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Wstęp

Niniejszy „Planie odnowy miejscowości Mosna” obejmuje wspólnie omówioną i
spójną wizję sołectwa oraz ukierunkowanie jego rozwoju na osiem kolejnych lat. W sposób
gruntowny „Plan odnowy” ma uszczegółowić i definiować zadania, które są konieczne i
wykonalne do zrealizowania na terenie sołectwa, mając na uwadze jego specyfikę i
zdiagnozowane potrzeby. Z powyŜszego wynika, Ŝe „Plan odnowy miejscowości Mosna”
pełni funkcję kluczowego dokumentu dla sołectwa, stanowiącego równocześnie jeden z
podstawowych instrumentów, które są niezbędne lokalnej społeczności do ubiegania się o
bezzwrotne dotacje ze środków UE na rozwój swojej wsi.
Stworzenie takiego planu było moŜliwe tylko i wyłącznie dzięki aktywnemu
współdziałaniu mieszkańców, którzy najlepiej potrafią określić potrzeby swojej społeczności.
Plan jest rezultatem otwartej dyskusji przedstawicieli społeczności Mosnej, prowadzonej w
formie spotkań, zebrań i warsztatów, podczas których mieszkańcy sołectwa decydowali o
przyszłości i kierunkach rozwoju swojej wsi i sołectwa Klaskawa. Warto dodać, Ŝe prace nad
„Planem odnowy miejscowości” mają takŜe niezaprzeczalną funkcję integrującą i
aktywizującą lokalną społeczność. Analizując przebieg tych prac moŜna pokusić się o
stwierdzenie, Ŝe to właśnie od woli, aktywności i kreatywności samych mieszkańców zaleŜy
bezpośrednio rozwój ich wsi oraz poprawa jakości Ŝycia. Całość prac nad wykonaniem
„Planu odnowy miejscowości Mosna” nadzorował Sołtys sołectwa Klaskawa, członkowie
`Rady Sołeckiej oraz mieszkańcy, przy wsparciu pracownika Urzędu Miejskiego w Czersku,
którego zadaniem było czuwanie nad zgodnością „Planu” ze strategicznymi celami i
dokumentami gminy Czersk. Prace nad tym dokumentem poprzedziła inwentaryzacja
zasobów sołectwa, które bezsprzecznie stanowią podstawy do zrealizowania określonej w
„Planie” przyszłościowej, docelowej wizji sołectwa. Wykonano takŜe oceny szans, zagroŜeń
na drodze rozwoju, oraz silnych i słabych stron sołectwa. Biorąc za podstawę te ustalenia
określono dokładne działania o charakterze priorytetowym dla sołectwa, które są potrzebne,
jak i realne do wykonania.
Zespół roboczy stworzył zrównowaŜoną koncepcję nowoczesnego, przyszłościowego
sołectwa, będącego odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
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I. Charakterystyka miejscowości.

1. PołoŜenie, powierzchnia, liczba ludności.

Wieś Mosna wchodzi w skład sołectwa Klaskawa połoŜonego na południu
Województwa Pomorskiego, w powiecie chojnickim, we wschodniej części gminy Czersk,
7 km od Czerska.
Sołectwo otoczone jest zwartym kompleksem leśnym, administrowanym przez
Nadleśnictwo Woziwoda.
Terytorium sołectwa obejmuje obszar 868 ha. W jego skład wchodzą: wsie
borowiackie Klaskawa i Mosna oraz osada Struga. Miejscowości na terenie sołectwa mają
charakter rekreacyjny i turystyczny.
Sołectwo naleŜy do terenów słabo zaludnionych. Podczas sporządzania niniejszego
Planu (październik 2009) tereny sołectwa zamieszkiwało łącznie 296 stałych mieszkańców, z
których 87 mieszka w Mosnej.

