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Plan Odnowy Miejscowości Czapury został opracowany przy współudziale 

mieszkańców Miejscowości Czapury:  

 

- Waldemar Waligórski – Sołtys Sołectwa Czapury 

- Antoni Górka – członek Rady Sołeckiej  

- Mirosława Ignasiak – członek Rady Sołeckiej 

- Bernard Polowy – członek Rady Sołeckiej 

- Danuta Sianos – członek Rady Sołeckiej 

oraz konsultowany ze społecznością wsi, reprezentowaną przez proboszcza, 

Dyrektora Szkoły oraz Przedstawicieli Stowarzyszeń działających na obszarze wsi 

Czapury.  

 

 

Koordynatorem prac i autorem opracowania ze strony Gminy był Inspektor ds. 

zarządzania projektami i funduszami europejskimi Piotr Przybysz. 

 

Konsultantem opracowania był Pan Bartłomiej Kustoń z Wielkopolskiego Ośrodka 

Kształcenia i Studiów Samorządowych. 
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WSTĘP, OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY 

MIEJSCOWOŚCI 
 
 
 
Plan przygotowano w związku z ubieganiem się Gminy o środki strukturalne na lata 2007-2013. 
Opracowany dokument jest wymagany przy składaniu wniosków w ramach Działania „Odnowa i 
rozwój wsi” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 
 
Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, mogącym stanowić załącznik do wniosku 
w przypadku ubiegania się o środki strukturalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. 
  
 
Realizacja powyższego działania ma na celu: 
1. podniesienie standardu życia i pracy na wsi 
2. podniesienie atrakcyjności turystycznej 
3. wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
4. zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 
5. rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego. 
 
W ramach działania wspierane będą projekty, obejmujące: 
1. budowę, przebudowę, remont lub wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje 

kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury; 
2. budowę, przebudowę lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków 

pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji służących do użytku publicznego; 
3. zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji 

społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów; 
4. kształtowanie centrów wsi jako obszaru przestrzeni publicznej, w szczególności poprzez 

odnawianie lub budowę placów, parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego; 
5. urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; 
6. budowę, przebudowę lub remont małej infrastruktury turystycznej; 
7. zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na rzecz rekreacji lub poprawy estetyki 

miejscowości; 
8. rewitalizację budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej 

ewidencji zabytków, użytkowanych na cele publiczne, oraz obiektów małej architektury, 
odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; 

9. zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji 
budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; 

10. budowę, przebudowę, remont lub wyposażenie obiektów przeznaczonych na cele promocji 
lokalnych produktów i usług, w szczególności pawilonów, punktów wystawowych, sal 
ekspozycyjnych lub witryn; 

11. odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych obiektach architektury 
sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

12. wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych budynków i budowli publicznych w celu 
uporządkowania terenu w miejscowości, jeśli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze  
użytkowanie – w zakresie wymienionym w punktach 1-11. 
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Jak wskazano w Uszczegółowieniu PROW 2007-2013, istotny element tego działania stanowi 
pobudzanie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i 
promocji wartości, związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. 
 
Ustawodawca w dostępnym na dzień 12.02.2008 projekcie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013 wskazuje że Plan Odnowy Miejscowości powinien zawierać: 
− charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja; 
− inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego; 
− ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja; 
− opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia dokumentu.  
 
Niniejszy Plan Odnowy Miejscowości spełnia te wymagania. W ramach Planu opisane są zasoby 
sołectwa, wypracowana na forum zebrań wiejskich wizja rozwoju wsi oraz zestaw celów 
strategicznych wraz z priorytetami rozwoju. W ramach zestawu projektów strategicznych są 
także te, dla realizacji których Gmina będzie starać się o dofinansowanie z PROW 2007-2013. 
Niniejszy Plan wskazuje także zgodność proponowanych działań ze Strategią Rozwoju Gminy. 
 
W przypadku, gdy inwestycja ma być realizowana w latach późniejszych niż rok bieżący, 
osobnym załącznikiem powinien być również, wymagany przez ustawodawcę, Wieloletni Plan 
Inwestycyjny. W przypadku realizacji przedsięwzięcia w roku bieżącym, wystarczy kopia 
uchwały budżetowej, określająca środki finansowe, przeznaczone przez Gminę na sfinansowanie 
kosztów inwestycji. 
 
Za najważniejsze dla miejscowości Czapury uznano realizację następujących celów 
strategicznych: 
 

1. Rozwój infrastruktury technicznej 

2. Rozwój bazy sportowo-edukacyjnej 

3. Integracja społeczności 

4. Bezpieczeństwo 
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1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ 

BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA  
 
 
1.1. Położenie, przynależność administracyjna,  powierzchnia, liczba ludności  
 
1.1.1. Położenie, przynależność administracyjna  
 
Plan Odnowy Miejscowości opracowany został dla Czapur, administracyjnie przynależących do 
Gminy Mosina w powiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim.  
Czapury są jedną z 21 wsi sołeckich gminy Mosina. Wieś położona jest na prawym brzegu rzeki 
Warty i bezpośrednio graniczy z miastem Poznań.   
Tak jak pozostałe obszary gminy, wchodzi w zasięg aglomeracji poznańskiej, stanowiąc jej po-
łudniowy fragment. 
 

