o.o. (1992), P.P.H.U. Darpol (1997), Kaczory
Venner Sp. z o.o. (1999). Już w tamtych czasach ww. firmy zatrudniały znaczną część
mieszkańców Kaczor i gminy. Ważnym momentem w dziejach miejscowości był również rok
1993, w którym ludność Kaczor przekroczyła 2000 mieszkańców. Nowo przybyli, osiedlali się
głównie na terenie osiedla domków jednorodzinnych tzw. „Przylesie” oraz w rejonie ulicy
Pilskiej. Wraz z pojawieniem się nowych zabudowań sukcesywnie rozwijała się infrastruktura
drogowa na wyżej wymienionych osiedlach.
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Nieustanny rozwój Kaczor i związany z tym wzrost liczby mieszkańców spowodował
konieczność budowy nowego kościoła parafialnego pw. Błogosławionej Franciszki Siedliskiej.
Kamień węgielny wmurował abp Henryk Muszyński w 1994 r., a kościół w stanie surowym
w roku 2000 poświęcił ówczesny biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej ks. Stanisław
Gądecki. Nowo wybudowana świątynia należy do największych w okolicy i może pomieścić
jednorazowo 1000 osób.
Po roku 2010 budownictwo domków jednorodzinnych zaczęło rozwijać się również
w kierunku wsi Morzewo. W XXI wiek Kaczory weszły dobrze przygotowane do nowych
wyzwań. Po przeprowadzeniu kluczowych inwestycji w zakresie infrastruktury, można było
zająć się podnoszeniem jakości życia w miejscowości. Efektem tej strategii były w kolejnych
latach następujące inwestycje m.in. pływalnia „Relaks” (2013), boisko wielofunkcyjne przy
szkole podstawowej (2015), nowy budynek Gminnego Ośrodka Kultury (2017), plac zabaw
z siłownią zewnętrzną (2017), nowa siedziba Biblioteki Publicznej (2020), ścieżki rowerowe,
które połączyły Kaczory z: okoliczną Piłą, Śmiłowem, Morzewem (2019), Krzewiną
i Dziembowem (2020). Podnoszącymi jakość życia mieszkańców Kaczor były również
inwestycje drogowe będące połączeniami alternatywnymi (np. Kaczory-Dziembowo – 2018),
które nie tylko skróciły odległości między miejscowościami, ale również pozwoliły na
wykorzystanie ich w celach rekreacyjnych.
Budowa nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych oraz tras rowerowych
o łącznej długości ok. 17 km podniosła znacząco atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną
miejscowości Kaczory, tworząc z niej doskonałe miejsce do realizacji różnych aktywnych form
wypoczynku.
Poprawa warunków bytowych i jakości życia, będąca efektem realizacji wielu
inwestycji w minionym trzydziestoleciu, spowodowała sześćdziesięcioprocentowy wzrost
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liczby ludności Kaczor. Co doskonale ilustrują dane statystyczne dotyczące liczby
mieszkańców Kaczor w latach 1990 - 2020, kiedy to liczba mieszkańców wzrosła z 1714 do
2878 osób.

Podsumowując dzieje Kaczor warto podkreślić, że miejscowość ta na przestrzeni lat
przeszła olbrzymią metamorfozę. Z początkowo małej, rolniczej wsi, niewiele znaczącej na tle
całej gminy, przekształciła się w nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się miejscowość,
o dobrze rozwiniętych funkcjach handlowo-usługowych. Choć prestiż Kaczor wzrósł już
w okresie międzywojennym, to największy progres rozwojowy miejscowości nastąpił dopiero
w minionym trzydziestoleciu. Kierunek rozwoju przyjęty w tym okresie przez obecne władze
samorządowe został przyjęty przez lokalną społeczność i pozytywnie oceniony przez
ogólnopolskie komisje konkursowe. Czego potwierdzeniem są następujące nagrody
i wyróżnienia przyznane gminie Kaczory: I miejsce w konkursie „Piękna wieś dziełem jej
mieszkańców” (2003), wyróżnienie „Inwestor na medal” za budowę Krytej Pływalni
w Kaczorach (2013), wyróżnienie specjalne w konkursie „Działania proekologiczne w ramach
strategii rozwoju obszarów wiejskich” za projekt „Skanalizowanie całej gminy” (2003),
V miejsce w ogólnopolskim rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom” (2003),
47 miejsce w rankingu „Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych” (2005), 11 miejsce
w konkursie „Teraz Polska” pod patronatem Prezydenta RP (2009), nagroda w konkursie
„Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” za
projekt „I Turniej Gmin Powiatu Pilskiego” (2006), nominacja do tytułu „Przyjaźni
Środowisku” pod patronem Prezydenta RP (2004), tytuł „HIT”2006 za inwestycje zrealizowane
w ostatnim 15-leciu oraz modelowe rozwiązania organizacji oświaty na terenie gminy (2007),
certyfikat „Gmina Fair Play 2015”, tytuł „Lider Rozwoju Regionalnego 2015” (2015), tytuł
„HIT”2015 za dynamikę działań w zakresie wielofunkcyjności gminy Kaczory w latach 19902015 w konkursie Gospodarczo-Samorządowy Hit Regionów (2016), 70 miejsce w Złotej Setce
Gmin Wiejskich w rankingu Związku Powiatów Polskich (2016 r.), certyfikat „Przyjazna
Polska 2016” w kategorii dobre miejsce zamieszkania (2016), tytuł kryształowy „HIT”2016 za
działania na rzecz budowania pozytywnego wizerunku gminy w różnych obszarach społecznogospodarczych (2017 r.), tytuł „Gmina Roku 2017” oraz srebrna statuetka „Orły Polskiego
Samorządu” (2017), 70 miejsce w kat. gmin wiejskich w Rankingu Jednostek Samorządu
Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju (2017), tytuł i certyfikat „Samorządowy Lider
Edukacji – 2018” (2018), tytuł rubinowy „HIT”2018” w konkursie Gospodarczo-Samorządowy
Hit Regionów za modelowe działania na rzecz społeczności gminnej w latach 2014-2018
w różnych obszarach społeczno-gospodarczych (2019), nagroda specjalna „Gmina 30-lecia
Wolności RP”, „Wójt 30-lecia Wolności RP” w Plebiscycie Orły Polskiego Samorządu.
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Wzrost liczby ludności miejscowości Kaczory kształtował się następująco:
Rok
1766
1772
1843
1867
1871
1910
1953
1972

Liczba
ludności
156
136
198
402
403
484
420
1100

Rok
1990
1991
1992
1993
2000
2010
2020

Liczba
ludności
1714
1817
1921
2021
2545
2860
2878

PRZESŁANKI SPOŁECZNO – GOSPODARCZE
POŁOŻENIE
Kaczory – wieś położona w województwie wielkopolskim w powiecie pilskim,
w gminie Kaczory. Zajmuje powierzchnię 1655,81 ha.
Kaczory położone są w odległości ok. 91 km od miasta wojewódzkiego Poznania, ok. 10 km
od miasta powiatowego Piły, będącego siedzibą powiatu oraz ok. 15 km od miasta
powiatowego Chodzież. Gmina jest bardzo dobrze skomunikowana z okolicznymi miastami:
Piłą, Bydgoszczą, Poznaniem, 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.
Kaczory z roku na rok stają się piękniejsze, bogatsze. Jeszcze do niedawna wyglądały
jak średniej wielkości wieś, dzisiaj przypominają ładne miasteczko. Liczba ludności wzrosła tu
do 2878 i ciągle ma tendencję zwyżkową. Miejscowość Kaczory bardzo się rozbudowała. Nowe
domy i budynki nadały jej nowoczesności i upiększyły. Wyraźnie widać, że jest to
miejscowość, która autentycznie pełni funkcję głównego ośrodka gminy, zapewniając
zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców – socjalnych, oświatowych, kulturalnych,
zdrowotnych, usługowych i innych.
Miejscowość Kaczory jest jedną z 12 jednostek pomocniczych gminy a także siedzibą
władz gminy. Posiada pełną infrastrukturę w zakresie: kanalizacji, wodociągów, telefonii,
światłowodów, dróg, chodników. Działają tu liczne placówki handlowe (15 sklepów w tym
7 spożywczych) i usługowe (stacja paliw, restauracja, bar, pizzeria, 2 apteki, 3 zakłady
fryzjerskie, salon kosmetyczny, 2 kwiaciarnie, zakłady mechaniki pojazdów), bank, poczta,
przychodnia lekarska, udzielający świadczeń leczniczych Podmiot Leczniczy SALVE – MED.
Warunki życia w gminie Kaczory nie ustępują miejskim standardom, a jej dodatkowym
atutem są okoliczne lasy i jeziora oraz piękna przyroda.

LUDNOŚĆ KACZOR
Miejscowość Kaczory jest największą miejscowością na terenie gminy Kaczory pod
względem liczby ludności. Nowoczesny charakter gminy oraz bardzo dobra infrastruktura
sprawiają, że coraz więcej osób wybiera Kaczory na swoje stałe miejsce zamieszkania. Po
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1990 r. nastąpił dynamiczny rozwój budownictwa jednorodzinnego co spowodowało znaczący
rozwój miejscowości i jej mieszkańców. W 1990 r. zameldowanych było 1714 osób, a na dzień
31 grudnia 2020 r. było to już 2878 osób.

LP
1
2
3
4
5
6

Liczba mieszkańców
1714
2172
2545
2675
2860
2878

Lata
1990
1995
2000
2005
2010
2020

Liczba mieszkańców
Liczba mieszkańców

2545

2675

2000

2005

2860

2878

2010

2020

2172
1714

1990

1995

Dane statystyczne dotyczące liczby ludności na terenie objętym wnioskiem z uwzględnieniem
zameldowania na pobyt stały i czasowy wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
Liczba mieszkańców wg rodzaju zameldowania w miejscowości Kaczory (stan na dzień
31.12.2020 r.)
LICZBA MIESZKAŃCÓW
Stali

Czasowi

Razem

2839

39

2878

Liczba mieszkańców wg płci w miejscowości Kaczory (stan na dzień 31.12.2020 r.)
LICZBA MIESZKAŃCÓW
Mężczyźni

Kobiety

Razem

1403

1475

2878

14

Liczba mieszkańców wg wieku i płci w miejscowości Kaczory (stan na dzień 31.12.2020 r.)

Lp.

Wiek

LICZBA MIESZKAŃCÓW
Stali
Czasowi Razem

1 0-17
2 18
3 >18
19-60
4
(KOBIETY)
19-65
5
(MĘŻCZYŹNI)
6 >60 (KOBIETY)
>65
7
(MĘŻCZYŹNI)
RAZEM

515
30
2324

6
2
33

521
32
2357

858

9

867

945

21

966

332

0

332

159

1

160

2839

39

2878

Liczba mieszkańców wg wieku i płci w Gminie Kaczory (stan na dzień 31.12.2020 r.)

Lp.