Województwo Pomorskie – podział administracyjny
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Mosna

gmina Czersk

2. Historia

Wieś Mosna powstała przypuszczalnie w XVIII w. Brak wiarygodnej informacji na
temat rodowodu nazwy wsi. Istnieje hipoteza, Ŝe moŜe pochodzić od nazwy rumuńskiego
miasta o tym samym brzmieniu.
Podczas okupacji niemiecka administracji nazistowska wprowadziła dla wsi niemiecką nazwę
Mossen w latach 1942 – 1945.
Z historią Mosnej szczególnie związani są Lidia Główczewska i jej brat bliźniak,
Henryk Szmagliński.
Lidia Główczeska (ur. 20 lutego 1926 r. w Mosnie, zm. 2 lutego 1991 r.) współpracowała z
partyzanckim ruchem oporu podczas II wojny światowej. Jej starszy brat Leon Szmagliński
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operował z grupą partyzantów w rejonie Borów Tucholskich. W konspiracji działała
większość rodziny Szmaglińskich z Mosnej.
Miejscowi partyzanci zaczęli działać 3 września 1939 r. W listopadzie 1940 r. koło
Ostrowitego partyzanci wybudowali bunkier. Wiosna 1940 r. grupa liczyła 4 osoby, a pod
koniec 1943 r. juŜ 15 osób. Razem z bratem Henrykiem Szmaglińskim, Lidia Główczeska
zaopatrywali partyzantów w jedzenie i niezbędny ekwipunek. Niemcy nie mogli zlokalizować
bunkra, mimo tego, Ŝe wiedzieli o działaniach partyzantów. Wszystko to dzięki rozległości
lasów w okolicach Mosnej i Ostrowitego.
Główczeska została aresztowana przez Gestapo w wyniku wymuszonego donosu. Razem z
bratem bliźniakiem była wywieziona do obozu koncentracyjnego Stutthof, gdzie oznaczona ja
numerem 29659. W obozie nie zdradziła towarzyszy, pomimo przesłuchań i tortur.
W KL Stutthof więziona była od 24 grudnia 1943 r., aŜ do ewakuacji obozu przez
hitlerowców w „marszu śmierci” do 23 marca 1945 r.
Po uwolnieniu powróciła do Mosnej. Fakt, iŜ przeŜyła obóz koncentracyjny, spowodował
podejrzenia ze strony władz ludowych, Ŝe podpisała volkslistę. Posadzaną Główczeską o to,
Ŝe została wpisana do tzw. trzeciej albo czwartej grupy niemieckiej. Z tego powodu musiała
wielokrotnie składać deklarację wierności Narodowi Polskiemu i Demokratycznemu Państwu
Polskiemu. Uhonorowano ją Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Odznaką Grunwaldu,
KrzyŜem Oświęcimskim
Henryk Szmagliński (ur. 20 lutego 1926 r.) został aresztowany 20 stycznia 1944 r. przez
Gestapo Danzig i osadzony w KL Stutthof 23 lutego 1944 r. W obozie oznaczony numerem
32030 jako więzień polityczny. Zamordowano go w 1945 r. w obozie lub podczas ewakuacji.

3. Przestrzenna struktura miejscowości

Wieś Mosna ma układ zwarty, o kształcie kolistym. Mosna połoŜona jest 7 km na
południe od Czerska. NajbliŜsza stacja kolejowa PKP zlokalizowana jest w Będźmirowicach
w oddaleniu 3 km od wsi, na linii kolejowej z Bąka do Laskowic Pomorskich. Na uboczu wsi
przebiega droga powiatowa z Czerska do Śliwic, przy której stoją przystanki PKS na trasie w
obu kierunkach. Zdecydowana większość zabudowań znajduje się z jednej strony drogi
powiatowej (po prawej jadąc z Czerska), z wyjątkiem dwóch zabudowań umiejscowionych po
drugiej stronie drogi. We wsi nie ma wyodrębnionych konkretnych ulic o własnych nazwach.
Znajdują się tu 24 zabudowania mieszkańców, kapliczka św. Rocha i św. Rozalii oraz figura
Matki BoŜej.
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We wsi Mosna nie ma Ŝadnego obiektu uŜyteczności publicznej. W duŜym stopniu,
wynika to z faktu, iŜ wieś połoŜona jest w bliskiej odległości od miasta, w związku z czym
Czersk zapewnia zaspokojenie potrzeb mieszkańców, takie jak dostęp do urzędów, banków,
ośrodków zdrowia, a takŜe do kościoła. Charakterystyczna cechą tej wsi jest fakt, Ŝe nigdy nie
zbudowano tu kościoła ani kaplicy. Przyczyną jest zapewne wielkość wsi, mała ilość
mieszkańców oraz bliskość miasta Czersk, dlatego Mosna od wieków naleŜy do parafii p.w.
Św. Marii Magdaleny w Czersku.

II. Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie wsi

1. Zasoby przyrodnicze

Pod względem administracji leśnej sołectwo Klaskawa znajduje się na terenie
administrowanym przez Nadleśnictwo Woziwoda, obręb TwaroŜnica, leśnictwo Ustronie.
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler T. i inni, 1990) lasy Nadleśnictwa
Woziwoda wchodzą w skład Krainy III Wielkopolsko-Pomorskiej, dzielnicy Borów Tucholskich,
w mezoregionie Borów Tucholskich.

Wieś otoczona jest terenami leśnymi oraz zlokalizowanym w kierunku południowym
kompleksem łąk. W bliskiej okolicy Mosnej znajduje się wiele jezior, a konkretnie Świdno,
Ostrowite, Okrągłe oraz Długie. Na szczególną uwagę zasługuje jezioro Trzebomierz, które w
przeszłości rozmiarami przewyŜszało jezioro Ostrowite. Dziś niestety ulega naturalnemu
zarastaniu. Aktualnie pozostaje w prywatnych rękach, co wydatnie zmniejsza szansę na
odpowiedni nadzór tego ciekawego miejsca.
2. Dziedzictwo kulturowe

Najcenniejszymi obiektami dziedzictwa kulturowego wsi Mosna są figura matki
BoŜej, kapliczka św. Rocha i św. Rozalii oraz zabytkowe drewniane domy, z których
większość datuje się na drugą połowę XIX wieku. Dwa pierwsze obiekty znajdują się przy
głównej ulicy wsi i są miejscami odwiedzanymi przez społeczność Mosnej podczas
corocznych uroczystości.
Figura Matki BoŜej w Mosnej powstała w 1945 r. Mieszkańcy wsi Mosna postawili kapliczkę
jako podziękowanie za szczęśliwe przeŜycie wojny. Cokół z kostki kamiennej zaprojektował i
wykonał mieszkaniec wsi p. Władysław Jędrzejewski. Figurę Matki Boskiej wykonał artysta
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- rzeźbiarz p. Antoni Łangowski z Czerska. Ofiarodawcami byli wszyscy mieszkańcy wsi.
Figura jest sukcesywnie odnawiana przez mieszkańców wsi, szczególnie przez p. Bronisława
Fierka.

Figura Matki BoŜej w Mosnej

Kapliczka w Mosnej powstała 1882 lub 1883 r., a jej historia jest ściśle związana z
wydarzeniami, które miały miejsce pod koniec XIX wieku. W tym okresie okoliczne wsie,
równieŜ i Mosnę, nawiedziła zaraza cholery. Ówczesne władze wyznaczyły na terenie kaŜdej
wsi miejsca na pochówek zmarłych na tę chorobę. Miejscowa ludność postanowiła na skraju
cmentarza postawić tę kapliczkę. Jak mówią przedstawiciele miejscowej ludności, po
skończonej budowie i umieszczeniu w okienkach figurek św. Rocha i św. Rozalii zaraza
ustąpiła. Figurki zakupiono na odpuście w Łęgu. Ostatnia renowacja figur i kapliczki miała
miejsce w 1945 roku. Opiekę nad kapliczka sprawują mieszkańcy wsi.
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Kapliczka św. Rocha i św. Rozalii

We wsi Mosna zachował się ciekawy układ zabudowy, który przybrał formę niemal idealnego
okręgu.