Rysunek 1. Położenie miejscowości Czapury na tle Gminy 
 

 
Źródło: Strona internetowa: http://www.mosina.pl 
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1.1.2. Liczba ludności  
 
 

Tabela 1. Ludność 
Liczba ludności Miasto  Mo-

sina 
Sołectwa 

razem Czapury 

2001 12.079 11.871 916 
2002 12.173 12.124 942 
2003 12.265 12.380 979 
2004 12.292 12.610 1002 
2005 12.318 12.826 1023 
2006 12.321 13.121 1041 
2007 12.385 13.462 1109 

Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Mosinie 
 
1.1.3. Powierzchnia i zagospodarowanie przestrzenne   
 
Powierzchnia całej gminy Mosina wynosi 171 km2. Obszarowo Czapury jest najmniejszym so-
łectwem gminy. Jego powierzchnia wynosi 2,98 km2 (największe Krajkowo i Baranowo 20,10 
km2. Powierzchnia samego miasta Mosina wynosi 18,6 km2.  
  

Tabela 2. Struktura przestrzenna wsi (w ha powierzchni oraz rozkład procentowy) 
 

Sposób zagospodarowania przestrzeni Gmina Mosina Czapury 
Powierzchnia ogółem 17100 ha (100%) 299,47 ha (100%) 
Użytki rolne  7.986,41 ha (46,7%) 173,54 ha (57,94%) 
Lasy 6.541,52 ha (38,25%) 52,45 ha (17,51%) 
Tereny osiedlowe 925,96 ha (5,41%) 30,03 ha (10,02%) 
Wody powierzchniowe 418,71 ha (2,44%) 15,37 ha (0,05%) 
Pozostałe (nieużytki, drogi) 1.178,53 ha (6,89%) 20 ha (6,67%) 

Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Mosinie 
 
Czapury, leżąc w zasięgu bezpośredniego oddziaływania Poznania, stanowi funkcjonalnie 
przedmieście i jest organicznie związane ze strukturą miasta Poznania. W Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, miejscowość Czapury wraz z Wiórkiem 
zostały zaznaczone jako pasmo rozwoju funkcji osadniczej i aktywności lokalnej społeczności. 
Ze względu na wielkość wsi w przeszłości istniały małe, niskotowarowe gospodarstwa rolne, 
obecnie teren wsi w większości jest zainwestowany lub przeznaczony pod budownictwo miesz-
kaniowe lub działalność gospodarczą.  
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1.2. Historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających 
wpływ na powstanie układu przestrzennego 
 
 
 Najstarszą wiadomość o istnieniu wsi zawiera dokument z 1386 r. Czapury były wówczas miej-
scowością szlachecką. W 1 połowie XV w. Przeszły w ręce konwentu karmelitów trzewiczko-
wych przy kościele Bożego Ciała w Poznaniu. Własnością klasztorną były do czasów rozbiorów. 
W XVI w. wieś opustoszała. W 1745 r. założono na jej terenie osadę olenderską. Już w 1387 r. 
wzmiankowany był młyn wodny w Czapurach. Znajdował się on prawdopodobnie nad  wpadają-
cą tu do Warty Koplą. W 1519 r. istniał też drugi młyn, zwany Topolnikiem. W dniu 22 I 1945 r. 
batalion czołgów radzieckich sforsował pod Czapurami pokrytą lodem Wartę, tworząc na jej 
zachodnim brzegu przyczółek ułatwiający oddziałom Armii Czerwonej oskrzydlenie Poznania od 
strony południowej. Akcję te upamiętnia głaz z tablicą, ustawiony w 1975 r. przed budynkiem 
szkoły podstawowej. 
 
 
1.3. Przestrzenna struktura miejscowości 
 
W miejscowości Czapury brak jest wyraźnej dominanty przestrzennej. Wieś posiada strukturę, 
która nie wykształciła szczególnie istotnego budynku (obiektu), wpływającego na postrzeganie 
przestrzeni wsi. 
 
 
2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE 

MIEJSCOWOŚCI 
 
 
2.1. Zasoby przyrodnicze  
 
2.1.1 Gleby, wody, surowce mineralne 
 
Na terenie miejscowości Czapury na gruntach ornych występują następujące rodzaje gleb: 
 
IVa – 41,91 ha 
IVb -    1,07  ha 
V –     43,49 ha 
VI -      70,42 ha 
 

Przez teren miejscowości Czapury przepływa rzeka Warta oraz jej prawy dopływ – Głuszynka. 
Nie ma jezior i innych zbiorników zamkniętych. 

 
2.1.2. Świat roślinny i zwierzęcy 
 
Na terenie sołectwa nie odnotowano znaczących walorów środowiska przyrodniczego, zachodnią 
granicą sołectwa jest rzeka Warta, która stanowi jednocześnie wschodnią granicę Obszaru NA-
TURA 2000 „Ostoja Wielkopolska” PLH 300010 
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2.2. Dziedzictwo kulturowe, zabytki 
 
Na terenie miejscowości brak jest zabytków wpisanych do rejestru, występują natomiast obiekty 
objęte ochroną konserwatorską: 
− Dworek bamberski ul. Poznańska; 
− Figurka Matki Boskiej na narożniku ulic Poznańskiej i Krętej; 
Ciekawostką miejscowości jest rękodzieło hafciarskie uprawiane przez kilka kobiet. Niemate-
rialne dziedzictwo kulturowe stanowią zwyczaje, obrzędy i tradycje stworzone przez miejscową 
ludność.  Do tradycyjnych spotkań należą Święto Pyry (okres wykopków) oraz dożynki, podczas 
których mieszkańcy integrują się i uczestniczą w zorganizowanych zabawach. 
 
2.3. Obiekty i tereny  
 
Centrum wsi stanowi szkoła podstawowa oraz kościół. Obok tych obiektów leży plac obecnie 
funkcjonujący jako parking, który ze względu na przebieg linii wysokiego napięcia spełniać mo-
że jedynie swoją obecną rolę, jest nieutwardzony i niezagospodarowany.. 
 