Wiek

LICZBA MIESZKAŃCÓW
Stali

1 0-17
2 18
3 >18
19-60
(KOBIETY)
19-65
5
(MĘŻCZYŹNI)
6 >60 (KOBIETY)
>65
7
(MĘŻCZYŹNI)
RAZEM
4

Czasowi

Razem

1556

17

1573

90

2

92

6158

68

6226

2238

27

2265

2558

36

2594

829

1

830

443

2

445

7714

85

7799

ZABUDOWA
Kaczory leżą na terenie o urozmaiconej konfiguracji. Najstarszą część Kaczor tworzą
ulice Górna, Dworcowa (częściowo), Chodzieska i Kościelna oraz część miejscowości
położona za torami przy drodze do Śmiłowa. Obszar miejscowości charakteryzuje się
uporządkowaną strukturą funkcjonalno-przestrzenną. Jego obecna forma urbanistyczna wynika
z lokalnych uwarunkowań oraz przyjętego kierunku rozwoju miejscowości i gminy.
Przez obszar miejscowości w układzie wschód – zachód przebiega zelektryfikowana linia
kolejowa Piła – Bydgoszcz ze stacją kolejową w Kaczorach oraz dwie drogi powiatowe
w układzie wschód – zachód i północ – południe.
W centrum miejscowości usytuowany jest budynek Urzędu Gminy Kaczory (będący
także siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Wodnych
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i Kanalizacyjnych, Urzędu Stanu Cywilnego, Gminnego Zespołu Oświaty oraz placówki
Poczty Polskiej), budynek Gminnego Ośrodka Kultury gruntownie zmodernizowany w latach
2016-2017, budynek Banku Spółdzielczego, budynek Przychodni Lekarskiej w Kaczorach.
Rejony centralne to także zabudowa mieszkaniowa oraz budynki usługowe świadczące
usługi handlu, gastronomii, kosmetyczne, fryzjerskie, ubezpieczeniowe, florystyczne. Budynek
Urzędu Gminy przechodzi obecnie diametralną przemianę. Wykonano ocieplenie budynku,
kończą się prace budowalne związane z wykonaniem nowej elewacji. W ramach prac
modernizacyjnych zaplanowano także całkowitą przebudowę obiektu, dobudowę windy i klatki
schodowej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budynku. Powstaje
nowoczesny, atrakcyjny budynek, o podwyższonym standardzie, dostosowany do potrzeb
mieszkańców gminy. W części centralnej miejscowości zlokalizowany jest także okazały
budynek Szkoły Podstawowej w Kaczorach wraz z salą sportową oraz zespołem boisk
sportowych, któremu towarzyszy nowoczesny obiekt Gminnej Biblioteki Publicznej, żłobek
oraz Podmiot Leczniczy SALVE – MED. Całość tworzy spójny kompleks placówek
publicznych i niepublicznych. W sąsiedztwie szkoły, przy ul. Dziembowskiej znajduje się
wybudowana w latach 2012-2013 kryta pływalnia „Relaks” stanowiąca miejsce wypoczynku
i relaksu, nie tylko dla mieszkańców naszej gminy, ale także okolicznych gmin i miast.
W rejonie zachodnim zlokalizowany jest zwarty kompleks mieszkaniowy oraz terenów
usługowych i przemysłowych. W tej części miejscowości znajduje się także stadion sportowy
oraz cmentarz.
Na południe od linii kolejowej, w kierunku wschodnim powstało w ostatnich latach
nowe duże osiedle mieszkaniowe. W tej części miejscowości znajduje się także siedziba
Nadleśnictwa Kaczory. W części południowo-wschodniej miejscowości, po prawej stronie
drogi prowadzącej do Rzadkowa zaplanowano utworzenie następnego dużego osiedla domów
jednorodzinnych. W opracowanym na ten teren miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wyznaczono 77 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz
4 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług.
W planie miejscowym wskazano obowiązkowe nasadzenia zieleni wysokiej.
Cześć południowa miejscowości to prężnie rozwijające się budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne. W tym rejonie zlokalizowane jest także osiedle mieszkaniowe wielorodzinne
oraz duży kompleks ogrodów działkowych, dawniej nierozerwalnie związany z osiedlem.
Obecnie struktura jego własności ulega zmianie.
W Kaczorach istnieją dwa kompleksy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
(osiedle Pogodne i osiedle Przylesie), stanowiące pewną całość przestrzenną, na którą składają
się powierzchnie zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz powierzchnie niezabudowanych
terenów zieleni, dojazdów, dojść, parkingów oraz budynków gospodarczych i urządzeń
technicznych związanych z budynkami mieszkalnymi.
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na lokale mieszkalne planuje się
wyznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nowych terenów pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w Kaczorach.
Z zabudową osiedla Pogodnego współgrają położone w bliskim sąsiedztwie obiekty:
odnowionego budynku Przedszkola Publicznego w Kaczorach oraz Domu Strażaka, w którym
mieści się remiza OSP, posterunek policji i sala z zapleczem. W tej części miejscowości
usytuowany jest także kościół pw. Błogosławionej Franciszki Siedliskiej. Drugi kościół
pw. św. Andrzeja Boboli – zabytkowy – mieści się przy ul. Kościelnej.
Północna część miejscowości to głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
zabudowa letniskowa rozlokowana w pobliżu jeziora Kopcze. W rejonie jeziora opracowywany
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jest obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Celem opracowania planu
miejscowego jest określenie nowego przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu w rejonie
południowo-zachodniego brzegu jeziora, bowiem systematycznie powstające elementy
zaplecza wypoczynkowego będą z czasem tworzyć atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców
i turystów. W części północnej, na obrzeżach miejscowości znajduje się także stacja paliw.
Ponadto, na terenie całej miejscowości znajdują się obiekty małej architektury,
tj. siłownia plenerowa, place zabaw, obiekty kultu religijnego – figurki i przydrożne krzyże.
Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat w miejscowości Kaczory następowało
sukcesywne odchodzenie od produkcji rolnej, poszukiwanie nowych funkcji oraz zmiana
dotychczasowego charakteru zabudowy. Wieś, kiedyś typowo rolnicza, przekształciła się
w ośrodek wielofunkcyjny. Dawne zagrody nie pełnią już swoich funkcji, a budynki
gospodarcze czy inwentarskie zostały rozebrane lub przeznaczone na inne cele, mieszkalne lub
usługowe. W odniesieniu do terenu całej gminy budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
rozwija się najsilniej w Kaczorach. Nieustannie powstają nowe budynki mieszkalne, które,
nawiązują do istniejących form zainwestowania. Układ przestrzenny zabudowy, względem
którego miejscowość kiedyś się kształtowała, cały czas ulega przekształceniu.
Miejscowość posiada zwarty układ zabudowy uzupełniony siatką ulic porządkujących
zabudowę.
Przeważa
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
z
budynkami
jedno- i dwukondygnacyjnymi. Sieć dróg i ulic, przestrzenny układ zabudowy mieszkalnej
i użyteczności publicznej, wszystko rozplanowane jest łącznie na tle miejscowych warunków
naturalnych. Układ komunikacyjny jest czytelny. Ulice są utwardzone i posiadają ciągi piesze.
Prawie cała miejscowość posiada oświetlenie uliczne. W fazie projektu jest budowa dwóch
rond – na ulicy Chodzieskiej i ulicy Dziembowskiej.
W Kaczorach zdecydowana większość ulic obsadzona jest drzewami, zarówno wieloletnimi
okazami różnych gatunków liściastych jak i niskimi drzewkami formowanymi na pniu. Zieleń
wprowadzono też do ścisłego centrum, gdzie w miejscach reprezentacyjnych wykonuje się
corocznie nowe nasadzenia różnych gatunków roślin kwitnących. Przy budynku Urzędu, przed
wejściem do Gminnego Ośrodka Kaczory zlokalizowany jest utwardzony plac, wyłożony
kostką brukową oraz dekoracyjnymi płytami betonowymi. Plac obsadzony jest m.in. drzewami
ozdobnymi oraz efektownie kwitnącymi krzewami hortensji. Całości dopełniają wygodne
ławki oraz nowoczesne lampy parkowe typu led.
Istniejąca zabudowa, liczna działalność o charakterze usługowym i handlowym kreują
miejski charakter miejscowości.
Liczba ludności w Kaczorach ma tendencje wzrostowe. Wzrost liczby ludności wywołał
więc bardzo szybkie powiększenie się terenów zurbanizowanych oraz pociągnął za sobą rozwój
infrastruktury społecznej i technicznej. Wzrost jakości życia związany jest z podniesieniem
standardu: zamieszkania, zatrudnienia, dostępu do zróżnicowanej bazy usług, rekreacji,
komunikacji indywidualnej i zbiorowej oraz estetyki miejsca i przestrzeni. Wymienione
zagadnienia w poszczególnych sferach realizowane są przez władze lokalne, ale także wynikają
z potrzeb samych mieszkańców, ich możliwości i kreatywności. Zagwarantowanie
mieszkańcom odpowiednich warunków życia wymaga między innymi wielu sprawnie
działających systemów technicznych. Do podstawowych należą sieci zaopatrzenia w wodę,
energię, gaz i kanalizację. Ważnym zadaniem jest także zapewnienie odpowiedniej sieci dróg.
W Kaczorach tereny zainwestowane są wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną,
w tym także sieć teleinformatyczną, a istniejąca sieć drogowa zapewnia sprawny system
powiązań komunikacyjnych w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Tereny przeznaczone
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pod nową zabudowę sukcesywnie są uzbrajane w sieci komunalne, oświetlenie uliczne,
a nawierzchnia ulic jest utwardzana, budowane są ciągi piesze.
Wyznaczone dla miejscowości kierunki rozwoju przestrzennego zakładają sukcesywny
rozwój istniejących funkcji mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych w sąsiedztwie
terenów już zainwestowanych przy założeniu równoczesnej rozbudowy infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej oraz stopniowe przekształcanie zabudowy siedliskowej w różne
formy aktywności gospodarczej wspomagające rozwój społeczno-gospodarczy oraz precyzyjne
wyznaczony zasięg nowych zwartych terenów przeznaczonych docelowo pod dalszy rozwój
zabudowy mieszkaniowej z maksymalnym wykorzystaniem istniejącego potencjału
przestrzennego. Planuje się także wprowadzenie nowej funkcji zieleni urządzonej w centralnej
części miejscowości.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Gmina Kaczory posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzone uchwałą nr VII/54/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 15 września
2015 r., z późn. zm. Na obszarze gminy obowiązuje również 57 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obejmujących powierzchnię ponad 1000 ha. W samych
granicach ewidencyjnych miejscowości Kaczory obowiązuje 18 planów miejscowych,
zajmujących łączną powierzchnię 317 ha, a terenami które nie są objęte ustaleniami
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są w zdecydowanej większości tereny
lasów. W trakcie realizacji jest również pięć procedur zmierzających do uchwalenia nowych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Kaczorach.
Nr uchwały

Określenie obszaru mpzp

XIII/80/2000 z dnia 13.11.2000 r.

Rejon ulic Chodzieskiej i Rzadkowskiej

Powierzchnia [ha]

XXXIII/190/2006 z dnia 12.09.2006 r. Osiedle Przylesie

0,1158
14,6613

XVI/93/2008 z dnia 27.08.2008 r.

Kaczory

250,4119

XIV/99/2012 z dnia 15.06.2012 r.

Fragment ulicy Pilskiej

0,6756

XVI/108/2012 z dnia 14.09.2012 r.

Środkowa część ul. Dziembowskiej

0,5922

XVII/111/2012 z dnia 26.10.2012 r.

Rejon ul. Leśnej

0,9860

XXIII/162/2013 z dnia 30.08.2013 r.

Rejon ulicy Gajowej

4,3387

XXIV/170/2013 z dnia 18.10.2013 r.

Południowo-zachodnia część ul. Chodzieskiej

0,4673

XXVII/190/2014 z dnia 28.02.2014 r.

Rejon ogródków działkowych

0,5032

VII/53/2015 z dnia 15.09.2015 r.

Teren przy ul. Leśnej

5,3412

XI/78/2016 z dnia 18.03.2016 r.

Działka nr 280/12

0,4159

XXI/171/2017 z dnia 27.06.2017 r.

Działka nr 248

0,2503

XXIII/187/2017 z dnia 26.10.2017 r.

Fragment ul. Jasnej

0,6173

VIII/62/2019 z dnia 27.09.2019 r.

Żabostowo

1,8947

VIII/63/2019 z dnia 27.09.2019 r.

Teren w rejonie Placu Jana Pawła II

0,4200

IX/74/2019 z dnia 31.10.2019 r.

Rejon ulicy Gajowej i Dziembowskiej

23,5816

X/86/2019 z dnia 20.12.2019 r.

Teren siedziby Nadleśnictwa Kaczory

2,0602

X/87/2019 z dnia 20.12.2019 r.