Zabytkowe domy wsi Mosna
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Tabela. Spis wiekowych budynków wsi Mosna

Nr domu rodzaj budynku

moment budowy

2

drewniany

ok. 1900

3

drewniany

2 połowa XIX wieku

4

drewniany

koniec XIX wieku

5

drewniany

2 połowa XIX wieku

7

drewniany

2 połowa XIX wieku

9

drewniany

2 połowa XIX wieku

10

drewniany

2 połowa XIX wieku

23

drewniany

koniec XIX wieku

24

murowany

początek XX wieku

3. Obiekty i tereny

Na terenie wsi Mosna nie ma takich obiektów jak boisko czy plac zabaw z
prawdziwego zdarzenia. Nie ma miejsca spotkań, takich jak świetlica wiejska, na terenie
której moŜna by organizować imprezy okolicznościowe i spotkania.
Od 2005 r. we wsi Mosna znajduje się letnia pracownia malarska artysty plastyka Zenona
Korytowskiego pochodzącego z Sompolna (woj. wielkopolskie, pow. koniński), który od
wielu lat mieszka w Tucholi. Powstające w letniej pracowni obrazy są pokazywane na
wystawach organizowanych przez autora, którego prace gościły wielokrotnie na wystawach
indywidualnych w kraju oraz na wystawach zagranicznych
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W pobliŜu wsi Mosna przebiega turystyczny szlak niebieski "Dziewięciu z nieba". Szlak
prowadzi terenem działań od września 1944 do lutego 1945 r. grupy desantowej WP - Sztabu
Polskich Partyzantów ppor. Jana Miętkiego („Wirski') oraz opodal miejsc walki i straceń z lat
1939-45. 30 kilometrowy szlak wiedzie przez Czersk, Dąbki, Ostrowite w kierunku
miejscowości Krąg w gminie Śliwice.
Na terenie wsi znajduje się przystanek dla autobusu szkolnego w postaci drewnianej
wiaty. MoŜna to uznać za znaczne udogodnienie dla dzieci i młodzieŜy, które stanowi
ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Przystanek dla autobusu szkolnego w Mosnej

4. Infrastruktura społeczna

Mosna jest niewątpliwie jedną z wielu wsi na terenie Polski, która nie posiada
jakiejkolwiek infrastruktury społecznej w swoim obrębie. Brak tu szkoły, przedszkola, czy
nawet świetlicy wiejskiej, gdzie mieszkańcy mogliby spędzić czas we wspólnym gronie.
Zazwyczaj wszelkie istotne sprawy omawiane są w domu Sołtysa.
Ciekawym miejscem pod względem społecznym we wsi Mosna moŜe być jedynie pracowania
malarska Zenona Korytkowskiego. W pracowni p. Korytowskiego, dzięki jego uprzejmości,
moŜna obejrzeć ciekawe obrazy olejne, w których dominuje ruch i kolor.
Mosna jest wsią wyjątkowo ubogą w infrastrukturę społeczną. Z tego powodu
wymaga pilnej uwagi władz gminnych, które mogą zmienić tę niekorzystną dla mieszkańców
sytuację.
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5. Infrastruktura techniczna

We wsi Mosna nie ma sieci wodociągowej. Wszystkie gospodarstwa korzystają z
własnych ujęć wody.
Brakuje również sieci kanalizacyjnej. Nieczystości z gospodarstw domowych
odprowadzane są i gromadzone w bezodpływowych zbiornikach przydomowych. Scieki
odbierane są przez prywatne przedsiębiorstwa posiadające koncesję na tego typu
działalność.
Odpady stałe odbierane są przez Zakład Usług Komunalnych w Czersku i wywoŜone na
wysypisko śmieci w NieŜurawie. Ponadto w Mosnej znajduje się sieć telekomunikacyjna oraz
elektryczna napowietrzna kablowa i oświetleniowa.

6. Gospodarka i rolnictwo

W sołectwie Klaskawa zarejestrowanych jest 6 osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą: budownictwo – 1 w Klaskawie, mechanika samochodowa – 1 w
Mosnej, handel – po 1 w Klaskawie i Mosnej, usługi leśne – 1 w Strudze, transport – 1 w
Klaskawie.
Część mieszkańców wsi, w sezonie występowania, zajmuje się zbieractwem owoców
runa leśnego. Na terenie sołectwa Klaskawa znajduje się 68 gospodarstw rolnych, z czego we
wsi Mosna 18. Suma gruntów ornych w sołectwie wynosi 279,6 ha, uŜytków zielonych 178,9
ha.