 
2.4. Infrastruktura społeczna   
 
2.4.1  Placówki oświatowe i kulturalne 
 
 

Tabela 3. Szkoły 
 

Szkoła Liczba uczniów
Pracownicy 

pedagogiczni 
(liczba etatów)

Pracownicy admi-
nistracji 

(liczba etatów) 

Szkoła Podstawowa w 
Czapurach 
ul. Poznańska 
62-050 Mosina 
Tel. (0-61) 8 132 657 

119 9,48 4,75 

Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Mosinie 
 
Oprócz szkoły na terenie miejscowości funkcjonuje świetlica opiekuńczo-wychowawcza miesz-
cząca się w salce Domu Parafialnego, z której codziennie korzysta od 30 do 50 dzieci. Świetlica 
działa przy zaangażowaniu środków gminnych oraz pomocy Koła CARITAS. 
 
 
2.4.2 Infrastruktura i tereny sportowe 
 

 Na terenie wsi znajduje się mała niewymiarowa sala gimnastyczna oraz boisko sportowe przy 
szkole podstawowej udostępniane mieszkańcom (w miarę możliwości) w ograniczonym 
zakresie.   
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2.4.3 Ochrona zdrowia 
 
Mieszkańcy w zakresie podstawowych usług medycznych korzystają z Niepublicznego Ośrodka 
Zdrowia w Babkach (siedziba lekarza rodzinnego), natomiast w zakresie usług specjalistycznych 
ze Szpitala w Puszczykowie oraz szpitali w Poznaniu. 
 
 
2.4.4 Ochrona przeciwpożarowa 
 
Nad bezpieczeństwem mieszkańców sołectwa i gminy czuwają jednostki: Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie. Państwowa Straż Pożarna jest 
wyposażona w sprzęt ratowniczy i przygotowana również do udzielania pomocy w wypadkach 
drogowych.  
 
 
2.5. Infrastruktura techniczna   
 
2.5.1 Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 
 
Miejscowość jest całkowicie zwodociągowana. Wodociąg znajduje się w zarządzie firmy Aqu-
anet i liczy 9 km długości. 
 
  
2.5.2 Kanalizacja i gospodarka ściekowa 
 
Miejscowość Czapury, razem z miejscowością Wiórek i Babki należą do wodno-ściekowej 
Aglomeracji Poznańskiej, wyznaczonej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komu-
nalnych. Na terenie Czapur brak jest kanalizacji sanitarnej. AQUANET S.A. przygotowuje obec-
nie dokumentację projektową. Nieczystości płynne odbierane są wozami asenizacyjnymi i wy-
wożone do oczyszczalni ścieków. 
Istotnym problemem Czapur są wody podeszczowe powodujące zalewanie zagród, domów, pól i 
dróg, niezbędne jest zatem wykonanie prac w zakresie kanalizacji deszczowej. 
 
 
2.5.3 Gospodarka odpadami stałymi 
 
Odpady stałe są odbierane z gospodarstw domowych i dowożone na wysypisko przez 
koncesjonowane firmy. 
 
2.5.4 Gazyfikacja – zaopatrzenie w gaz 
 
Miejscowość Czapury posiada sieć gazową.  
Do  sieci gazowej jest podłączone ok. 50% gospodarstw domowych. 
 
2.5.5 Telefonizacja 
 
W Czapurach istnieje sprawny system telekomunikacyjny. Istniejąca sieć telefonii przewodowej 
zapewnia sprawną realizację połączeń telefonicznych, faksowych i internetowych. Praktycznie 
wszystkie gospodarstwa domowe, które wyraziły taką wolę, są podłączone do sieci telefonicznej. 
Nie ma dostępu do informacji na temat liczby abonentów telefonicznych. Ze względu na po-
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wszechną dostępność usług telefonii komórkowej, można szacować, że niemal 100% mieszkań-
ców ma dostęp do telefonów komórkowych. 
 
 
2.5.6 Drogownictwo i komunikacja 
 
Czapury położone są wzdłuż drogi powiatowej nr 2460P Poznań - Rogalinek. We wsi znajduje 
się również skrzyżowanie z droga powiatową nr 2461P Czapury – Gądki. Szacuje się, że tylko 
10% dróg na terenie miejscowości jest utwardzonych, pozostała część to drogi nieutwardzone. 
 
Na terenie Czapur mieszkańcy korzystają z linii 107 obsługiwanej przez Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacyjne w Poznaniu oraz linii PKS na trasie: Poznań – Kórnik, Poznań – Śrem.  
 
 
2.5.7 Sytuacja mieszkaniowa 
 
Charakter zabudowy jest intensywny, jednorodzinny. Brak jest dużych wielorodzinnych osiedli 
mieszkaniowych, w północnej części wsi rozbudowę osiedla domków jednorodzinnych i szere-
gowych prowadzi firma deweloperska. Docelowo istnieć mają dwa tego typu osiedla.  
 
 
2.6. Gospodarka i rolnictwo  
 
 
2.6.1. Bezrobocie 
Województwo wielkopolskie charakteryzuje się jedną z najniższych stóp bezrobocia w Polsce.  
Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 stopa bezrobocia wynosiła 8%. 

Według stanu z końca grudnia 2007 liczba bezrobotnych wynosiła 13 634 osoby.  
 
 

Tabela 4. Dane dotyczące bezrobocia i ofert pracy dla gminy Mosina1  
 

Miesiąc L. mieszk. 
 