Rejon centrum

9,6833

SUMA

317,0165

Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaczory

Tworzenie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego jest obecnie
najlepszym narzędziem kształtowania odpowiedniej polityki przestrzennej danych obszarów
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z jakiego mogą korzystać jednostki samorządu terytorialnego. Objęcie tego rodzaju aktami
miejscowymi prawie całego obszaru zurbanizowanego miejscowości Kaczory pozwala na
zachowanie ładu przestrzennego i zaplanowanie zrównoważonego rozwoju miejscowości.
Wśród rodzajów przeznaczenia określonych w ustaleniach planów miejscowych najczęściej
wyznaczano tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z terenami zabudowy
mieszkaniowo-usługowej. Tego rodzaju tereny obejmują powierzchnię niemal 86 ha, co
stanowi 27,26% powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Większość tych terenów jest już wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem, jednakże
w dokumentach planistycznych wyznaczono także kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej
poprzez zaprojektowanie kilku nowych osiedli mieszkaniowych, zarówno we wschodniej,
zachodniej, południowej i północnej części miejscowości. Intensywny rozwój budownictwa
dokonuje się także na podstawie planów miejscowych opracowywanych dla terenów poza
granicami obrębu ewidencyjnego miejscowości Kaczory, jednak z nim sąsiadujących. Takie
zjawisko następuje wzdłuż drogi łączącej miejscowości Kaczory i Morzewo, i choć działki tam
położone ewidencyjnie leżą w obrębach Krzewina i Morzewo, to z racji bliskości ośrodka
centralnego gminy i silnego z nim powiązania funkcjonalnego, dla nowych budynków
mieszkalnych nadawane są punkty adresowe związane z Kaczorami.
Tereny usługowe są zlokalizowane przede wszystkim w centralnej części miejscowości,
jednak występują punktowo także na każdym z pozostałych obszarów. Przy wyznaczaniu
nowych terenów zabudowy przewiduje się możliwość prowadzenia działalności usługowej na
wybranych obszarach.
W granicach Kaczor w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
wyznaczono prawie 49 ha przeznaczonych pod działalność techniczną i produkcyjną. Część
z tych terenów jest już wykorzystywana przez działające na terenie miejscowości
przedsiębiorstwa produkcyjne, jednakże zaprojektowano również sporą rezerwę tego rodzaju
terenów, przede wszystkim w południowo-zachodniej części miejscowości.

Zestawienie terenów wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
miejscowości Kaczory.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
WODOCIĄGI
System wodociągowy na terenie gminy Kaczory jako układ technologiczny, którego
zadaniem jest dostarczenie wody do miejsc jej użytkowania w potrzebnej ilości, jakości oraz
o wymaganym ciśnieniu obejmuje prawie 100% mieszkańców gminy. Z sieci wodociągowej
nie korzysta jedynie nieliczna część mieszkańców zamieszkała w zabudowie siedliskowej,
posiadająca własne ujęcia wody. Jeśli chodzi o miejscowość Kaczory to wszyscy jej
mieszkańcy korzystają z gminnej sieci wodociągowej. Łączna długość sieci wodociągowej
rozdzielczej eksploatowanej na terenie gminy wynosi 85,3 km. Ilość wody produkowanej
i rozprowadzanej przez sieć pokrywa pełne zapotrzebowanie mieszkańców gminy a poziom
świadczonych usług zapewnia ciągłość i niezawodność dostaw wody dla mieszkańców.
Infrastruktura techniczna w zakresie uzbrojenia w sieć wodociągową na terenie gminy jest
dobrze rozwinięta i sprzyja właściwemu rozwojowi wszystkich dziedzin życia społecznego
i gospodarczego. Infrastruktura ta zapewnia pokrycie wszelakich potrzeb konsumpcyjnych
i produkcyjnych, a ponadto jest wykładnikiem atrakcyjności inwestycyjnej dla większości
inicjatyw gospodarczych oraz warunkiem wzrostu liczby mieszkańców.
Poprzez rozbudowaną infrastrukturę wodociągową woda dostarczana jest do wszystkich
miejscowości znajdujących się w obrębie gminy. Pobór wody następuje z 13 studni
głębinowych w 6 stacjach uzdatniania wody (hydroforniach). Woda wydobywana jest ze studni
głębinowych do głębokości nawet 90 metrów z pokładów trzeciorzędowych
i czwartorzędowych. Wszystkie stacje uzdatniania wody zostały w ostatnich latach odnowione.
W stacji uzdatniania wody w Śmiłowie i w Rzadkowie zostały wymienione okna, a stacje
uzdatniania wody w Kaczorach, Dziembowie i Śmiłowie zyskały nową elewację. Wydajność
ujęć wody znajdujących się na terenie gminy jest wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców i nawet w okresach zwiększonego zapotrzebowania, tj. w miesiącach letnich
woda podawana jest bez zakłóceń. Monitoring kontrolny jakości podawanej wody prowadzony
jest zgodnie z ustawowymi wymaganiami i parametrami przez akredytowane firmy takie jak
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile, Laboratorium Usługowo-Badawcze
„Biochemik“ w Śmiłowie czy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
Wyniki badań podawane są do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową BIP Kaczory.
Woda pochodząca ze studni głębinowych znajdujących się na terenie gminy Kaczory podawana
do sieci jest czysta chemicznie, biologicznie i nasycona jest dobroczynnymi naturalnymi
minerałami. Woda ze studni głębinowych posiada znacznie więcej takich minerałów jak
magnez, wapń czy potas niż woda butelkowana, dlatego można ją pić bezpośrednio z kranu.

KANALIZACJA
Wszystkie miejscowości gminy Kaczory wyposażone są w sieć kanalizacji sanitarnej
o łącznej długości 78,9 km. Obecnie z sieci kanalizacyjnej korzystają wszystkie gospodarstwa
domowe mające możliwość przyłączenia do sieci, co stanowi 99% ogółu. W przypadku braku
możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, z uwagi na położenie posesji w zbyt dużej
odległości od sieci, mieszkańcy korzystają z przydomowych oczyszczalni i bardzo nielicznych
zbiorników bezodpływowych.
Intensywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Kaczory rozpoczęta w 1994 roku
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trwała do 2008 roku, kiedy to ostatnia wieś w gminie (Krzewina) została skanalizowana.
Odprowadzane z terenu gminy ścieki oczyszczane są w 2 oczyszczalniach. Ścieki
z miejscowości Śmiłowo, Zelgniewo, Brodna i Jeziorki odprowadzane są do oczyszczalni
Farmutil HS w Śmiłowie. Ścieki z miejscowości Kaczory, Dziembowo, Dziembówko,
Morzewo, Krzewina, Równopole, Rzadkowo, Prawomyśl i Byszewice odprowadzane są do
gminnej oczyszczalni w Kaczorach.
Przepustowość maksymalna oczyszczalni ścieków w Kaczorach wynosi 1470 m³ na dobę.
Średnia ilość przyjmowanych ścieków to około 700 m³ na dobę, tak więc istnieje duża rezerwa
na przyjęcie większej ilości ścieków. Oczyszczalnia ścieków w Kaczorach została
rozbudowana, zmodernizowana i oddana do użytkowania w 2017 roku i w chwili obecnej jest
obiektem nowoczesnym, w którym zastosowano technologie pozwalające na oczyszczanie
ścieków spełniających ustawowo określone parametry. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków
wraz z siecią kanalizacyjną jest niezbędnym elementem ochrony wód i ochrony sanitarnej
ludności a także podstawą rozwoju gminy oraz doskonałych warunków życia mieszkańców.

GAZOWNICTWO
Miejscowość Kaczory jest zgazyfikowana w 97 %. Aktualnie 75% gospodarstw
domowych korzysta z opalania gazem, natomiast pozostałe nieruchomości mają dostęp
i możliwość korzystania z sieci gazowej. Wszystkie miejscowości w gminie Kaczory są
zgazyfikowane. Proces gazyfikacji gminy rozpoczęto w 1993 r. Do roku 1996 wybudowane
zostały 2 stacje redukcyjne gazu I stopnia, w Kaczorach i Śmiłowie oraz gazociąg średniego
ciśnienia doprowadzający gaz do wszystkich miejscowości w gminie. Wykonano 90 km sieci
oraz założono 950 przyłączy gazowych. W roku 1999 zakończono gazyfikację całej gminy. Od
tego czasu coraz więcej właścicieli nieruchomości zmienia system ogrzewania mieszkań,
przechodząc na gaz ziemny. Wszystkie obiekty użyteczności publicznej opalane są gazem, co
niewątpliwie wpływa na jakość powietrza w naszym regionie. Na terenie naszej gminy nie
stwierdzono przekraczania dopuszczalnych norm czystości powietrza.

GOSPODARKA ODPADAMI
Gmina Kaczory od 2013 r. należy do Związku Międzygminnego „Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Wszystkie posesje objęte są selektywną zbiórką
odpadów, tj. tworzyw sztucznych, szkła, papieru i odpadów biodegradalnych. Odbiór odpadów
odbywa się z częstotliwością co dwa tygodnie. Na terenie miejscowości Kaczory od lipca
2020 r. funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Do punktu
mieszkańcy naszej gminy mogą dostarczać: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble,
odpady wielkogabarytowe, odpady powstałe w wyniku przeprowadzania remontów
budowlanych, opony, odzież i tekstylia. PSZOK czynny jest w poniedziałki, środy i soboty
w godz. 900 – 1700.

OCHRONA POWIETRZA
Mając na względzie potrzebę podejmowania działań w celu poprawy jakości
środowiska, gmina Kaczory w pierwszym możliwym terminie na mocy porozumienia z dnia
12 lipca 2019 r. przystąpiła do wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
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z właściwym miejscowo Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu. Od tego czasu przeszkoleni pracownicy Urzędu Gminy podejmują
działania polegające na promocji programu oraz doradztwie i wsparciu w zakresie korzystania
z dofinansowania przyczyniającego się do poprawy efektywności energetycznej oraz
zmniejszenia lub uniknięcia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do
atmosfery przez domy jednorodzinne. Program cieszy się dużym zainteresowaniem
mieszkańców.

PRZYRODA
Skarbem gminy jest również jej przyroda, doskonale wkomponowana w polodowcowy
krajobraz. Wiele cennych i rzadkich gatunków flory i fauny jest tu na wyciągnięcie ręki.
Największe ich skupisko występuje szczególnie w południowej i zachodniej części gminy – na
obszarach specjalnej ochrony ptaków i siedlisk, należących do sieci NATURA 2000. Na terenie
gminy Kaczory znajdują się cztery obszary NATURA 2000 – dwa specjalne obszary ochrony
(OSO): „Puszcza nad Gwdą” PLB 300012 i „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego”
PLB300001 oraz dwa obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW): „Ostoja Pilska”
PLH300045 i „Dolina Noteci” PLH300004. Cała zachodnia i południowa część gminy,
począwszy od Jez. Wapieńskiego na północy, dalej Pilsko, Jeziorki, Równopole, po
Dziembówko to krańce Puszczy Gwdy. Chroni się tu takie ptaki jak: lelek, lerka, dzięcioł
czarny czy gągoł. Osobliwościami tego terenu są także: kania czarna, ruda, nurogęś, puchacz
i rybołów.
Bogactwem przyrodniczym cechują się również położone w obszarach NATURA 2000
południowe krańce gminy – tereny nad Notecią. Są one ostoją rzadkich gatunków ptaków
o randze europejskiej, takich jak: kania czarna, ruda, rybitwa czarna, derkacz, żuraw, bielik,
zimorodek, gąsiorek czy podróżniczek. Bogaty jest tu również świat kaczek, który reprezentują:
różeniec, cyraneczka, kaczki lęgowe, kolorowe płaskonose. Spacer doliną uatrakcyjnia śpiew
świerszczaka, strumieniówki, dziwoni i słowika szarego. Najlepszymi porami roku do
obserwacji ptaków na tym obszarze są: wiosna i jesień – czas migracji.
Ponadto, w granicach gminy Kaczory zlokalizowane są dwa obszary chronionego
krajobrazu obejmujące 65% jej powierzchni. Północno-zachodnia część gminy położona jest
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”,
a centralna i południowa część gminy w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina
Noteci”. Miejscowość Kaczory w całości położona jest w OCHK „Dolina Noteci”.
Na terenie gminy Kaczory położony jest rezerwat florystyczny „Torfowisko Kaczory”.
Został utworzony w 1994 r. ze względu na ochronę śródleśnego zagłębienia wytopiskowego.
Teren rezerwatu obejmuje dwa sąsiadujące ze sobą torfowiska przejściowe o łącznej
powierzchni 32,77 ha, bogate w zbiorowiska roślin bagiennych i torfowych. Na obszarze
rezerwatu można spotkać wierzbę borówkolistną zaliczaną do reliktów glacjalnych. Występują
tu także gatunki roślin naczyniowych zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną, do
których zaliczyć należy: rosiczkę okrągłolistną, kruszynę pospolitą, bagnicę torfową, paprotkę
zwyczajną, bobrka trójlistkowego, kocanki piaskowe oraz konwalię majową. O bogactwie
roślinności świadczy 25 gatunków mchów zarówno właściwych, jak i torfowców oraz
50 gatunków roślin naczyniowych. Flora występująca na torfowiskach tworzy bardzo
zróżnicowane fitocenozy, ogólnie zostało wyróżnionych 13 zespołów roślinnych. Na terenie
torfowisk gniazduje i przebywa między innymi żuraw, gągoł oraz kruk.
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Na terenie gminy występuje także kilka pomników przyrody: lipa drobnolistna
w Zelgniewie, dąb szypułkowy w Jeziorkach, dwa dęby szypułkowe w Śmiłowie, trzy dęby
szypułkowe, lipa drobnolistna i jesion wyniosły w Rzadkowie, wiąz szypułkowy i dwa dęby
szypułkowe w Dziembowie, 150-letni klon koło Kaliny (Nadleśnictwo Kaczory) i 200-letni
kasztanowiec w Brodnej.
Malowniczy krajobraz to kolejny atut gminy. O jego specyfice i niepowtarzalności
zadecydowała działalność lodowca w minionym okresie. Najbardziej urozmaicone formy
występują w obrębie Doliny Środkowej Noteci. Koryto rzeki Noteć okalają rozległe łąki
i pastwiska z nielicznymi enklawami zarośli i krzewów. Dolinę zamykają wzgórza morenowe,
poprzecinane jarami. Czubatka (141,4 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Wzgórz Morzewskich.
Obcowanie z tutejszą naturą niewątpliwie koi nerwy, pozwala na chwile relaksu i zapomnienia,
a miejscowe okazy cieszą oko nie tylko botaników, zootechników, ale także miłośników
fotografii.
Na terenie gminy Kaczory występuje 11 jezior: Wapieńskie (128 ha, z czego 1/3
w gminie Kaczory), Kopcze (32,9 ha), Kleszczynek (29,2 ha), Bobrowe (22,9 ha), Czarne
(12,95 ha), Proboszczowskie (8,5 ha), Jeziorki (7,2 ha), Brodna (5 ha), Jasieńskie (3,9 ha),
Śmiłowskie (3,8 ha), Czarne (2,5 ha). Największym ciekiem wodnym jest Radacznica, która
płynie wzdłuż wschodniej granicy gminy i wpada do jeziora Kopcze. Jezioro to jest
ewenementem na skalę krajową. Ten bezodpływowy zbiornik wcięty na około 30-40 m
w powierzchnię wysoczyzny posiada sezonowe wahania poziomu wód dochodzące do 3,3 m.
Jest to wielkość niespotykana na żadnym z polskich jezior, na których prowadzone są
obserwacje.
Znajdujące się na terenie gminy Kaczory użytki ekologiczne zostały ustanowione przez
Radę Gminy Kaczory w 2007 roku. Obejmują tereny szczególnie atrakcyjne dla ekosystemu,
o szczególnych walorach krajobrazowych, dla zachowania niezmienionej w formie szaty
roślinnej i bytujących tam zwierząt. Użytki ekologiczne usytuowane są na sześciu obszarach
położonych w Śmiłowie, Dziembowie i Zelgniewie.

