
 

 

 

Gmina Stare Czarnowo bogatsza o nowe centrum edukacyjno-kulturalne 

 Dla wielu była marzeniem. Teraz służyć będzie mieszkańcom. Nowa wiejska świetlica - bo o niej 

mowa - powstała w Kartnie. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło w sobotę,27 stycznia 2018 roku. W 

uroczystości udział wzięlim.in. wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska i wicemarszałek 

województwa Jarosław Rzepa. 

Zgodnie z zapowiedziami prace budowlane zakończono z końcem2017 roku. Po wszystkim odbiorach 

technicznych nowa infrastruktura gotowa jest do otwarcia i użytku. Świetlica w Kartnie to kolejne 

miejsce integracji, nauki i wypoczynku w gminie Stare Czarnowo. 

- Wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi. To pierwsza w gminie świetlica wybudowana od podstaw. Obiekt 

spełnia wszystkie potrzeby osób niepełnosprawnych, a mieszkańcom stwarza odpowiednie warunki do 

spotkań, samorealizacji i wspólnego spędzania czasu - podkreślała wójt Marzena Grzywińska. 

Nowo wybudowaną świetlice poświęcił ksiądz proboszcz Henryk Mularski. Obiekt o powierzchni 

użytkowej blisko 180 m2składa się z sali spotkań, kuchni, kotłowni, pomieszczeń gospodarczych, holu, 

szatni oraz zaplecza socjalnego z toaletami. 

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to ogromne możliwości, to wielka szansa na odbudowę wsi, 

szczególnie w zakresie infrastruktury. Środki unijne adresowane obszarom wiejskim pozwalają spełniać 

oczekiwania lokalnych społeczności. Nowa świetlice jest przestronna i przygotowana do różnego 

rodzaju aktywności, zarówno dla dzieci jak i seniorów - zaznaczył wicemarszałek województwa 

Jarosław Rzepa. 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku powstał także chodnik, taras oraz parking. Koszt inwestycji to 

prawie 750 tys. zł. Ponad 190 tys. złpochodziło z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 

które władzom gminnym przyznała Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia WIR - Wiejska Inicjatywa 

Rozwoju. 

-  Znam mieszkańców swojej miejscowości, dlatego wierzę, że obiekt będzie tętnił życiem - przekonywał 

mieszkaniec Kartna i zarazem przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska 

Rady Gminy Stare Czarnowo Mieczysław Dudziński. 

Budowa świetlicy w Kartnie jest przykładem, jak bardzo mieszkańcom lokalnych samorządów potrzebna 

jest infrastruktura edukacyjno-kulturalna. 

- Świetlica będzie oferować bogaty program zajęć dla dorosłych, dzieci i młodzieży. To w niej odbywać 

się mają cykliczne imprezy i wydarzenia edukacyjno-kulturalne - wyliczała sołtys Kartna Ewa 
Ruszczycka. 



Dodatkową atrakcją podczas otwarcia świetlicy był występ młodzieży z Zespołu Szkół w Kołbaczu. Z 

kolei po części oficjalnej, czas przyszedł na animację, w których oprócz dzieci, aktywnie udział brali 

wszyscy mieszkańcy Kartna. 

W gminie Stare Czarnowo działa w sumie 11 obiektów tego typu. To budynki m.in. w Binowie, Dębinie, 

Dobropolu Gryfińskim, Glinnej, Kołbaczu, Kołowie, Nieznaniu, Starym Czarnowie, Żelewie i Żelisławcu. 

We wszystkich dopisuje frekwencja. 