Bezrobotni 
ogółem 

Bezrobotne 
 kobiety 

Bezrobotni  
w wieku  
do 25 lat 

Pobierający 
zasiłki 

Liczba 
ofert pracy 

Styczeń 2008 25 442 453 296 66 97 16 
Grudzień 2007 25 442 430 273 60 72 6 
Listopad 2007 25 442 433 282 65 64 6 
Październik 
2007 

25 442 472 308 64 65 8 

Wrzesień 2007 25 442 523 338 76 66 33 

Sierpień 2007 25 442 555 350 73 83 23 

Przyjmuje się, że stopa bezrobocia dla miejscowości Czapury jest porównywalna do stopy bez-
robocia dla gminy i waha się w granicach 5-7 %. Głównym rynkiem pracy dla mieszkańców jest 
Poznań. 
                                                 
1 Na podstawie danych statystycznych ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy  
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2.6.2. Rolnictwo 
 
Generalnie na terenie gminy Mosina stwierdza się małą przydatność rolniczą przestrzeni produk-
cyjnej. Na terenie gminy nie występują w ogóle grunty I, II i III klasy bonitacyjnej, przeważają 
grunty słabe klasy V, VI, które stanowią ponad 65% gruntów ornych 

 
 

Tabela  5. Struktura użytków rolnych 
 

Wykorzystanie użytków rol-
nych Gmina Mosina Czapury 

Użytki rolne ogółem 7.986,41 ha (100%) 173,54 ha  (100%) 

Grunty orne 5.908,89 ha (73,98%) 156,89 ha (90,40%) 

Sady 80,85 ha (1,01%) 2,28 ha (1,31%) 

Łąki trwałe 1.415,98 ha (17,72%) 1,54 ha (0,88%) 

Pastwiska 580,69 ha (7,27%) 12,83 ha (7,39%) 
Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Mosinie 

 
 
Gospodarstwa rolne przeważnie są małe, 1-5 ha, zajmują się produkcją mieszaną (produkcja ro-
ślinna, trzoda chlewna, bydło mleczne i opasowe). Można je określić mianem gospodarstw drob-
notowarowych, których właściciele często dodatkowo zajmują się działalnością pozarolniczą. 
 
 
2.6.3. Przedsiębiorstwa 
 
Według danych z Referatu Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Mosinie na terenie 
miejscowości Czapury działalność gospodarczą zarejestrowało ogółem 51 podmiotów. W tej 
liczbie nie są uwzględnione podmioty dokonujące Rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 
oraz te, które zarejestrowane są w innej miejscowości, a na terenie gminy prowadzą działalność 
gospodarczą. 
 
 
2.7. Kapitał społeczny i ludzki  
 
Na obszarze miejscowości Czpaury można wymienić następujące organizacje pozarządowe 
świadczące o aktywności obywatelskiej mieszkańców: 
1. Nadwarciańskie Stowarzyszenie Obywatelskie; 

Nadwarciańskie Stowarzyszenie Obywatelskie jest zrzeszeniem osób fizycznych i osób 
prawnych zbudowanym na fundamencie obywatelstwa dla lepszej integracji i aktywności 
społecznej mieszkańców sąsiadujących ze sobą sołectw gminy Mosina: Babki, Czapury, Da-
szewice i Wiórek. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 
1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz przyjętego statutu. Prezesem stowa-
rzyszenia jest Pan Bronisław Nowak. 
 Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej człon-
ków.  
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 Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w miejscowości Babki 4d (adres korespondencyjny: 
61-160 Poznań, Czapury, ul. Poznańska 78) 
 Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska lokalnego i inspirowanie społeczności 
do działań na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego. kulturalnego oraz promowanie 
zdrowego stylu życia, a w szczególności: 
a. działalność oświatowa szczególnie w zakresie integracji społeczności lokalnych wsi, pro-

pagowania wszelkich działań sprzyjających ożywieniu aktywności społeczeństwa,  upo-
wszechniania wiedzy historycznej oraz działanie na rzecz integracji europejskiej i stwa-
rzania warunków do rozwoju wszelkich form współpracy w tym zagadnieniu, 

b. działalność kulturalna ze szczególnym naciskiem na  ochronę dziedzictwa kulturowego i 
problemów kultury duchowej, 

c. działalność w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem promocji tu-
rystyki przyjaznej środowisku naturalnemu oraz wspieranie inicjatyw społecznych na 
rzecz budowy infrastruktury wsi, 

d. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz dobroczynności 
(podejmowanie problemów ludzkich i społecznych) 

 
2. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Jedność” Czapury – Wiórek. Stowarzyszenie, na-

wiązujące do form pracy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, liczy 81 
członków, a prezesem została wybrana mieszkanka Czapur Danuta Paszkiewicz, 
Celem Stowarzyszenia jest: 
1. Zaspokojenie duchowych potrzeb członków Stowarzyszenia w dziedzinie kulturalno-
oświatowej, jak również potrzeb związanych z rozrywką i odpoczynkiem. 
2. Pomoc socjalna środowiskom emerytów i rencistów. 
3. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec organów władzy samorzą-
dowej i administracji publicznej. 
4. Popularyzowanie problemów emerytów i rencistów wśród społeczeństwa. 
5. Budowanie poczucia pełnej wartości wśród emerytów, rencistów i inwalidów. 
6. Działanie na rzecz miejsca swego zamieszkania i najbliższego otoczenia. 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i skupia w swoich 
szeregach ponad 80 osób. Do końca roku 2007 działało jako Koło Nr 6 Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w strukturach Oddziału Rejonowego Związku w Mosinie. 
Obecna działalność stanowi kontynuacje działań rozpoczętych w roku 2005. 

 
3. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne „WIESTIN”, działające przy szkole podstawowej. 