INTERNET
Na terenie gminy Kaczory dostęp do Internetu posiada 98% mieszkańców, a usługę
dostępu do Internetu świadczą m. in. lokalna firma ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile, Orange
Polska S.A. Dzięki temu mieszkańcy mają do dyspozycji szybki i bezpieczny internet oraz
dodatkowo bogatą listę programów telewizji cyfrowej oraz atrakcyjną ofertę telefonii
stacjonarnej.
Na naszych terenach tak rozległą infrastrukturę zbudowano dzięki podpisaniu przez
spółkę usług telekomunikacyjnych ASTA-NET S.A. umowy o dofinansowanie projektu
„Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w powiecie pilskim i złotowskim”
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Infrastruktura
komunikacyjna” Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Dofinansowany
projekt zakładał budowę sieci światłowodowej GPON, umożliwiającej mieszkańcom Kaczor
odbiór usługi szerokopasmowego Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.
W ubiegłych latach w naszej gminie zrealizowano również program pt. „Zapewnienie
dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze północnej
Wielkopolski”. Efektem realizacji projektu jest zapewnienie lokalnej społeczności dostępu do
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Internetu o wysokich przepływnościach danych, jak również podłączenie placówek
oświatowych.

INFRASTRUKTURA DROGOWA
W Kaczorach znajduje się rozbudowana infrastruktura drogowa, większość dróg została
wybudowana o nawierzchni asfaltowej lub kostki betonowej. W miejscowości znajduje się
35 ulic oraz 2 osiedla mieszkaniowe. Wykaz ulic stanowi załącznik do niniejszego wniosku.
Początek XXI wieku był okresem, w którym gmina z bardzo dobrym skutkiem korzystała
z funduszy przedakcesyjnych SAPARD. W latach 2003-2004 udało się wyremontować
wszystkie drogi gminne, które teraz są naszym wielkim atutem.
W 2004 roku oddano do użytku jedną z najważniejszych inwestycji drogowych – drogę
z Kaczor do Piły. Ukończenie tego przedsięwzięcia w niewyobrażalny sposób poprawiło
komunikację w gminie i skróciło dojazd z Kaczor do Piły.
Od 2017 roku gmina prężnie działa w budowie ścieżek rowerowych, a obecnie
mieszkańcy mają już do dyspozycji ok. 17 km ścieżek, które łączą okoliczne wsie
z miejscowością Kaczory. Warto również podkreślić, że gmina przygotowuje się do realizacji
budowy ścieżki rowerowej na odcinku ulicy Gajowej w Kaczorach oraz nowych sieci ścieżek,
które połączą miejscowość Kaczory z Rzadkowem oraz Krzewinę z Dziembowem.
Ważną inwestycją drogową była również przebudowa drogi gminnej Dziembowo –
Kaczory w 2018 roku oraz drogi Śmiłowo – Brodna w roku 2019. Realizacja przedmiotowych
inwestycji w sposób zdecydowany poprawiła skomunikowanie gminy Kaczory z subregionem.
W 2019 r. wykonano kanalizację deszczową w ulicy Leśnej w Kaczorach. W 2020 r.
wykonana została przebudowa ulicy Leśnej. Planowana jest budowa oświetlenia drogowego.
Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy zyskali bardzo urokliwą drogę łączącą miejscowość
Kaczory z jeziorem Kopcze. Droga ta jest chętnie uczęszczana przez rowerzystów oraz
spacerowiczów. Gmina przygotowuje się również do nowej inwestycji drogowej – budowy
ulicy Gajowej wraz z oświetleniem oraz ścieżką rowerową.

ZABYTKI, POMNIKI, MIEJSCA PAMIĘCI
Wśród zabytków gminy Kaczory wyróżniają się wypisane decyzją Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków następujące obiekty:
− kościół pw. św. Małgorzaty i Matki Bożej Szkaplerznej w Śmiłowie 1903 – 1905 r.,
− kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie 1908 r.,
− kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Kaczorach 1912 r.,
− kościół pw. św. Piotra i Pawła w Dziembowie 1873 r.,
− cmentarz ewangelicki w Kaczorach, 2 poł. XIX w.,
− cmentarz ewangelicki w Brodnej, 2 poł. XIX w.,
− park dworski w Dziembowie, 2 poł. XVIII w.,
− park dworski w Krzewinie, 2 poł. XIX w.,
− cmentarz katolicki w Morzewie, 2 poł. XIX w.
− cmentarz ewangelicki ob. katolicki w Prawomyślu, 2 poł. XIX w.,
− Miejsce Pamięci Narodowej z 1939 r. na Wzgórzach Morzewskich.
W Kaczorach najcenniejszym zabytkiem jest Kościół pw. św. Andrzeja Boboli. Obiekt
ten został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
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z dnia 18 czerwca 1994 r. pod numerem rejestru A-756. Jednocześnie tą samą decyzją do
rejestru wpisany został zarówno kościół jak i teren przykościelny (były cmentarz) wraz
z rosnącym drzewostanem oraz kamiennym ogrodzeniem. Kościół został zbudowany w 1912 r.
Dolna część budowli zbudowana jest z dużych kamieni, na których wsparto mury z cegły. Mury
otynkowano. Jednonawowa całość nakryta jest czterospadowym dachem. W elewacji
południowej ryzalit przechodzący w wieżę wykonany jest z muru szachulcowego i nakryty
naczółkowym dachem zakończonym wieżyczką. Pierwotnie był to kościół ewangelicki.
Dopiero w 1967 r. dekretem Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego został utworzony kościół
rektorski, a w 1971 r. została utworzona samodzielna parafia.
Zabytki ruchome znajdujące się w kościele to:
− prospekt organowy wykonany po 1912 r., drewno, technika snycerska, polichromia,
− chrzcielnica z początku XX w. wykonana ze sztucznego kamienia,
− kociołek na wodę święconą.
Na uwagę zasługują także znajdujący się w kościele rzeźbiony ołtarz oraz wyrzeźbione
w drewnie 4 figury: Najświętszego Serca Pana Jezusa, Najświętszej Panny Niepokalanej,
św. Teresy i św. Andrzeja Boboli.
Ponadto, w rejestrze zabytków znajduje się cmentarz, pierwotnie ewangelicki, obecnie
katolicki z XIX w. Powyższy cmentarz został wpisany do rejestru zabytków decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24 listopada 1990 r. pod pozycją A-718.
We wschodniej części cmentarza zachowały się pojedyncze nagrobki, krzyże i żeliwne
ogrodzenia. Obecnie ta część jest uporządkowana z zachowaniem nielicznego drzewostanu
i niewielkiej liczby grobów.
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Od lutego 2018 r. prowadzona jest Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Kaczory,
w której ujętych jest 18 obiektów znajdujących się w miejscowości Kaczory. Oprócz
powyższych zabytków wpisanych do rejestru, tj. kościoła pw. św. Andrzeja Boboli wraz
z kamiennym ogrodzeniem i cmentarzem przykościelnym oraz cmentarza ewangelickiego
obecnie katolickiego przy ul. Pilskiej do zabytków należą niżej wymienione obiekty. Są to
przede wszystkim budynki zlokalizowane przy najstarszych ulicach: Kościelnej, Chodzieskiej
i Dworcowej.
u l.
1.
2.
3.
4.
5.

Chodzieska
kapliczka z figurą Matki Boskiej przed szkołą ul. Chodzieska 5, 1 poł. XX w.
dom Nr 1, murowany, pocz. XX w.
dom Nr 22, murowany, ok.1920 r.
dom Nr 27, murowany, pocz. XX w.
dom Nr 5, była szkoła, murowany, pocz. XX w.

u l.
6.
7.
8.
9.

Dworcowa
dworzec, murowany, pocz. XX w.
budynek magazynowy, murowany, pocz. XX w.
dom Nr 17, murowany, pocz. XX w.
dom Nr 19, murowany, pocz. XX w.

u l.
10.
11.
12.