7. Kapitał społeczny i ludzki
Wieś Mosna jest przykładem miejscowości, w której nie działa Ŝadna organizacja
pozarządowa, grupa społeczna. Większość inicjatyw rozwojowych prokuruje Sołtys sołectwa
Klaskawa, zamieszkały w Mosnej, wraz z grupą inicjatywną mieszkańców.
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SFERA EKONOMICZNA

III. Ocena mocnych i słabych stron wsi Mosna.

Mocne strony
1.Walory turystyczne okolicy

Słabe strony
1.Brak odpowiedniej infrastruktury

(brak przemysłu, czyste powietrze, liczne

(m.in. zły stan drogi na terenie wsi oraz

jeziora)

dróg dojazdowych, brak chodników)

2.Mała odległość do pobliskiego miasta

2.Brak bazy turystycznej

(potencjalne miejsca pracy i edukacji – 7

(brak miejsc noclegowych, brak

km do Czerska)

agroturystyki)

3.Wartość historyczna obiektów

3.Brak miejsc parkingowych na terenie

znajdujących się na terenie wsi (figura

wsi

matki BoŜej, kapliczka św. Rocha i św.

4.Trudne warunki dla prowadzenia

Rozalii)

rolnictwa (ziemie klasy 5 i 6)

4.Sprzyjające warunki prowadzenia

5.Brak przedszkola, szkoły, ośrodka

działalności około rolniczej

kultury, organizacji społecznych

(agroturystyka, zbieractwo i przetwórstwo

(formalnych i nieformalnych)

runa leśnego, rolnictwo z wykorzystaniem

6. Brak dostępności do Internetu z

nawozów ekologicznych)

prawdziwego zdarzenia
7. Brak sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie wsi
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SFERA SPOŁECZNA

1.Znaczny udział młodzieŜy w strukturze

1.Brak zaplecza rekreacyjno-sportowego

lokalnej społeczności, co pozwala mieć

dla dzieci i młodzieŜy

nadzieje na przyszły rozwój miejscowości

(brak placu zabaw dla dzieci, brak

Mosna

sportowej infrastruktury)

2. Przystanek autobus szkolnego będący

2.Brak

duŜym udogodnieniem dla dzieci i

organizacji społecznych takich jak Koło

młodzieŜy

Gospodyń Wiejskich

3. Typowo pomorska mentalność

3.Brak jakiejkolwiek oferty aktywizacji i

przejawiająca się gospodarnością,

zagospodarowania wolnego czasu dla

pracowitością, dbałością o gospodarstwa i

kaŜdej grupy wiekowej, takich jak klub

posesje, zagospodarowaniem wszelkich

sportowy,

gruntów ornych i zielonych

zainteresowań, KGW, Klubu Seniora

4.Obecność grupy inicjatywnej skupionej

4.Brak tradycji organizacji OSP

wokół Sołtysa

5.Brak świetlicy, która mogłaby być
miejscem spotkań mieszkańców
6.Brak połączenia wsi z istniejąca trasą
rowerową Czersk - Ostrowite

formalnych

druŜyna

i

nieformalnych

harcerska,

kółko
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Szanse
1.Mała odległość miasta Czersk. Mosna

ZagroŜenia
1.Utrudnienia w sprawnym pozyskiwaniu

moŜe stać się spokojnym miejscem

środków unijnych na potrzeby

SFERA EKONOMICZNA

zamieszkania osób pracujących zawodowo mieszkańców takie jak: skomplikowane
w Czersku

procedury, ostre kryteria, ograniczone

2.Popyt na agroturystykę i czynny

moŜliwości wnoszenia wkładu własnego

wypoczynek na łonie przyrody

2.ObniŜenie wartości sektora rolnego w

3.Zapotrzebowanie na rolnictwo i

gospodarce, co wpływa znacząco na

produkty ekologiczne, w tym na naturalne

regres standardu Ŝycia miejscowych

dary runa leśnego z czystych i

rolników

nieskaŜonych terenów

3.Słaba kondycja gospodarcza regionu

4.Promocja przedsiębiorczości, pomoc w

(zastój gospodarczy, dekoniunktura na

rozpoczęciu własnej działalności

lokalnym rynku usług, niekorzystne

gospodarczej oraz pomoc w rozwoju

relacje cenowe, zbyt restrykcyjne

małym i średnim przedsiębiorstwom.