Przedmiotem statutowej działalności stowarzyszenia jest: 
− pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa na rzecz szkoły w Czapurach i przedszkola w 

Wiórku, 
− pomoc w finansowaniu i realizacji lokalnych inwestycji, 
− pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa na rzecz mieszkańców wsi  Czapury oraz Wiórek, 
− działalność integracyjna lokalnych społeczności, 
− działalność kulturalna, 
− działalność w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony środowiska 
Siedzibą stowarzyszenia jest szkoła podstawowa w Czapurach, natomiast jego prezesem Pani 
Monika Błaszczyk. 
 

4. Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Wiórek – Czapury. 
Prezesem Koła jest Pan Józef Pytlak. 
Celem Związku jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie 
wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej. 
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3. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI 
 
 
Dla oceny zasobów miejscowości, niezbędne stało się pogrupowanie poszczególnych zasobów 
i ocena ich pod kątem znaczenia dla miejscowości. Synteza oceny znalazła się w Tabeli 6. 
 
 

Tabela 6. Ocena zasobów miejscowości Czapury  
 

Rodzaj zasobu Brak 
znaczenia 

Jest o 
znaczeniu 
małym 

Jest o 
znaczeniu 

dużym 
Środowisko przyrodnicze 

• walory krajobrazu 

• walory świata roślinnego 

• walory świata zwierzęcego (bobry, wydry, bociany, 

czaple) 

• wody powierzchniowe (Warta) 

• gleby 

• surowce mineralne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

  

Środowisko kulturowe 

• walory architektury wiejskiej i osobliwości 

kulturowe 

• walory zagospodarowania przestrzennego 

 

  

 

 X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Dziedzictwo religijne i historyczne 

• święta, odpusty, pielgrzymki 

• tradycje, obrzędy, gwara  

• legendy, podania i fakty historyczne 

• ważne postacie historyczne 

 

 

  

  

X 

 

 

 

 X 

X 

 

 

X 

 

 

Obiekty i tereny 

• działki pod zabudowę mieszkaniową 

• działki pod domy letniskowe 

• działki pod zakłady usługowe i przemysł 

• pustostany mieszkaniowe, magazynowe i 

poprzemysłowe 

 

  

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

  

 

  

 

X 

X 

X 

 

 

 



Plan Odnowy Miejscowości Czapury, Gmina Mosina 
 
 

15

• tradycyjne obiekty gospodarskie wsi  

• place i miejsca publicznych spotkań  

• miejsca sportu i rekreacji 

 

  

X 

X 

 

 

Gospodarka, rolnictwo 

• specyficzne produkty  

• znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe 

• możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne 

 

X 

 

 X 

 

 

 

 

 

X 

 

Sąsiedzi i przyjezdni 

• korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, 

arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) 

• ruch tranzytowy (droga powiatowa) 

• przyjezdni stali i sezonowi 

 

   

 

  

 

 

 

X 

 

X 

X 

Instytucje 

• placówki opieki społecznej – świetlica 

socjoterapeutyczna 

• szkoły – Szkoła Podstawowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

Ludzie, organizacje społeczne 

*        Koło Gospodyń Wiejskich 

• Stowarzyszenia  

• Darczyńcy i sponsorzy 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 
W Tabeli 7. zostały zgromadzone informacje na temat miejscowości Czapury. Opisane zostały 
cechy charakterystyczne wsi, jej funkcje, baza materialna, sposób zorganizowania mieszkańców 
oraz inne fakty, definiujące miejsce miejscowości w systemie osadniczym Gminy Mosina. 
 

Tabela 7. Opis Miejscowości Czapury 
 

Wyszczególnienie – 
miejscowość Czapury Opis 

Co wyróżnia? Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe  
(położenie nad Wartą) , aktywność obywatelska 

Jakie pełni funkcje? 

Przede wszystkim funkcje mieszkaniowe, wielu 
mieszkańców zatrudnionych jest w Poznaniu, ale 
również w miejscowych zakładach; lokalny ośrodek 
usługowy i edukacyjny.  

Kim są mieszkańcy? 
Ludność rdzenna oraz napływowa, głównie z 
Poznania – największe fale migracji to lata 1945-50 
oraz 1980-90, 2006-2008 
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Co daje utrzymanie? 
Praca zarobkowa, w dużej mierze na terenie 
miejscowości oraz w Poznaniu. 
Rolnictwo stanowi margines. 

Jak zorganizowani są mieszkańcy? 
Rada Sołecka, Rada Rodziców w Szkole Podstawo-
wej, liczne organizacje pozarządowe skupiające życie 
społeczne mieszkańców wsi 

W jaki sposób rozwiązują problemy? 

Wspólnymi siłami poprzez zebrania mieszkańców, 
spotkania w szkole, konsultacje i współpracę z 
samorządem gminnym oraz istniejącymi 
organizacjami.  

Jaki wygląd ma nasza wieś? 
Stan estetyczny wsi uznać należy jako nie 
odbiegający od stanu prezentowanego przez inne 
wielkopolskie wsie 

Jakie obyczaje i tradycje są u nas 
pielęgnowane i rozwijane? 

Tradycje związane ze świętami kościelnymi oraz 
świeckimi – kolędnicy, przebierańcy wielkanocni, 
Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, festyny 
szkolne, Święto Pyry, Dożynki, Wianki itp. 

Jak wyglądają mieszkania i obejścia? 

W większości zadbane i estetycznie 
zagospodarowane. Wielu mieszkańców ozdabia 
okolice domów trawnikami i ogródkami, a na święta i 
okoliczności szczególnie przyozdabia domostwa.  

Jaki jest stan otoczenia i środowiska? 