Kościelna
dom Nr 12, murowany, 4 ćw. XIX w.
dom Nr 17, ob. Nadleśnictwo Kaczory, murowany, k. XIX w.
dom Nr 11, była plebania, murowany, I ćw. XX w.

u l. N a d S t a w a m i
13. dom Nr 7, murowany, pocz. XX w.
14. budynek straży granicznej, murowany, ok. 1930 r.
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Wymieniona w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kaczory figura Najświętszej
Maryi Panny powstała w 1927 r. z inicjatywy przedwojennego Stowarzyszenia Młodzieży
Polskiej. Podczas wojny figura została przez Niemców zburzona i usunięta. W 1954 r. w tym
samym miejscu, na nowym postumencie, została postawiona nowa figura NMP, którą wykonał
mieszkaniec sąsiedniej wsi p. Bolesław Kledzik. Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół
Kaczor i Okolic figurę NMP oraz jej otoczenie poddano renowacji. W 2015 r. dokonano
uroczystego odsłonięcia odnowionej figury.
Wyżej wymienione Stowarzyszenie zainicjowało również budowę pomnika upamiętniającego
Powstańców Wielkopolskich. Pomnik powstał w setną rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę. Został ustawiony na cmentarzu parafialnym w Kaczorach. Odsłonięcie pomnika
nastąpiło 24 listopada 2018 r.
Natomiast z inicjatywy radnych z Kaczor, przy współudziale lokalnej grupy
patriotycznej, w centrum wsi na elewacji budynku usługowego powstał mural upamiętniający
lokalnych bohaterów poległych w czasie II wojny światowej – kaprala Piotra Konieczkę oraz
Władysława Kaję rozstrzelanego przez Niemców na Wzgórzach Morzewskich.
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Miejsce Pamięci Narodowej na Wzgórzach Morzewskich usytuowane jest ok. 1000 m.
na wschód od szosy Kaczory – Chodzież, w lesie, po północnej stronie drogi biegnącej
w kierunku Prawomyśla. Miejsce to upamiętnia ofiary rozstrzelane przez Niemców na
Wzgórzach Morzewskich w 1939 r. i zostało wpisane do rejestru zabytków decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23 listopada 1993 r. pod numerem A-748.
Na tym Wzgórzu 7 listopada 1939 r. hitlerowcy zamordowali przedstawicieli polskiej
inteligencji oraz 2 osoby narodowości niemieckiej. Ciała zostały wrzucone do wspólnego
grobu, a w 1944 r. hitlerowcy ekshumowali ciała ofiar i spalili je w celu zatarcia śladów. Mord
ten był największą masową zbrodnią niemiecką na terenie ówczesnego powiatu chodzieskiego.
Po wojnie, na miejscu egzekucji ustawiono pamiątkową tablicę z imiennym wykazem ofiar
zbrodni. W późniejszym czasie tablicę pamiątkową zastąpiono pomnikiem.
W 2018 r. gmina Kaczory, ze względu na pogarszający się stan techniczny oraz w celu
zabezpieczenia i podniesienia rangi miejsca pamięci narodowej, przeprowadziła jego
renowację w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie, udostępnienie i optymalizacja stanu MPN
na Wzgórzach Morzewskich – miejsca hitlerowskiej zbrodni z 1939 r.”. Zadanie zostało
zrealizowane w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi
upamiętnieniami w kraju” i zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA
Większość mieszkańców Kaczor zatrudniona jest poza rolnictwem. Na terenie Kaczor
mamy 10 gospodarstw rolnych powyżej 15 ha. W chwili obecnej, w oparciu o dane podatkowe
Urzędu Gminy, można stwierdzić, że zanika działalność rolnicza na terenie miejscowości
Kaczory. Mieszkańcy zatrudnieni są w licznych gałęziach gospodarki. Część z nich dojeżdża
do pracy do pobliskich miast do Piły i Chodzieży. Ponadto, znaczna część mieszkańców
znajduje zatrudnienie w zakładach znajdujących się w miejscowości Kaczory oraz na terenie
gminy. Do większych pracodawców w Kaczorach zalicza się:
➢ Fabryka Papieru Kaczory Sp. z o.o.,
➢ Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,
➢ Nadleśnictwo Kaczory,
➢ Bank Spółdzielczy,
➢ Przychodnia Lekarska,
➢ Podmiot leczniczy SALVE – MED.,
➢ PROMAX s.c.,
➢ Market „DINO”,
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Market „LEWIATAN”,
AGRO – MIX,
ALMAR POLSKA Sp. z o.o.,
Kaczory Veneer Sp. z o.o.,
PPHU „DARPOL”,
WOKAVIT DYSTRYBUCJA Sp.j.,
Stacja kontroli pojazdów,
Stacja paliw „Stelamch” Sp.j.,
Zakład wulkanizacji,
Cukiernia Wieczorek,
Royal Pizza Kaczory,
Bistro Kociołek.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile na koniec 2020 r.
zarejestrowanych było 139 osób bezrobotnych z terenu całej gminy Kaczory, w tym 83 kobiety,
44 osoby do 30 roku życia, 59 osób długotrwale bezrobotnych, 43 osoby powyżej 50 roku życia.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Na terenie gminy Kaczory ze względu na główne miejsce wykonywania działalności
gospodarczej w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej zarejestrowanych
jest 381 aktywnych podmiotów, z czego 198 w miejscowości Kaczory (stan na 03.03.2021 r.).
Przeważającym rodzajem działalności jest handel detaliczny i hurtowy, roboty budowlane
(w tym związane ze wznoszeniem budynków), konserwacja i naprawa pojazdów, działalność
produkcyjna, usługowa i transportowa. W miejscowości Kaczory w rejestrze przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego wpisanych jest 13 podmiotów, a w rejestrze stowarzyszeń
wpisane są 3 stowarzyszenia; taka sama liczba stowarzyszeń znajduje się w rejestrze
stowarzyszeń zwykłych, prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Pile (stan na
09.03.2021 r.).

INSYGNIA GMINY KACZORY
W dniu 13 czerwca 1998 r. Rada Gminy Kaczory podjęła uchwałę w sprawie herbu
i barw gminy Kaczory. Projekt herbu i flagi gminy został opracowany przez Pana Alfreda
Znamierowskiego członka Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Komisji Heraldycznej
przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Herbem gminy Kaczory są dwa kaczory złote w polu błękitnym, a między nimi skośny
pas falisty biegnący od prawego (dla patrzącego) górnego brzegu tarczy do brzegu dolnego
z lewej. Barwami gminy Kaczory jest błękitny płat, w którym honorowe miejsce zajmuje złoty
kaczor. W dolnej części płata jest poziomy, biały pas falisty. Barwy gminy stanowią składniki
flagi gminy Kaczory.
Dwa kaczory są graficznym wyrazem nazwy gminy. Ich złota barwa świadczy
o gospodarności mieszkańców i władz. Barwa błękitna symbol wiary, prawdy, lojalności,
wierności i stałości, dobrze charakteryzuje wartości mieszkańców gminy. Ponadto jest to barwa
wód i czystego powietrza, a zatem symbolizuje nieskażone środowisko naturalne. Biała wstęga
falista jest w heraldyce symbolem rzeki, a w herbie gminy reprezentuje czyste jeziora, z których
największym jest Jezioro Kopcze przypominające swym kształtem rzekę.
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ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zadania z zakresu administracji publicznej realizowane są przez Urząd Gminy
z siedzibą w Kaczorach. W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest łącznie 29 pracowników
samorządowych, w tym: 23 pracowników administracyjnych oraz 6 pracowników na
stanowiskach pomocniczych i obsługi (robotnik gospodarczy, sprzątaczki). Na pływalni
„Relaks” zatrudnionych jest 4 pracowników administracyjnych łącznie z kierownikiem oraz
18 pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi (ratownicy wodni, konserwatorzy,
sprzątaczki).
Ponadto zadania z administracji publicznej realizowane są przez jednostki organizacyjne:
➢ Gminny Ośrodek Kultury zatrudniający 3 pracowników administracyjnych i 1 sprzątaczkę,
➢ Gminny Zakład Oświaty zatrudniający 5 pracowników administracyjnych,
➢ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 6 pracowników, w tym asystent rodziny,
➢ Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych – 3 pracowników administracyjnych
i 6 pracowników z obsługi oczyszczalni i stacji uzdatniania wody,
➢ Gminna Biblioteka Publiczna – 2 osoby.

OŚWIATA
Na terenie gminy Kaczory funkcjonują trzy szkoły podstawowe o strukturze
organizacyjnej klas I-VIII oraz siedem przedszkoli:
1. Szkoła Podstawowa im. świętego Jana Pawła II w Kaczorach;
2. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Dziembowie;
3. Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej II Rzeczpospolitej w Śmiłowie;
4. Publiczne Przedszkole w Kaczorach;
5. Publiczne Przedszkole w Dziembowie;
6. Publiczne Przedszkole w Dziembówku;
7. Publiczne Przedszkole w Morzewie;
8. Publiczne Przedszkole w Rzadkowie;
9. Publiczne Przedszkole w Śmiłowie;
10. Publiczne Przedszkole w Zelgniewie.
W Kaczorach działa także jeden prywatny żłobek.
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Kaczorach swoim obwodem obejmuje
miejscowości: Kaczory, Rzadkowo, Równopole, Prawomyśl, Byszewice, Morzewo
i Krzewinę. Budynek szkoły do celów nauczania i wychowania posiada 23 sale lekcyjne, które
wyposażone są w sprzęt multimedialny nowej generacji, ułatwiający realizację podstawy
programowej, m. in. tablice interaktywne, monitory interaktywne, rzutniki i ekrany. W szkole
funkcjonuje świetlica szkolna, składająca się z dwóch sal, wykorzystywanych do realizacji
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zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych, czynna w godzinach od 7.00 do 16.00.
Czas trwania zajęć świetlicowych zaspokaja potrzeby uczniów i rodziców. Lekcje odbywają
się w salach wyposażonych w profesjonalny sprzęt, sala chemiczna posiada dygestorium, dwie
sale informatyczne wyposażone są w wysokiej klasy stacjonarny oraz przenośny sprzęt
komputerowy.
Nauka języków obcych w szkole odbywa się w nowoczesnej pracowni językowej.
Szkoła posiada halę sportową oraz wielofunkcyjne boisko sportowe typu Orlik, które
wykorzystywane są do zajęć z wychowania fizycznego, rozgrywek sportowych, a w godzinach
popołudniowych mają możliwość korzystania z nich mieszkańcy całej gminy.
W pobliżu szkoły usytuowana jest pływalnia Relaks, na której uczniowie mają
obowiązkową jedną godzinę zajęć wychowania fizycznego; dzięki czemu wszystkie dzieci
z naszej gminy potrafią pływać, co bardzo podnosi ich bezpieczeństwo w przypadku spędzania
wolnego czasu nad wodą oraz komfort letnich kąpieli.
W szkole funkcjonuje stołówka szkolna z nowoczesną bazą kuchenną, z posiłków
korzysta około 2/3 uczniów. W szkole obecnie uczy się 378 uczniów, w dwudziestu oddziałach.
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Kaczorach zatrudnia 44 nauczycieli w tym
specjalistów z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: psychologa,
logopedę i pedagoga specjalnego. Uczniom zapewniana jest pomoc psychologicznopedagogiczna zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach, ponadto uczniowie
jak i rodzice mają możliwość korzystania z gabinetu pedagoga szkolnego.
W szkole uczniowie objęci są podstawową opieką zdrowotną pielęgniarki szkolnej.
Uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań, poprzez uczestnictwo w zajęciach:
muzycznych, teatralnych, ekologicznych, językowych, sportowych, taneczno-wokalnych,
informatycznych, matematycznych, geograficznych. W ramach nauki języka angielskiego
uczniowie szkoły prowadzą korespondencję z rówieśnikami z zagranicy, poznają się, łączą się
z nimi na wspólne zajęcia wykorzystując technologię informacyjno-komunikacyjną. Szkoła
nawiązała kontakt z uczniami z Francji, ma przyjaciół nie tylko w Europie, gościła grupę
uczniów z Tajwanu. W szkole działa sekcja judo, która chętnym uczniom daje możliwość
uczestnictwa w treningach. Młodzież trenuje tę dyscyplinę, osiągając w niej sukcesy na
szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. Szkoła współpracuje z podmiotami na terenie
gminy Kaczory m. in. LZS Zjednoczeni Kaczory, Ochotniczą Strażą Pożarną w Kaczorach,
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaczorach, Gminną Biblioteką Publiczną w Kaczorach.
Nauczyciele współpracują z uczelniami wyższymi z Poznania i Bydgoszczy, uczniowie
starszych klas odbywają warsztaty naukowe pod kierunkiem studentów i kadry uczelni na
wyjeździe, a także na terenie szkoły. Nauczyciele wraz z uczniami przy pomocy rodziców,
którzy aktywnie angażują się w życie szkoły, wspólnie przygotowują oprawę artystyczną
obchodów ważnych rocznic, np. odzyskanie niepodległości 11 Listopada czy rocznicę zbrodni
dokonanej w Górach Morzewskich w czasie II wojny światowej 7 listopada 1939 r. Uczniowie
mają doskonałe warunki do nauki i rozwijania swoich zainteresowań, a nauczyciele warunki
do pracy.
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Publiczne Przedszkole w Kaczorach mieści się w odnowionym i zmodernizowanym
budynku. W ostatnich latach wykonano termomodernizację obiektu oraz zbudowano podjazd
dla osób niepełnosprawnych. Przedszkole posiada nowoczesny, bezpieczny i dobrze
wyposażony plac zabaw, otwarty także popołudniami i w dni wolne dla wszystkich chętnych
dzieci. W ubiegłym roku przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń przedszkola m.in.:
wymieniono drzwi wejściowe do budynku, przeprowadzono gruntowny remont holu
i korytarzy, wyremontowano sanitariaty. Doposażono placówkę w nowoczesne meble oraz
sprzęt kuchenny. Do przedszkola uczęszcza 140 dzieci, nad którymi opieka odbywa się
w 6 oddziałach. W przedszkolu zatrudnionych jest 13 nauczycieli oraz 12 pracowników
obsługi. Przedszkole posiada przestronne sale zajęć z dostępem do internetu, wyposażone m.in.
w nowoczesne urządzenie interaktywne FlySky, tablice ceramiczne z projektorem oraz dywan
interaktywny, które pozwalają na prowadzenie zajęć dydaktycznych na najwyższym poziomie.
W przedszkolu odbywają się dla dzieci przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, zajęcia
umuzykalniające, wycieczki, imprezy okolicznościowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.
W ofercie przedszkola znajdują się m. in. zajęcia logopedyczne, nauka języka angielskiego oraz
zajęcia na pływalni „Relaks” w Kaczorach.
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W Kaczorach funkcjonuje prywatny żłobek „Żłobek Jak U Mamy” czynny cały rok
w godzinach od 6.30 do 17.00. Żłobek zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy Kaczory.
W gminie Kaczory funkcjonuje Gminny Zespół Oświaty, powołany do koordynowania
zadań pomiędzy placówkami oświatowymi, a wójtem i radą gminy. Zespół prowadzi wspólną
obsługę placówek oświatowych, aby zapewnić jak najlepszą realizację zadań własnych gminy
Kaczory oraz zadań zleconych z zakresu edukacji publicznej. Realizuje także obsługę
administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych, zapewniając płynność,
przejrzystość i systematyczne podnoszenie jakości i efektywności zarządzania oświatą.
Edukacja dzieci i młodzieży w gminie Kaczory prowadzona jest w nowoczesnych,
dobrze wyposażonych obiektach oświatowych.
Wszystkie szkoły dysponują bibliotekami, pracowniami komputerowymi z dostępem
do internetu oraz halami sportowymi, na których organizowane są zajęcia w ramach lekcji
wychowania fizycznego. Popołudniami i w dni wolne obiekty te udostępniane są wszystkim
mieszkańcom gminy. Na terenie gminy wszyscy uczniowie w szkołach uczą się na jedną
zmianę. Natomiast przedszkola oferują miejsca dla wszystkich chętnych dzieci w wieku od 3 do
6 lat. Szkoły i przedszkola tworzą i zapewniają bezpieczne warunki nauki, pracy, pobytu
uczniów, podejmując działania mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie
właściwych zachowań uczniów. Olbrzymim osiągnięciem w wieloletniej pracy samorządowej
jest stworzenie komfortowych warunków do nauki dla uczniów oraz pracy dla nauczycieli.

