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1. OŚWIATA 

Na terenie gminy funkcjonowało w 2019 roku 9 placówek oświatowych, dla których Gmina Karczew 

jest organem prowadzącym. Były to: 

- Przedszkole Nr 1 w Karczewie, 

- Przedszkole Nr 2 w Karczewie „Tęczowa kraina”, 

- Przedszkole Nr 3 w Karczewie „Ługuś”, 

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Karczewie, 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie, 

- Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach, 

- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Otwocku Wielkim, 

- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku, 

- Zespół Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie. 

 

1.1 Przedszkole Nr 1 w Karczewie 
Przedszkole Nr 1 w Karczewie jest przedszkolem publicznym. Znajduje się przy ulicy Bednarskiej 2 w 

budynku zaadoptowanym na cele wychowania przedszkolnego. Przedszkole czynne jest przez cały rok z 

przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący na wniosek dyrektora. Szczegółową organizację 

wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki opracowany przez 

dyrektora przedszkola, zatwierdzony przez Burmistrza Karczewa oraz Kuratorium Oświaty w 

Warszawie. 

Placówka zapewnia warunki lokalowe dla 5 grup przedszkolnych (dzieci w wieku od 3-6 lat). Pobyt 

dzieci w przedszkolu trwa od godziny 6:30 do 17:00. Dzieci korzystają z trzech posiłków: śniadania, 

obiadu i podwieczorku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia sporządzane są raporty 

magazynowe, określające ilość dzienną środków spożywczych dla jednej osoby, z podaniem ich 

wartości kalorycznych i składników odżywczych tj. białka, tłuszczy i węglowodanów. 

W roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola uczęszczało 125 dzieci, w tym 29 w wieku 6 lat 1 dziecko 

7 letnie. 

Personel pedagogiczny stanowią: dyrektor, nauczyciel języka angielskiego, logopeda, katecheta  i 9 

nauczycielek pracujących w grupach z dziećmi. Personel administracyjno-obsługowy to 11 osób: 

księgowa, kierownik gospodarczy, dozorca, kucharka, 2 pomoce kucharki, 5 pomocy nauczyciela. 

Personel przedszkola zapewnia fachową opiekę wszystkim dzieciom, dbając o ich bezpieczeństwo, 

dobre samopoczucie i wszechstronny rozwój w zależności od możliwości indywidualnych. 

Działalność dydaktyczno- wychowawcza. 

Podstawową funkcją przedszkola jest funkcja wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza. Przedszkole 

Nr 1 w Karczewie wspiera rodziców w procesie wychowania, opieki i edukacji dzieci przedszkolnych. 

Pełni rolę wspomagającą działania wychowawcze rodziny w ukierunkowywaniu rozwoju naszych 

wychowanków zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w korelacji ze 

środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym. Przedszkole Nr 1, to placówka przyjazna 

dzieciom, uznająca ich podmiotowość oraz dążąca do stymulowania i rozwijania zdolności twórczych w 

nich tkwiących w atmosferze bezpieczeństwa i życzliwego traktowania. 

 

W ostatnim roku zadania przedszkola koncentrują się na następujących zagadnieniach: 

- Jakość edukacji w naszym przedszkolu. 

- Diagnozowanie przygotowania sześciolatka do podjęcia nauki w szkole. 

- Współpraca z rodzicami – partnerami przedszkola. 

- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przedszkolu. 

Praca dydaktyczno- wychowawcza i opiekuńcza przebiega w oparciu o programy zatwierdzone przez 

MENiS w wykazie programów dopuszczonych do realizacji w przedszkolach „Od przedszkolaka do 

pierwszaka”- M. A. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek Program dla przedszkoli, klas zerowych i 

placówek integracyjnych. 

Nauczycielki starają się indywidualizować proces edukacyjny, kładąc nacisk na podmiotowość 

wychowanków oraz stwarzanie optymalnych warunków dla ich rozwoju. Każda z nauczycielek 

opracowuje swój miesięczny plan pracy, który ma odzwierciedlenie w dzienniku zajęć. Widoczna jest 

również współpraca między nauczycielkami w tworzeniu właściwej atmosfery, wzajemnej pomocy i 
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życzliwości. Formy i metody pracy w przedszkolu oparte są na różnorodnych zabawach, obserwacjach i 

pokazie, działaniu, przekazie słownym, przykładzie osobistym rozwiązywaniu zadań według własnego 

pomysłu, samodzielnym doświadczeniu dziecka, spontanicznej, swobodnej aktywności własnej, grach 

dydaktycznych. W przedszkolu redagowane jest pisemko dla dzieci i rodziców o nazwie „Nowinki 

Przedszkolne”. 