Wieś zwodociągowana; wieś zgazyfikowana; ze 
względu na brak sieci kanalizacji sanitarnej - 
gospodarka ściekowa zagraża środowisku 
naturalnemu. Projekt jest w trakcie przygotowania i 
spodziewane jest przeprowadzenie tej inwestycji 
przez Aquanet w najbliższych latach. Ponadto 
uciążliwe są zanieczyszczenia komunikacyjne 
pochodzące z ruchu na drodze powiatowej, jednak 
najważniejszymi problemami są 
− sąsiedztwo Zakładów Chemicznych w Luboniu po 

drugiej stronie Warty. 
− hałas wytwarzany przez regularne loty samolotów 

F-16 z lotniska w Krzesinach,  
− linie elektroenergetyczne. 

Jakie jest rolnictwo? 

Na terenie miejscowości występuje niewielki areał 
ziemi uprawnej, a jakość bonitacyjna gleb jest słaba. 
Rolnictwo średniotowarowe, wielokierunkowe i bez 
specyficznych upraw. Gospodarstwa rolne małe i 
średnie. 

Jakie są powiązania komunikacyjne? 

Miejscowość położona przy drodze powiatowej 
Poznań – Rogalinek oraz Czapury – Gądki. 
Na terenie miejscowości mieszkańcy korzystają z linii 
podmiejskiej 107 Poznań - Borówiec oraz linii PKS 
na trasach: Poznań – Śrem, obecnie brakuje bezpo-
średniego połączenia z Miastem Mosina oraz z lewo-
brzeżną częścią Gminy Mosiny 

Poniżej, w Tabeli 5.1. zostały podsumowane silne i słabe strony miejscowości oraz szanse 
i zagrożenia. 
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Tabela 8. Analiza SWOT miejscowości Czapury 
 
  

 
Silne strony 

 
• Korzystne położenie 
• Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe 

(sąsiedztwo Warty) 
• Pełne zwodociągowane miejscowości 
• Sieć gazowa 
• Pełna dostępność telefonów 
• Wydzielone działki mieszkaniowe 
• Stosunkowo silny rynek pracy –  zakłady 

produkcyjne, hurtownie, sąsiedztwo 
poznańskiego rynku pracy 

• Duża liczba prężnych organizacji 
pozarządowych 

 
Słabe strony 

 
• Brak terenów sportowych z dobrze 

zagospodarowanymi boiskami 
• Dość słaba oferta zajęć dla młodzieży 
• Brak sieci kanalizacji sanitarnej 
• Zagrożenie ruchem tranzytowym po  

drodze powiatowej 
• Niewystarczająca sieć transportu 

publicznego 
• Bardzo zła jakość dróg wewnętrznych 
• Brak ścieżki rowerowej do Mosiny i do 

Poznania; 
• Brak przeprawy promowej, łączącej 

Czapury z WPN 
 

Szanse 
 

• Rozwój turystyki – szlaki wodne, piesze i 
rowerowe 

• Rozwój budownictwa i napływ nowych 
mieszkańców 

• Budowa przeprawy promowej w Czapurach 
łączącej miejscowość z Wielkopolskim 
Parkiem Narodowym. 

 
Zagrożenia 

 
• Wzrost zanieczyszczeń komunikacyjnych i 

przemysłowych,  
• pogorszenie bezpieczeństwa ruchu 

pieszego i drogowego w związku ze 
wzrostem ruchu na drodze powiatowej 
Poznań – Rogalinek 

• hałas komunikacyjny 
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4. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I 

PRZEDSIĘWZIĘC AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ 
 
 
4.1. Specyfikacja celów rozwojowych 
 
W rezultacie prac przeprowadzonych wspólnie z mieszkańcami wsi, wypracowano cztery cele 
strategiczne rozwoju miejscowości Czapury. Są to: 
 

1. Rozwój infrastruktury technicznej 

2. Rozwój bazy sportowo-edukacyjnej 

3. Integracja społeczności 

4. Bezpieczeństwo 

 

Przyjęte cele mają za zadanie zaspokoić aspiracje miejscowości i przynieść poprawę stanu życia 
mieszkańców.  
 
Uzasadnienie wyboru powyższych celów jest następujące: 
 

Cel strategiczny 1 
Rozwój infrastruktury technicznej 

 
W dzisiejszych czasach podstawowym wymogiem cywilizacyjnym jest zapewnienie ludności 
dostępu do wszystkich urządzeń infrastruktury, co oznacza podłączenie gospodarstwa domowego 
do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, zaopatrzenie w źró-
dło energii cieplnej, jak również zapewnienie dojazdu siecią dróg o odpowiedniej jakości. 
 
Bardzo ważnym aspektem działań związanych z podniesieniem poziomu infrastruktury technicz-
nej jest przyczynianie się do poprawiania stanu środowiska. Zastosowanie rozwiązań ekologicz-
nych pozwoli na ograniczenie zanieczyszczeń i promowanie wsi. Dla mieszkańców, oprócz wy-
mienionych wcześniej udogodnień opisywane przedsięwzięcia zapewnią również korzyści z ży-
cia w bardziej przyjaznym i zdrowym otoczeniu. 
 
Jak zauważono we wcześniejszej analizie dostęp do mediów mieszkańców Czapur należy ocenić 
jako przeciętny. Rozwiązano główne problemy z dostarczeniem wody i gazu na teren wsi, zada-
niem na kolejne lata jest rozwój sieci kanalizacji sanitarnej, co w dużym stopniu podniosłoby 
standard życia codziennego mieszkańców. Również utwardzenie lokalnych dróg wpłynie pozy-
tywnie zarówno na estetykę miejscowości, jak i odczuwalny poziom satysfakcji mieszkańców z 
zamieszkania w tej miejscowości. 
 