POMOC SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaczorach, to jednostka organizacyjna, która
na gruncie lokalnym realizuje zadania z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej. Ośrodek
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swoją działalnością obejmuje teren gminy w skład, której wchodzi 13 wsi, w 12 sołectwach.
Ośrodek w ramach swych zadań udziela wsparcia osobom i rodzinom, które znalazły
się w trudnych sytuacjach życiowych i własnym staraniem, przy wykorzystaniu własnych
możliwości, nie są w stanie przezwyciężyć tych sytuacji.
W ramach wyznaczonych celów i zgodnie z kierunkami działań, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kaczorach:
➢ systematycznie podnosi jakość i dostępność realizowanych świadczeń,
➢ świadczy pracę socjalną, poradnictwo i interwencję kryzysową,
➢ pomaga w załatwianiu spraw urzędowych, uzyskaniu stopnia niepełnosprawności,
uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych,
➢ udziela różnorodnych form wsparcia dla osób i rodzin z terenu gminy, jest to wsparcie
finansowe i rzeczowe,
➢ realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze,
➢ usługi asystenta rodziny w miejscu zamieszkania dla rodzin niewydolnych
wychowawczo,
➢ pomaga osobom bezdomnym,
➢ pomaga
osobom
dotkniętym
przemocą
oraz
osobom
uzależnionym
i współuzależnionym kierując je do dwóch Punktów Konsultacyjnych mających
siedzibę w Kaczorach, gdzie mogą otrzymać wsparcie psychologa,
➢ realizuje program wieloletni na lata 2018-2023 „Posiłek w szkole i w domu”,
➢ kieruje osoby wymagające całodobowej opieki do domu pomocy społecznej.
W Ośrodku realizowane są również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia
Dobry Start 300+.
Część świadczeń w ramach pomocy społecznej realizowana jest z budżetu gminy
a część z budżetu państwa. Świadczenia rodzinne, pomoc osobom uprawnionym do alimentów,
świadczenie wychowawcze oraz świadczenie z programu Dobry Start realizowane są z budżetu
państwa.
W swej działalności, która ma na celu jak najlepsze służenie mieszkańcom gminy
Ośrodek współpracuje z wieloma instytucjami tj. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, policją, szkołami i przedszkolami, pedagogami szkolnymi, sądami i kuratorami
zawodowymi i społecznymi, pielęgniarkami środowiskowymi i innymi instytucjami zarówno
z terenu gminy jak i spoza gminy, które mogą przyczynić się do polepszenia bytu naszych
mieszkańców.

TURYSTYKA
Gmina Kaczory jest dobrym miejscem do wypoczynku a szczególnie turystyki
aktywnej. Przez teren gminy przebiega jeden szlak konny, cztery ścieżki rowerowe oraz kilka
atrakcyjnych szlaków turystycznych.
Ścieżka rowerowa Piła – Kaczory
Ścieżka o nawierzchni bitumiczno-tłuczniowej o łącznej długości 6,368 km. Początek ścieżki
zlokalizowany jest od strony Piły, stanowi włączenie w drogę powiatową nr 1229P, koniec
ścieżki przypada w okolicy dworca PKP w Kaczorach. Atutem ścieżki rowerowej Piła –
Kaczory jest jej oddalenie od ruchu samochodowego, co czyni ją komfortową i bezpieczną.
Szlak jest także bardzo urokliwy z uwagi na długie odcinki leśne, widowiskowe (ale
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i wymagające kondycji), deniwelacje terenu oraz niecodzienne usytuowanie między drogą
powiatową a linią kolejową Piła – Bydgoszcz.
Ścieżka rowerowa Morzewo – Kaczory
Ścieżka o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej długości 3083,28 mb. Ścieżka rozpoczyna
się na skrzyżowaniu Dziembowo-Chodzież-Kaczory, następnie wiedzie przez wieś Morzewo,
wzdłuż drogi powiatowej do Kaczor, a na ostatnim odcinku w miejscowości Kaczory wzdłuż
ulicy Chodzieskiej. Ścieżka kończy swój bieg przy pływalni „Relaks” w Kaczorach, gdzie
zlokalizowany jest obiekt B&R ze stojakami na 24 rowery.
Ścieżka rowerowa Kaczory – Śmiłowo
Ścieżka o nawierzchni tłuczniowej o łącznej długości 3979,20 mb. Wiedzie przez tereny leśne
częściowo po prawej, a częściowo po lewej stronie drogi powiatowej z Kaczor do Śmiłowa.
Ścieżka umożliwia bezpieczny dojazd do jeziora Bobrowego i jeziora Kopcze.
Ścieżka rowerowa Kaczory – Krzewina
Ścieżka o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 3,578 km. Ścieżka rozpoczyna się na
skrzyżowaniu Dziembowo-Chodzież-Kaczory, następnie biegnie wzdłuż drogi powiatowej
i łączy się z wsią Krzewina.
Oprócz ścieżek rowerowych, przez teren gminy przebiegają:
➢ Międzynarodowa Trasa Rowerowa EuroRoute R-1 – która rozpoczyna się w Boulogne
(Calais – Francja) nad Kanałem La Manche i prowadzi przez Francję, Belgię, Holandię,
Niemcy, Polskę do granicy z Rosją i dalej do Kaliningradu. Na terenie gminy trasa wiedzie
przez następujące miejscowości: Kaczory, Rzadkowo, Byszewice.
➢ Transwielkopolska Trasa Rowerowa – na odcinku: Piła – Płotki – Zelgniewo.
➢ Rowerowy szlak czerwony (PI-7007c) odcinek Piła – Płotki – Zelgniewo i dalej przez
Śmiardowo Krajeńskie do Górki Klasztornej koło Łobżenicy.
➢ Leśna dydaktyczna ścieżka rowerowa „SMOK” – przez teren gminy przebiega fragment
tej ścieżki.
➢ Pieszy szlak niebieski (WK-3515n) – Piła (dworzec PKP) – Płotki – Jeziorki – Kaczory.
Długość szlaku 23 km.
➢ Pieszy szlak żółty (WK-240y) – Osiek nad Notecią – Białośliwie – Kaczory – Piła Kalina.
Odcinek 1: Kaczory – Kalina – Motylewo – Stobno. Odcinek 2: Osiek nad Notecią –
Krostkowo – Białośliwie – Kaczory.
➢ Niebieski szlak konny – o długości 8 km. Szlak rozpoczyna się przy parkingu nad
jeziorem Kopcze, następnie biegnie przez tereny leśne do miejscowości Jeziorki a dalej
przez las do Brodnej.

KULTURA
Koordynacją życia kulturalnego na terenie Kaczor zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury
w Kaczorach, który jest instytucją kulturalną gminy działającą od 1979 r. Siedzibą instytucji
jest zmodernizowany budynek usytuowany przy budynku urzędu gminy. Jako samorządowa
instytucja kultury posiada osobowość prawną i samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą
częścią mienia. Podstawowym zadaniem statutowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach
jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb
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kulturalnych mieszkańców oraz upowszechnianiu i promocji kultury lokalnej w kraju i za
granicą.
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu
całej gminy Kaczory. Są to zajęcia całoroczne odbywające się według stałego planu.
W aktualnej ofercie ośrodka adresowanej do osób dorosłych znajdują się: zajęcia taneczne,
zajęcia z jogi, zumby, aerobiku, fizjoway, nauki gry na pianinie, nauki gry w brydża oraz zajęcia
wokalne w ramach prób zespołu wokalnego „Sonata”. Dzieci i młodzież mają natomiast
możliwość udziału w zajęciach plastycznych, tanecznych (hip-hop, tańce karaibskie),
szachowych, wokalnych, nauce gry na gitarze i pianinie. Ofertę pozakulturalną, ale również
chętnie wybieraną przez najmłodszych mieszkańców Kaczor i gminy stanowią zajęcia z nauki
języka angielskiego i robotyki.
Co roku w okresie wakacji i ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach
staje się miejscem integracji najmłodszych mieszkańców gminy Kaczory. Dużym
zainteresowaniem w tym okresie cieszą się gry i zabawy z animatorem, gry na konsoli XBOX,
warsztaty plastyczno-rękodzielnicze, organizowane teatrzyki, zabawy karnawałowe
z pokazami cyrkowymi i innymi atrakcjami.
Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach działają dwa zespoły wokalnoinstrumentalne oraz sekcja brydża sportowego. Najdłuższą działalność prowadzi sekcja brydża
sportowego „GOK Kaczory”, która powstała w 1987 r. pod nazwą „Dziadek Kaczory”.
Brydżyści spotykają się na treningach w każdy wtorek. Uczestniczą również w rozgrywkach
Ligi Okręgowej Nadnoteckiego Związku Brydża Sportowego. W ramach Grand Prix NZBS
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach organizowany jest co roku Otwarty Turniej Par
Brydża Sportowego o Puchar Wójta Gminy Kaczory.