przepisy hamujące inicjatywy

5.MoŜliwość pozyskiwania środków z

gospodarcze)

zewnętrznych źródeł finansowania
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SFERA SPOŁECZNA

1. Progres aktywności lokalnej

1. Migracja młodych ludzi do miast, min.

społeczności, która pozwoli na

do Czerska, który zaspokaja potrzeby

zagospodarowanie wsi odpowiadające

kulturalne i rekreacyjne młodzieŜy, w

konkretnym potrzebom i oczekiwaniom

postaci licznych zajęć w Ośrodku

mieszkańców. Zastopowanie

Kultury, szkołach, świetlicach i

niekorzystnego zjawiska emigracji do

bibliotekach. W wyniku tego młodzieŜ

miasta.

przenosi swoją aktywność na działania

2. Tendencja na powrót do korzeni i

prowadzone na terenie miasta. Skutkuje

kultywowanie tradycji. Powstanie

to osłabieniem więzi z rodzinną wsią.

emocjonalnej więzi z własną wsią moŜe

2. RozbieŜność pomiędzy toŜsamością

dać w przyszłości wzrost poczucia

kulturową a środowiskiem naturalnym i

odpowiedzialności za swoją „małą

aspiracjami mieszkańców spowodowane

ojczyznę”.

negatywnymi skutkami przemian

3. Wzrost poczucia odpowiedzialności za

kulturowych

środowisko lokalne i jego otoczenie

3. Bierność oraz stagnacja lokalnej

4. Powszechna edukacja społeczna

społeczności objawiające się

(kampanie społeczne, warsztaty,

zaniechaniem działań i poprzestaniem na

szkolenia) oraz zaistnienie idei liderów

„czekaniu”. Niechęć do podejmowania

wiejskich spowodują pokonanie

odpowiedzialności za sprawy lokalnej

stereotypów i barier mentalnych i

społeczności. Większość mieszkańców

powstanie podatnego gruntu na tworzenie

nie ma wiary w skuteczność działań na

świadomego społeczeństwa

rzecz rozwoju, dominuje u nich brak

obywatelskiego

optymizmu i pozytywnej „energii”
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IV. Opis planowanych zadań na lata 2009 – 2017
1. Budowa boiska ogólnodostępnego i placu zabaw dla dzieci w Mosnej
Opis zadania: budowa obiektów, takich jak huśtawki, zjeżdżalnie i piaskownice oraz
położenie profesjonalnej murawy, zakup bramek, budowa piłkołapów, wyposażenie
placu w niezbędną infrastrukturę, np. ławeczki, stoły, zadaszenia, kosze na śmieci itp.
Cel: rozwój sprawności fizycznej młodego pokolenia
Grupa odbiorców: dzieci i młodzież wsi Mosna oraz terenu sołectwa Klaskawa
Harmonogram realizacji: 2010 r. – 2011 r.
Koszt: 100.000 zł
Źródła finansowania: PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), środki własne
gminy Czersk, środki od partnerów prywatnych i organizacji pozarządowych.

2. Budowa drogi na terenie wsi Mosna
Opis zadania: ułożenie dywanika asfaltowego na jezdni wraz z progami zwalniającymi
wokół zwartej zabudowy wsi Mosna
Cel: poprawa warunków drogowych głównej drogi we wsi
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi Mosna
Harmonogram realizacji: 2011 r. – 2013 r.
Koszt: 1.000.000 zł
Źródła finansowania: środki własne gminy Czersk, fundusze unijne

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Mosna
Opis zadania: rozbudowa gminnego systemu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do wsi
Mosna, rozprowadzenie na terenie wsi oraz wykonanie odpowiednich przyłączy.
Cel: ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, poprawa jakości życia
mieszkańców.
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi Mosna
Harmonogram realizacji: 2011 r. – 2015 r.
Koszt: 800.000 zł
Źródło finansowania: fundusze unijne, budŜet gminy, środki własne mieszkańców