Ważnym zagadnieniem dla lokalnej społeczności jest też poprawa bezpieczeństwa uczestników 
lokalnego ruchu drogowego, zwłaszcza uczniów miejscowej szkoły. Istnieje konieczność popra-
wy infrastruktury drogowej, w tym przede wszystkim budowy chodników, aby umożliwić 
mieszkańcom wygodne i bezpieczne poruszanie się na terenie wsi. Równie istotnym przedsię-
wzięciem jest budowa ścieżki rowerowej do Mosiny oraz przeprawy promowej przez Wartę. 
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Cel strategiczny 2 
Rozwój bazy sportowo-edukacyjnej 

 
Bardzo ważnym elementem funkcjonowania lokalnej społeczności jest możliwość zaspokajania 
swoich potrzeb związanych nie tylko z gospodarstwem domowym, ale i edukacją, kulturą oraz 
życiem społecznym. Dla mieszkańców Czapur szczególnie ważnym problemem jest uboga oferta 
możliwości spędzania wolnego czasu. Wielokrotnie zgłaszana była potrzeba organizacji lokalne-
go miejsca spotkań społeczności wiejskiej (świetlicy wielofunkcyjnej). Realizacja tego przed-
sięwzięcia w znacznym stopniu przyczyniłaby się do wzrostu atrakcyjności wsi i zadowolenia 
miejscowej ludności.  
 
 
 
 

Cel strategiczny 3 
Integracja społeczności 

 
Dla mieszkańców Czapur wzrastającym problemem jest niska integracja mieszkańców. We wsi 
działa kilka organizacji pozarządowych, które inicjując liczne wspólne przedsięwzięcia nie 
posiadają bazy lokalowej do prowadzenia spotkań. Brakuje wyraźnie „przyjaznego” miejsca, w 
którym mieszkańcy mogliby się spotykać, organizować zebrania wiejskie, a także wyprawiać 
imprezy okolicznościowe. Przewidziano, iż takie miejsce może stanowić Świetlica 
Wielofunkcyjna. Realizacja celu, jakim jest integracja społeczności lokalnej wymaga 
rozszerzenia bazy lokalowej i dostosowania jej do potrzeb mieszkańców. 
 

Cel strategiczny 4 
Bezpieczeństwo 

 
Bezpieczeństwo zostało wyszczególnione jako jeden z czterech najważniejszych celów strate-
gicznych. Przebieg drogi powiatowej relacji Poznań – Rogalinek przez środek wsi powoduje, że 
mieszkańcy nie są w stanie uniknąć codziennych problemów związanych z wzrastającym ruchem 
kołowym. Niezbędne jest zatem wybudowanie chodników dla oddzielenia ruchu pieszego od 
kołowego oraz wybudowanie bezpiecznych chodników wzdłuż drogi powiatowej. 
 
Schemat Struktury Strategii miejscowości Czapury przedstawiony został na Rysunku 2. 
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Rysunek 2. Schemat Strategii miejscowości Czapury 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Priorytetyzacja celów rozwojowych miejscowości  
 
Powyższe cele strategiczne zostały przedstawione Radzie Sołeckiej Wsi Czapury do 
zaopiniowania oraz do wyboru zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących na lata 
2008-2014. Rada Sołecka wybierała inwestycje biorąc pod uwagę następujące priorytety: 
 
− Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-budowlanej; 
− Potrzeby mieszkańców wsi; 
− Konieczność ochrony walorów i zasobów przyrody (ochrona wód); 
− Bezpieczeństwo na drogach. 
 
Powyższe priorytety wprowadziły hierarchizację inwestycji oraz ich rozkład czasowy 
przedstawiony w rozdziale 4.3. Źródła finansowania oparto nie tylko na budżecie gminy oraz 

 
2. Rozwój bazy spor-

towo-edukacyjnej 

1. Rozwój infrastruk-
tury technicznej 

 
3. Integracja społeczno-

ści 

2.1. Budowa świetlicy 
wiejskiej 

1.1. Budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej 

4.1. Utwardzenie dróg 
lokalnych 

3.1. Budowa świetlicy 
wiejskiej 

1.2. Budowa przeprawy 
promowej 

1.3. Budowa ścieżki 
rowerowej do Mosiny  

2.2. Budowa placu za-
baw dla dzieci

2.3. Budowa obiektów 
sportowych: boiska, 

skocznia, rzutnia 

 

4. Bezpieczeństwo 

4.2. Budowa chodni-
ków 
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funduszach strukturalnych ale również na budżecie spółki AQUANET S.A., która odpowiada w 
Gminie Mosina za realizację inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych. 
Zaakceptowana przez Radę Sołecką Czapur tabela inwestycyjna zostanie przedstawiona 
mieszkańcom do konsultacji społecznych (cały dokument będzie przedstawiony mieszkańcom od 
15 kwietnia 2008 do 7 maja 2008, kiedy to zwołane zostanie Zebranie Wiejskie podczas którego 
mieszkańcy ostatecznie zaakceptują dokument). Dokument był konsultowany ze społecznością 
wsi, reprezentowaną przez proboszcza, Dyrektora Szkoły oraz Przedstawicieli Stowarzyszeń 
działających na obszarze wsi Czapury. 
 