 

Informacje o ważnych wydarzeniach organizowanych przez placówkę lub w których placówka brała 

udział. 

Wychowankowie przedszkola biorą udział w konkursach zarówno gminnych jak i powiatowych. 

Przedszkole było organizatorem I Gminnego konkursu „Wiosenne Nutki”. Placówka brała udział 

również w II Gminnym Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Przedszkole Nr 3, a także w 

konkursie organizowanym przez MGOK. Jak również w wielu konkursach i imprezach organizowanych 

przez naszą i inne placówki m.in.: 

- pasowanie na przedszkolaka 

- cykl koncertów muzycznych 

- występy dzieci z okazji Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka 

- cykl spotkań w ramach zachęcania dzieci do czytelnictwa  

- obchody 11 listopada pod hasłem  „Ojczyzno ma….” Dzieci wraz z paniami przygotowały występ dla 

społeczności przedszkolnej, Rodziców , a także seniorów z „Klubu Seniora” w Karczewie 

- dzień dinozaura  

- tydzień naszych sąsiadów  

- tydzień praw dziecka 

- tydzień bibliotek 

- kiermasz Wielkanocy i Bożonarodzeniowy  

- pierwszy dzień wiosny oraz jesieni 

- jarmark Walbachowski  

- dzień dziecka nad Moczydłem 

- piknik rodzinny  

- dzień przyjaciela przedszkolaka  

- dzień Edukacji Narodowej 

- Uroczyste zakończenie roku w przedszkolu  

Konkursy wewnątrzszkolne:  

- Logopedyczne – „ Sprawne ręce piękna mowa”  

- Plastyczne – „ Mam swoje prawa” 

 
 

Informacje o działalności wolontariackiej i współpracy z rodzicami. 

Rodzina jest podstawowym środowiskiem, w którym przebywa dziecko, w związku z tym ma 

największy wpływ na jego rozwój i wychowanie. Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi osobami we 

wczesnych latach życia dzieci. Uważamy, że ogólna zgodność między celami i wartościami 

przekazywanymi w przedszkolu i domu rodzinnym jest niezwykle ważna. Dobra współpraca, wzajemna 

akceptacja i zrozumienie wpływa pozytywnie na rozwój dziecka, wzmacnia oddziaływania 

wychowawcze i edukacyjne, przyczynia się także do wzrostu prestiżu przedszkola i daje szansę rozwoju 

inicjatyw społecznych na rzecz placówki. Przedszkole  ze swojej strony stara się: 

- informować rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w przedszkolu, 

- informować rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączać ich do wspierania osiągnięć 

rozwijających dzieci i łagodzenia trudności na jakie napotykają, 

- zachęcać rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola np. wspólne organizowanie 

wydarzeń, w których biorą udział dzieci i rodzice takich jak: 

-Piknik Rodzinny, 

-Zajęcia otwarte dla rodziców, 

-Poznaję zawody rodziców – cykl zajęć. 

Przedszkole systematycznie realizuje zadania w ścisłej  współpracy z rodzicami, gdyż uważamy, że 

ułatwia nam to poznanie dzieci i pozwala na ujednolicenie wpływów wychowawczych. 

Akcje społeczne i charytatywne uczą dostrzegania, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, 

kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować. "Praca" dla innych uczy 

przedszkolaków pokory wobec życia. Podjęte działania wzbudzają poczucie własnej wartości, 

uwrażliwiają na potrzeby innych (słabszych, mniej sprawnych, mniej zaradnych...), integrują 
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środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim 

tego, że wspólnie możemy zrobić więcej dlatego także i przedszkole stara się brać w nich udział min.: 

- koncert charytatywny dla Maksia, 

- akcja charytatywna „Coś miłego dla chorego”, 

- akcja charytatywna „Nie bądź sknera kup pampera”, 

- akcja charytatywna „Pluszak dla chorego”, 

- akcja charytatywna „Pomóż w rehabilitacji Maksia”, 

- akcja charytatywna „Pola nadzieji”, 

- zrobienie ozdób na kiermasz świąteczny do hospicjum,                                                                                        

- góra grosza – akcja ogólnopolska  

- udział w programie BOŚ „Lekcje z Enfosiem”. 

 

Informacje o działalności inwestycyjno- remontowej 

Głównym celem remontów i inwestycji prowadzonych w Przedszkolu Nr 1 jest poprawa warunków 

jakości i bezpieczeństwa wychowanków placówki.  