4. Budowa budynku socjalnego przy boisku
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Opis zadania: budowa budynku socjalnego z szatniami i toaletami oraz pomieszczeniem
pełniącym funkcję świetlicy wiejskiej
Cel: umoŜliwienie mieszkańcom organizacji spotkań
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi Mosna
Harmonogram realizacji: 2013 r. – 2014 r.
Koszt: 500.000 zł
Źródła finansowania: PROW, RPO WP, środki własne gminy Czersk

5. Organizacja corocznych imprez okolicznościowych na terenie boiska
Opis zadania: uświetnienie wyjątkowych dni w życiu społeczności Mosnej i okolic
poprzez organizację imprez i festynów.
Cel: aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców, promocja sołectwa oraz jego
walorów przyrodniczych i kulturowych.
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi Mosna, sołectwa Klaskawa, turyści
Harmonogram realizacji: 2010 r. – 2017 r.
Koszt: 15.000 zł rocznie
Źródło finansowania: środki własne, budżet gminy, środki od partnerów prywatnych

6. Podłączenie światłowodu w celu umoŜliwienia korzystania z Internetu
Opis zadania: wykonanie podłączenia światłowodu
Cel: ułatwienie dostępu do Internetu
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi Mosna i okolic
Harmonogram realizacji: 2014 r. – 2015 r.
Koszt: 100.000 zł
Źródło finansowania: PO IG, RPO WP, PROW, budŜet gminy Czersk

7. Renowacja figur Matki BoŜej oraz Kapliczki św. Rocha i św. Rozalii
Opis zadania: piaskowanie, malowanie oraz wymiana uszkodzonych elementów
zabytków wsi Mosna
Cel: ochrona przed zniszczeniem wyjątkowych obiektów
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi Mosna, turyści
Harmonogram realizacji: 2015 r. – 2016 r.
Koszt: 20.000 zł
18

Źródło finansowania: PROW, fundacje, budŜet gminy Czersk

8. Organizacja szkoleń, warsztatów oraz zajęć dla mieszkańców, umożliwienie
kształcenia na odległość oraz zagospodarowanie wolnego czasu dla wszystkich grup
mieszkańców wsi Mosna
Opis zadania: szkolenia aktywizacyjne i organizacja zajęć tematycznych oraz kół
zainteresowań.
Cel: aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców, podniesienie kwalifikacji
zawodowych mieszkańców
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi Mosna
Harmonogram realizacji: 2010 r. – 2017 r.
Koszt: 15.000 zł
Źródło finansowania: PO KL, środki własne gminy

9. Budowa małej architektury w pobliżu boiska i placu zabaw
Opis zadania: budowa wiat i zadaszeń umożliwiających organizację spotkań
integracyjnych na świeżym powietrzu.
Cel: integracja tutejszej społeczności
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi Mosna i sołectwa Klaskawa
Harmonogram realizacji: 2015 r. – 2016 r.
Koszt: 40.000 zł
Źródło finansowania: fundusze unijne, budżet gminy Czersk

10. Budowa trasy ścieżki rowerowej Ostrowite – Mosna
Opis zadania: wytyczenie i budowa ścieżki technologią polbruk
Cel: promocja turystyczna sołectwa Klaskawa
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi Mosna i sołectwa Klaskawa, turyści
Harmonogram realizacji: 2016 r. – 2017 r.
Koszt: 300.000 zł
Źródło finansowania: fundusze unijne, budżet gminy Czersk
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V. Podsumowanie
Plan został opracowany przez zespół roboczy w składzie:
1. Konrad Kałdowski – sołtys sołectwa Klaskawa, mieszkaniec Mosnej
2. Wiesław Osowski – mieszkaniec Mosnej
3. Waldemar Kowalewski – mieszkaniec Mosnej
4. Witold Pstrąg – mieszkaniec Mosnej
5. Paweł Gołębiowski – pracownik UM w Czersku
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