 
 
 
 
 
4.3. Opis zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących w latach 2008-2014  
 
 
 

Nazwa 
inwestycji Cel inwestycji Przeznaczenie

Harmonogram 
realizacji (rok 
rozpoczęcia i 
zakończenia) 

Całkowity koszt 
inwestycji (sza-

cunkowy) 

Źródła finanso-
wania 

Budowa 
świetlicy 
wiejskiej 
w Czapu-
rach  

Stworzenie 
zaplecza kul-
turalno-
oświatowego, 
integracja 
mieszkańców 

Biblioteka, 
sala spotkań, 
sanitariaty 

2008-2009 1 500 000 PLN Budżet Gminy 
Fundusze Struk-
turalne 

 
Plac wiej-
ski w 
Czapurach 
 
 

Odwodnienie, 
utwardzenie, 
budowa za-
plecza, zieleń  

Organizacja 
festynów, 
imprez plene-
rowych, do-
żynek, par-
king przyko-
ścielny 

2009-2012 1 300 000 PLN Budżet Gminy 

Kanaliza-
cja sani-
tarna + 
deszczowa 
wsi Cza-
pury 

Odprowadze-
nie ścieków 
sanitarnych i 
deszczowych 

Poprawa wa-
runków sani-
tarnych oraz 
ochrona wód 
rzeki Warty 

2009-2012 5 000 000 PLN Budżet  
AQUANET S.A. 

Docelowe 
utwardze-
nie dróg 
grunto-
wych ul. 
Promowa, 
Kręta, 
Dębowa, 
Jodłowa 

Poprawa stanu 
bezpieczeń-
stwa oraz do-
stępu do pose-
sji  

Ruch kołowy 2012-2015 5 000 000 PLN Budżet Gminy  
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Budowa 
chodni-
ków na ul. 
Promowa, 
Kreta, 
Dębowa, 
Jodłowa, 
Gromadz-
ka, Po-
znańska 

Poprawa bez-
pieczeństwa 
pieszych 

Ruch pieszy 2011-2015 500 000 PLN Budżet Gminy 

Ścieżki 
pieszo-
rowerowe 
na odcinku 
Daszewi-
ce, Babki, 
Czapury 

Poprawa bez-
pieczeństwa 
ruchu  rowe-
rowego, 

Turystyczny 
ruch rowero-
wy 

2011-2015 500 000 PLN Budżet Gminy, 
Fundusze Struk-
turalne 

Budowa 
środowi-
skowej 
sali gim-
nastycznej 
przy szko-
le podsta-
wowej w 
Czapurach 

Poprawa do-
stępu do infra-
struktury spor-
towej dla 
dzieci i mło-
dzieży 

Dzieci i mło-
dzież Czapur, 
społeczność 
wiejska 

2012 – 2015 2 500 000 PLN Budżet Gminy, 
Budżet Samorzą-
du Województwa 
Wielkopolskiego 

Uwaga: Dane dotyczące kosztów realizacji inwestycji są oparte na szacunkowej analizie kosztów 
wykonanej przez Urząd Miejski w Mosinie. Mogą one ulec zmianie na etapie przygotowania 
pełnej dokumentacji budowlano-kosztorysowej. 
 
 

5. ZGODNOŚĆ STRATEGII SOŁECTWA ZE STRATEGIĄ 
ROZWOJU GMINY 

 
 
W 2002 roku Urząd Miejski podjął decyzję o przystąpieniu do opracowywania Strategii Rozwoju 
Gminy. Po wielu spotkaniach warsztatowych oraz dyskusjach w zespołach problemowych, 
powstały konkretne rekomendacje, dotyczące rozwoju Gminy w latach 2002-2012, które 
bazowały na istniejących, rzeczywistych uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych.  
 
Na podstawie analizy atutów oraz braków i problemów, biorąc pod uwagę wszystkie 
zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju Gminy, sformułowano następującą deklarację misji 
Gminy:  
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W rezultacie przeprowadzonych warsztatów strategicznych z szerokim udziałem pracowników 
Urzędu Miejskiego i jednostek podległych, radnych, szefów wielu innych instytucji i 
przedsiębiorstw, sformułowano trzy strategiczne cele rozwoju Gminy Mosina: 
 
 

 
Cel strategiczny nr 1 

Rozwój przestrzenny i ochrona zasobów środowiska naturalnego 
 
 
 

Cel strategiczny nr 2 
Stały rozwój społeczno- gospodarczy 

 
Ich realizacja w wieloletniej perspektywie powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego 
stanu rozwoju gminy, określonego w jej misji. 
 
 
W dalszym etapie opracowano Programy i Projekty Strategiczne, które wzięły swój początek z 
określonych kierunków działania w Strategii Rozwoju Gminy Mosina 
 
Przedstawione w niniejszym opracowaniu projekty, na realizację których Gmina będzie się ubie-
gać o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”, Priorytet 2 
„Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działanie 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie 
dziedzictwa kulturowego”, w pełni wpisują się w Strategię Rozwoju Gminy Mosina. Kompaty-
bilność projektową przedstawia Tabela 12. 
 

Tabela 9. Zgodność projektów Planu Odnowy Miejscowości Czapury ze Strategią Rozwoju 
Gminy Mosina 

 
Projekt strategiczny ze  

Strategii Rozwoju Gminy Mosina 
Projekty w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013 

1.2.2 Budowa i modernizacja dróg Plac wiejski w Czapurach 

2.2.1 Rozwój szlaków turystycznych Ścieżki pieszo-rowerowe na odcinku Daszewice, 
Babki, Czapury 

3.2.1. Tworzenie zaplecza infrastrukturalne-
go dla oświaty i kultury 

Budowa świetlicy wielofunkcyjnej w Czapurach  
 

MOSINA,  
TO GMINA KORZYSTAJĄCA Z 700 LETNIEJ TRADYCJI ROZWOJU. 

JEJ MISJĄ JEST DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ ŚRODOWISKA NATURAL-
NEGO I ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, 

 STWARZANIE DOGODNYCH WARUNKÓW GOSPODAROWANIA, 
OSIEDLANIA SIĘ I REKREACJI  

W OBRĘBIE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 
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