Dumą Kaczor i całej gminy jest gminna orkiestra dęta założona w 1998 r. 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
tysiącem koncertów na rzecz społeczności lokalnej, ale nie tylko. Są ozdobą na wszystkich
ważniejszych imprezach gminnych, powiatowych, regionalnych. Reprezentowali gminę
Kaczory w przedsięwzięciach ogólnopolskich, m.in. w lutym 2001 roku orkiestra wzięła udział
w koncercie finałowym programu TVP „Nasz człowiek na urzędzie”, a w lipcu 2004 r. zagrała
koncert na Placu Zamkowym w Warszawie z okazji 85-lecia istnienia Policji. Wykonują utwory
orkiestrowe z udziałem solistów instrumentalistów a także wokalistów. Muzycy kaczorskiej
orkiestry gminnej wielokrotnie udowodnili, iż dobrze się czują zarówno w repertuarze muzyki
marszowej, jak i w popularnych standardach muzyki rozrywkowej. W 2020 roku nowym
kapelmistrzem orkiestry został jej wieloletni muzyk.
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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. Członkinie tego zespołu swoimi występami uświetniają
wszystkie ważniejsze uroczystości gminne, ale nigdy nie odmawiają zaproszeniom do
koncertowania na tych najmniejszych, lokalnych imprezach. Z powodzeniem promują naszą
gminę, występując często poza jej granicami zarówno w Wielkopolsce, jak i województwach
ościennych. Członkinie zespołu bardzo się ze sobą zżyły. Cotygodniowe spotkania, to nie tylko
próby i nauka śpiewu, ale także sympatyczne spotkania towarzyskie.
Dzieci i młodzież z terenu Kaczor i całej gminy mają możliwość rozwijania swoich
muzycznych pasji i zdolności wokalnych w Studiu Piosenki „GOK Kaczory”, prowadzonym
od 2017 r. Podczas cotygodniowych warsztatów wokalnych młodzi adepci przygotowują się do
występów podczas wydarzeń i uroczystości gminnych oraz udziału w przeglądach i konkursach
wokalnych.
Od 29 lat Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach angażuje się także w działalność
charytatywną, organizując sztab w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ulicznej
kweście i licytacji gadżetów WOŚP co roku towarzyszą występy dzieci, koncerty, a także pokaz
pierwszej pomocy.
Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach jest miejscem spotkań członków Koła Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaczorach, Koła PZW Kaczory oraz Koła
Gospodyń Wiejskich w Kaczorach. Głównym celem tych spotkań jest wzajemna integracja
oraz realizacja wspólnych celów statutowych.

Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach współpracuje ze szkołami, sołectwami,
stowarzyszeniami, jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez kulturalnych,
okolicznościowych, rekreacyjno-sportowych, spośród których najbardziej prestiżowy charakter
mają:
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➢ Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych – impreza cykliczna przeniesiona z Piły
w 2002 r. W trakcie sejmiku na scenie Gminnego Ośrodka Kultury prezentuje się
ok. ośmiu grup teatralnych z woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego,
zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. Impreza ta odbywa się pod patronatem
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ma formę przeglądu. Podczas
wydarzenia rada artystyczna rekomenduje dwa najlepsze zespoły na ogólnopolski
sejmik, który odbywa się w Tarnogrodzie. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 10 lipca 2018 r. Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
i ogólnopolski ruch wiejskich amatorskich zespołów teatralnych zostały wpisane do
Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa
kulturalnego.

➢ Otwarty Turniej Par Brydża Sportowego – impreza cykliczna o charakterze
regionalnym, w trakcie której brydżyści z klubów woj. wielkopolskiego walczą
o Puchar Wójta Gminy Kaczory w ramach Grand Prix NZBS.
➢ Wielka Gala Jeździecka w skokach przez przeszkody – impreza cykliczna
o charakterze regionalnym zapoczątkowana w 2002 r. na stadionie w Kaczorach.
Zawodnicy z klubów woj. wielkopolskiego i ościennych zmagają się w skokach przez
przeszkody w pięciu konkursach. Główna nagroda to puchar przechodni w formie
odlanego z brązu kaczora. Od 2005 r. zawody odbywają się w Dziembówku. Zawodom
towarzyszy konkurs na najładniejszy kapelusz oraz zabawa taneczna.
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➢ Turniej Wsi - impreza cykliczna zapoczątkowana w 1995 r. Do rywalizacji
w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych stają wszystkie sołectwa gminy. W 2005 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach za organizację tego przedsięwzięcia otrzymał
jedną z głównych nagród Marszałka Woj. Wielkopolskiego w konkursie „Działania
proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”.

➢ Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady „KARIERA” – impreza cykliczna o zasięgu
wojewódzkim zapoczątkowana w 2008 r. Młodzież gimnazjalna oraz ze szkół średnich
ma okazję wykazać się swoimi umiejętnościami w trzech kategoriach: soliści, zespoły
wokalne, kabarety.
➢ Biegi Uliczne „Kaczorska Dziesiątka” o Puchar Wójta Gminy Kaczory - impreza,
której celem jest promowanie zdrowego stylu życia i popularyzacja biegów jako
najprostszej formy ruchu na świeżym powietrzu, zorganizowana została po raz pierwszy
w 2009 roku w Równopolu. Bieg główny na 10 km, odbywający się w ramach tego
wydarzenia, jest jednym z etapów powiatowego cyklu „BIEGAJ Z NAMI”.
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BIBLIOTEKA
Gminna Biblioteka Publiczna w Kaczorach jest samorządową instytucją kultury Gminy
Kaczory wchodzącą w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. Służy zaspokajaniu potrzeb
czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa oraz uczestniczy
w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki
i kultury polskiej i światowej.
Działalność biblioteki koncentruje się na:
➢ gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu, ochronie i konserwacji oraz
udostępnianiu zbiorów bibliotecznych,
➢ wypożyczaniu na zewnątrz i udostępnianiu na miejscu zbiorów bibliotecznych oraz
udzielaniu informacji,
➢ upowszechnianiu literatury pięknej i czytelnictwa (spotkania autorskie z pisarzami
adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, lekcje biblioteczne, konkursy wiedzy,
dyskusje nad książką, wystawki rocznicowe i tematyczne),
➢ rozwijaniu czytelnictwa,
➢ rozwijaniu działalności informacyjno-dokumentalnej środowiska lokalnego
(gromadzenie informacji dotyczących Gminy Kaczory, wydarzeń historycznych i życia
społecznego mieszkańców),
➢ komputeryzacji procesów bibliotecznych – tworzenie elektronicznej bazy katalogowej,
prowadzeniu działalności informacyjno-bibliograficznej.
Placówka współpracuje z instytucjami i placówkami oświatowo-kulturalnymi na terenie
gminy.
Biblioteka w Kaczorach ma bogatą historię i wieloletnią tradycję, bowiem działa już
od 75 lat. Zachował się akt rejestracji z 1946 roku. Przez trzy lata funkcja bibliotekarza była
pełniona społecznie przez pracowników gminy. W 1949 roku księgozbiór wpisano do księgi
inwentarzowej ze stanem 586 woluminów. Jej nazwa oraz siedziba w ciągu tych lat była
kilkakrotnie zmieniana. Na uwagę zasługuje fakt, że każda kolejna zmiana niosła ze sobą
poprawę warunków lokalowych.
Rok 2020 to ważna data dla kaczorskiej biblioteki. Trzeciego sierpnia dokonano
otwarcia nowej siedziby biblioteki. Aktualna powierzchnia jest dwukrotnie większa niż była
dotychczas. Lokalizacja niesie nowe możliwości rozwoju czytelnictwa (sąsiedztwo szkoły
podstawowej, żłobka, pływalni, centrum medycznego). Nowoczesny i przestronny budynek,
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych przyciąga czytelników i daje możliwość
łatwego dostępu do zbiorów. Atutem jest parking. Remont kosztował gminę ponad 385 tys. zł
(roboty budowlane 314678,49 zł, projekty 11508 zł, wyposażenie 57365,97 zł).
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Każdego roku przybywa nowości z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży
i dorosłych oraz literatury popularno-naukowej. Systematycznie dokonywany jest zakup
książek ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań czytelników i najnowszych rankingów.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan zbiorów wynosił 22912 woluminów. Dla czytelników
dostępny jest katalog online księgozbioru z możliwością rezerwacji, zamówienia i prolongaty
wypożyczeń.
W skład sieci bibliotecznej wchodzi Filia w Śmiłowie, która również ma dobre warunki
lokalowe.

OPIEKA ZDROWOTNA
Opiekę zdrowotną dla mieszkańców Kaczor i całej gminy zapewnia Przychodnia
Lekarska w Kaczorach. Przychodnia realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapewnia chorym pacjentom jak i osobom
zdrowym, ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania. W ramach
przychodni działa: Poradnia dla Kobiet, Gabinet Rehabilitacji, Laboratorium, Punkt Szczepień,
Gabinet Zabiegowy, Gabinet USG, nowoczesna pracownia rentgenowska. W budynku
przychodni mieszczą się dwa punkty konsultacyjno – informacyjne, które udzielają bezpłatnej
pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i dotkniętym przemocą w rodzinie.
Przychodnię lekarską wspierają prywatni usługodawcy, oferujący usługi protetyczne,
rehabilitację, opiekę pielęgniarską szkolną i rodzinną, opiekę nad osobami chorymi, starszymi
i niepełnosprawnymi. Ponadto w Kaczorach zlokalizowane są dwie apteki, zapewniające stały
dostęp do leków. W Kaczorach znajduje się sklep zielarski, punkt weterynarii, poradnia
dietetyczna, 2 gabinety stomatologiczne.
W Kaczorach działa także Podmiot Leczniczy SALVE – MED, który udziela świadczeń
zdrowotnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
➢ fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej,
➢ poradni domowego leczenia tlenem,
➢ poradni żywienia dojelitowego domowego,
➢ pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej,
➢ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
W budynku prowadzony jest również prywatny gabinet ortopedyczny oraz gabinet masażu
medycznego i relaksacyjnego. Ponadto w ramach swojej działalności podmiot leczniczy
prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.
Co roku przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Starostą Pilskim organizowane są
bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Dzięki naszym inwestycjom uważamy się za gminę, w której ważną rolę odgrywa sport.
Najmłodsi mieszkańcy oraz ludzie starsi mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu
korzystając z placów zabaw we wszystkich sołectwach oraz ćwicząc na zewnętrznych
siłowniach, jak również aktywnie spędzając czas jeżdżąc na rowerze po gminnych ścieżkach
rowerowych.
Infrastrukturę sportową w gminie stanowią trzy funkcjonalne hale sportowe usytuowane
w Kaczorach, Śmiłowie i Dziembowie, trzy stadiony wyposażone w pełnowymiarowe boiska
piłkarskie, trybuny, szatnie oraz boiska do gry w piłkę nożną, koszykową i siatkową,
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zlokalizowane w pozostałych dziewięciu sołectwach. Na ww. boiskach sportowe pasje realizują
4 kluby sportowe. Na terenie Kaczor działa klub sportowy LZS. Zjednoczeni Kaczory,
w którym funkcjonują drużyny: juniorek, skrzatów, żaków, orlików, młodzików, trampkarzy
i seniorów w sekcji piłki nożnej mężczyzn. Drużyna seniorów bierze udział w rozgrywkach
klasy okręgowej. Klub korzysta z budynku szatni sportowej usytuowanej przy stadionie. Na
rok 2021 planowana jest modernizacja tej szatni. Poza boiskiem znajduje się ponadto plac
zabaw, skatepark oraz siłownia zewnętrzna. Kompleks sportowy jest bardzo licznie
odwiedzany przez mieszkańców Kaczor. W Dziembówku, Kaczorach i Prawomyślu
mieszkańcy mogą korzystać z boisk do gry w piłkę plażową, a od 2015 r. w Kaczorach także
z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kaczorach.
Sztandarowym przedsięwzięciem w zakresie infrastruktury sportowej jest również kryta
pływalni „Relaks” w Kaczorach. Do dyspozycji mieszkańców są: basen sportowy z 6 torami,
basen rekreacyjny, zjeżdżalnia, okrągła wanna do hydromasażu, 3 sauny (sucha, parowa, IR),
grota solna, siłownia, gabinet masażu oraz punkt gastronomiczny.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Mieszkańcy naszej gminy chętnie udzielają się w różnych organizacjach społecznych.
Na terenie Kaczor aktywnie działa Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Na terenie naszej miejscowości prężnie działa Stowarzyszenie Grupa Biegowa Energy
Kaczory zrzeszająca osoby, których pasją jest aktywne spędzanie czasu. Członkowie
uczestniczą we wspólnych treningach i zawodach reprezentując godnie naszą miejscowość.
Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic – celem działalności jest odkrywanie,
dokumentowanie i popularyzowanie wiedzy o historii, osiągnięciach i kulturze ziemi
kaczorskiej, ludziach z nią związanych, zabytkach, pomnikach przyrody, wydarzeniach.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Bezpieczeństwo mieszkańców gminy Kaczory, w tym Kaczor zapewnia Posterunek
Policji w Kaczorach, podlegający pod Komendę Powiatową Policji w Pile. W posterunku
zatrudnionych jest 5 funkcjonariuszy zajmujących się prewencją i zabezpieczaniem porządku.
Na teren gminy wyznaczonych jest 2 dzielnicowych.
Ochronę przeciwpożarową na terenie gminy Kaczory zapewnia pięć jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych, z których jedna, tj. jednostka OSP w Kaczorach, decyzją
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 2 stycznia 1995 r. została włączona
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka OSP w Kaczorach założona została
w 1923 r. Ochotnicy z OSP Kaczory odgrywają kluczową rolę w systemie ratowniczo –
gaśniczym w gminie Kaczory, jak również na terenie całego powiatu pilskiego.
Działania, z którymi spotykają się strażacy OSP Kaczory to przede wszystkim:
➢ pożary – obiektów oraz terenów leśnych,
➢ wypadki w komunikacji drogowej (przez teren gminy Kaczory przebiega droga krajowa
nr 10 Bydgoszcz – Szczecin),
➢ miejscowe zagrożenia (podtopienia, usuwanie agresywnych owadów, usuwanie plam
ropopochodnych na drogach itp.).
Jednostka OSP Kaczory jest często angażowana do zabezpieczenia rejonu operacyjnego
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Z uwagi na wiodącą rolę na terenie
gminy wyposażona jest w 4 pojazdy specjalistyczne: średni samochód ratowniczo – gaśniczy
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MAN, średni samochód gaśniczy STAR 226, lekki samochód ratownictwa technicznego
FORD, samochód specjalny – podnośnik SHD – 21. Ponadto straż w Kaczorach dysponuje:
łodzią ratowniczą z silnikiem zaburtowym, agregatem piany lekkiej, dwoma ciężkimi
zestawami hydraulicznymi, zestawem ratownictwa medycznego z defibrylatorem, saniami
lodowymi, różnego rodzaju pompami oraz pilarkami i agregatami prądotwórczymi. Strażacy
wyposażeni są w nowoczesne umundurowanie ochronne i zabezpieczeni w aparaty ochrony
dróg oddechowych.
Nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym na terenie gminy czuwają ponadto pozostałe
4 jednostki:
− OSP Zelgniewo – dysponuje ciężkim samochodem gaśniczym JELCZ, na wyposażeniu
posiada aparaty ODO, agregat prądotwórczy, pilarkę spalinową, pompę pływającą.
− OSP Dziembowo – jednostka wyposażona w lekki samochód ratowniczo – gaśniczy FORD
oraz lekki zestaw hydrauliczny, agregat prądotwórczy, pilarkę, aparaty ODO.
− OSP Morzewo – wyposażone w lekki samochód ratowniczo – gaśniczy FORD, lekki
zestaw hydrauliczny, pilarkę, agregat prądotwórczy, aparaty ODO.
− OSP Prawomyśl – pod koniec 2020 r. jednostka otrzymała nowo pobudowaną remizę
i aktualnie oczekuje na pozyskanie lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
Dzięki rozmieszczeniu jednostek na całym terenie gminy strażakom udaje się bardzo
szybko dotrzeć do potrzebujących pomocy. Ochotnicy w zależności od wyposażenia czuwają
nad bezpieczeństwem mieszkańców. Druhowie aktywnie uczestniczą w szkoleniach
pożarniczych, ratowniczych i ćwiczeniach. Wszystkie jednostki OSP wyposażone są na bieżąco
w sprzęt do ochrony przeciwpożarowej i ochrony osobistej. W jednostkach OSP działają
również młodzieżowe drużyny pożarnicze, które stanowią zaplecze kadrowe każdej jednostki.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze biorą czynny udział w spotkaniach i działaniach
społecznych, zawodach sportowo – pożarniczych oraz promują prace druhów w swoim
środowisku. Członkami OSP gotowymi wziąć udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych jest
89 osób, w tym: OSP Kaczory – 27, OSP Zelgniewo – 15, OSP Dziembowo – 21, OSP
Morzewo – 16, OSP Prawomyśl – 10.

OKREŚLENIE SZACUNKOWYCH KOSZTÓW JEDNORAZOWYCH
I STAŁYCH WPROWADZENIA ZMIANY STATUSU MIEJSCOWOŚCI
KACZORY
Zmiana statusu miejscowości Kaczory nie spowoduje wystąpienia kosztów stałych.
Konieczne będzie wyłącznie poniesienie kosztów jednorazowych wprowadzonych zmian.
Szacunkowy koszt wprowadzonych zmian wyniesie około 7.000 zł. Koszty jednorazowe
dotyczyć będą zmiany nazw Urzędu oraz organów samorządowych na pieczęciach i tablicach
urzędowych.

PODMIOTY I INSTYTUCJE O CHARAKTERZE PONADLOKALNYM
ORAZ MIASTOTWÓRCZYM
Kaczory są głównym ośrodkiem o charakterze administracyjnym, usługowym,
handlowym oraz kulturotwórczym. Miejscowość ma duże znaczenie dla rozwoju Gminy, pełni
funkcję centrotwórczą. Na terenie Kaczor mają swoją siedzibę liczne instytucje oraz podmioty
gospodarcze. W miejscowości znajduje się Urząd Gminy, pływalnia „Relaks”, Gminny
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Ośrodek Kultury, przy którym działa Gminna Orkiestra Dęta i zespół wokalny „Sonata”,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Fabryka Papieru, Szkoła
Podstawowa im. św. Jana Pawła II, Publiczne Przedszkole, prywatny żłobek „Żłobek Jak
U Mamy”, Posterunek Policji, Ochotnicza Straż Pożarna, Urząd Pocztowy, Bank Spółdzielczy,
Przychodnia Lekarska, Podmiot Leczniczy SALVE – MED, dwie apteki, dwie kwiaciarnie,
piekarnia, stacja paliw, stacja kontroli pojazdów, zakład wulkanizacyjny, myjnia
samochodowa, usługi weterynaryjne, sklepy spożywcze i odzieżowe, dwa sklepy
wielkopowierzchniowe: DINO, LEWIATAN, trzy zakłady fryzjerskie, restauracje, salon
kosmetyczny, dwa paczkomaty InPost. W miejscowości znajdują się również biura
ubezpieczeniowe, ośrodki szkolenia kierowców.

INWESTYCJE
Na przestrzeni kilkunastu lat w miejscowości Kaczory zrealizowano szereg inwestycji
przyczyniających się do wzmocnienia miejskiego charakteru miejscowości. Do
najważniejszych z nich należą:
1. Budowa krytej pływalni „Relaks”.
2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Kaczorach.
4. Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury.
5. Modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej.
6. Budowa i remont chodników.
7. Modernizacja budynku tzw. „starej szkoły” na siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej.
8. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej i przebudowa tej ulicy.
9. Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kaczorach.
10. Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu energetycznego
budynków przedszkoli w Kaczorach oraz w Śmiłowie.
11. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Publicznego Przedszkola
w Kaczorach.
12. Przebudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Kaczorach.
13. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Kaczory I etap – termomodernizacja budynku,
docieplenie dachu, wymiana drzwi zewnętrznych, częściowa wymiana stolarki okiennej,
montaż szklenia fasadowego. Zakończenie prac w ramach I etapu zaplanowano na maj
2021 r.
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W II etapie planowana jest przebudowa wewnątrz budynku wraz z dobudową windy dla
osób niepełnosprawnych oraz nowej klatki schodowej. Dzięki temu budynek Urzędu zyska
nowe pomieszczenia biurowe. Zapewniony zostanie również dostęp dla osób
niepełnosprawnych na wszystkie kondygnacje budynku.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

W 2021 r. w Kaczorach planowane są do realizacji kolejne inwestycje:
Modernizacja budynku szatni sportowej w Kaczorach.
Przebudowa i budowa ulicy Gajowej w Kaczorach wraz ze ścieżką rowerową, oświetleniem
ulicznym oraz siecią wodno – kanalizacyjną.
Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Kaczorach.
Przebudowa skrzyżowania ulic Topolowej oraz Dziembowskiej w Kaczorach – budowa
ronda.
Budowa oświetlenia drogowego – ul. Leśna w Kaczorach.
Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu w Kaczorach.

Miejscowość Kaczory nie jest obecnie miastem, jednak posiada wszystkie cechy
ośrodka miejskiego. Dzięki staraniom mieszkańców, władz samorządowych i środków
finansowych pozyskanych z zewnątrz utrzymuje charakter centrum społeczno-gospodarczego
oraz pełni rolę „stolicy gminy”.
Rada Gminy wyraża nadzieję, że przedstawione uzasadnienie uwzgledniające
przesłanki historyczne, kulturowe, społeczno-gospodarcze praz aktualny stan infrastruktury
technicznej miejscowości Kaczory oraz jej rozwój urbanistyczny i gospodarczy stanowić
będzie ważny element w podjęciu pozytywnej decyzji w sprawie nadania statusu miasta
miejscowości Kaczory.
Mieszkańcy, którzy w konsultacjach tak licznie poparli inicjatywę nadania
miejscowości Kaczory praw miejskich, mają nadzieję, że ich wola zostanie uwzględniona przez
właściwe organy administracji rządowej. Będzie to także docenienie pozytywnych zmian, jakie
dokonały się dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności w zakresie rozbudowy miejscowości
oraz niezwykle ważnym impulsem do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Uwzględniając powyższe Rada Gminy Kaczory wyraża opinię, że wniosek w sprawie
nadania statusu miasta miejscowości Kaczory jest w pełni uzasadniony.
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Załączniki:
1. Uchwała Nr XIX/156/2021 r. Rady Gminy Kaczory z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie
wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kaczory.
2. Uchwała Nr XVIII/149/2021 r. Rady Gminy Kaczory z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kaczory
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1460).
3. Uchwała Nr XVIII/150/2021 r. Rady Gminy Kaczory z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kaczory w sprawie
nadania statusu miasta miejscowości Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1461).
4. Zarządzenie Nr 6/2021 r. Wójta Gminy Kaczory z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie terminu
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kaczory w sprawie
nadania statusu miasta miejscowości Kaczory.
5. Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory z dnia 1 marca 2021 r. o przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami Gminy Kaczory w sprawie nadania statusu miasta
miejscowości Kaczory.
6. Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Kaczory z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie powołania
Zespołu do zliczania opinii wyrażonych w ankietach konsultacyjnych w sprawie nadania
statusu miasta miejscowości Kaczory oraz opracowanie protokołu zawierającego wyniki
konsultacji.
7. Protokół podsumowujący wyniki konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta
miejscowości Kaczory, sporządzony w Urzędzie Gminy w Kaczorach w dniu 18 marca
2021 r.
8. Podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności miejscowości Kaczory.
9. Informacja dotycząca szacunkowych kosztów wprowadzenia proponowanej zmiany.
10. Zaświadczenie Starosty Pilskiego z dnia 4 marca 2021 r. potwierdzające powierzchnię
obrębów ewidencyjnych gminy Kaczory wraz z ich powierzchnią w ha oraz obrębu
ewidencyjnego Kaczory oraz jego powierzchni w ha.
11. Pismo Głównego Geodety Kraju z dnia 25 lutego 2021 r. potwierdzające zgodność
przebiegu dotychczasowych granic gminy Kaczory z danymi państwowego rejestru granic
i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego kraju.
12. Mapa topograficzna w skali 1:50 000 z zaznaczoną granicą gminy Kaczory – płyta CD
13. Mapa topograficzna w skali 1:50 000 z zaznaczoną granicą miejscowości Kaczory – płyta
CD
14. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Kaczory – płyta CD.
15. Wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Kaczory.
16. Wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaczory.
17. Wykaz ulic w miejscowości Kaczory.
18. Publikacje dotyczące gminy Kaczory – płyta CD
Wniosek opracowały niżej wymienione osoby:
Iwona Świątkowska – Sekretarz Gminy – Koordynator,
Paulina Banasik – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
Zdzisława Kępczyńska – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty,
Danuta Boniowska – Radca prawny,
Irena Radka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
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Honorata Pilarz – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,
Andrzej Kozera – Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych,
Katarzyna Sawczak – Główny specjalista ds. gospodarki przestrzennej,
Bartosz Zieliński – Inspektor ds. gospodarki przestrzennej,
Maria Stodolska - Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami,
Karina Jaśniak – Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych,
Jolanta Pszczółka – Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dróg,
Małgorzata Heymann – Inspektor ds. ewidencji ludności,
Justyna Staśkowiak – Inspektor ds. ogólno administracyjnych i p.poż,
Izabela Skwirowska – Podinspektor ds. promocji gminy,
Mateusz Grzesiuk – Informatyk.
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