W placówce w 2019 r. wykonano z budżetu przedszkola cyklinowanie podłóg za 5499,47 zł.                                                                                        

W celu doposażenia placówki zakupiono lodówkę za 1099 zł oraz laptopa za 3159 zł. 

 

1.2 Przedszkole Nr 2 w Karczewie „Tęczowa Kraina” 
Przedszkole nr 2 w Karczewie im. „TĘCZOWA KRAINA” jest placówką publiczną, ogólnodostępną, 

działającą jako jednostka budżetowa. Budynek placówki mieści się przy ul. Mikołaja Kopernika 13. 

Organizacje pracy w danym roku określa arkusz organizacji na dany rok szkolny. Przedszkole jest 

czynne przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący na wniosek 

dyrektora i Rady Rodziców.  

Przedszkole posiada swoje logo i hymn.   

W placówce jest 5 grup dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 roku życia. Do przedszkola może 

uczęszczać 125 dzieci. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00. Dzieci korzystają z 

następujących posiłków: I śniadanie, II śniadanie, obiad. Posiłki są przygotowywane na miejscu zgodnie 

z obowiązującymi normami żywieniowymi.   

 

W przedszkolu zatrudnionych jest 10 nauczycieli wychowania przedszkolnego (w tym dyrektor i 

społeczny zastępca) oraz katecheta i specjaliści (logopeda i terapeuta zajęciowy). 

Pracownikami administracji są główny księgowy i kierownik gospodarczy, a pracownikami obsługi: 5 

pomocy nauczyciela, kucharka, 2 pomoce kucharki, konserwator. 

 

Działalność dydaktyczno- wychowawcza. 

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza planowana jest zgodnie z podstawą programową 

wychowania przedszkolnego MEN, programów wychowania przedszkolnego wybranych przez 

nauczycieli i  dopuszczonych przez dyrektora oraz wpisanych do przedszkolnego zestawu programów 

na dany rok szkolny. 

Organizację pracy przedszkola  określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na 

wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, 

wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz 

oczekiwań rodziców.  

Przedszkole rozwija umiejętności dzieci, poszerza wiedzę oraz kształtuje prawidłowe postawy. 

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody do indywidualnych możliwości 

dziecka.  

Nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań przedszkole – dom. 

Celem placówki jest rozwijanie zdolności dzieci i wyrównywanie szans. 

W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w toku bieżącej pracy 

nauczycieli. Dzieci ze specjalnymi potrzebami otoczone są indywidualną terapią logopedyczną i terapią 

zajęciową. 

Planowanie pracy przedszkola oparte jest na wyznaczonych kierunkach oświatowych państwa, 

priorytetach Mazowieckiego  Kuratora Oświaty koncepcji i planu pracy przedszkola. W ostatnim roku 

nasze działania skoncentrowane były na następujące zadania: 

- Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw patriotycznych dzieci- Przedszkolak poznaje 

tradycje, obyczaje i historie swojej ojczyzny. 
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- Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem metody prof. Edyty Gruszczyk – 

Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”. 

- Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i samodzielności u dzieci. 

- Rodzice są partnerami przedszkola. 

- Bezpieczny przedszkolak. 

Dobra współpraca wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu wpływa pozytywnie na 

wizerunek placówki w środowisku lokalnym. Rodzice czują się współgospodarzami i partnerami. 

  

Ważne wydarzenia organizowane przez placówkę lub w których placówka brała udział 

a) na terenie przedszkola: 

    - sprzątanie świata – akcja ogólnopolska, 

   -  akcja Cała Polska Czyta Dzieciom  (udział rodziców), 

   - „Pasowanie na przedszkolaka”, 

   - uroczystość w przedszkolu z okazji 11 Listopada „Orzeł Biały”– występy dzieci dla rodziców,  

pozostałych przedszkolaków oraz seniorów z Gminy Karczew, 

   - uroczyste odśpiewanie Hymnu Polski – ogólnopolska akcja, 

   - zabawa andrzejkowa, 

   - spotkanie z Mikołajem, 

   - rodzinne spotkania wigilijne w każdej grupie, 

   - Jasełka dla seniorów, 

   - bal dla Babci i Dziadka, 

   - organizacja kiermaszów dla rodziców – „Smacznie i zdrowo” – jesienny kiermasz smakołyków, 

kiermasz ozdób Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych, 

   - organizowanie wycieczek dla dzieci na lekcje muzealne, 

   - wprowadzanie w świat nauki – wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik, 

   - poznawanie różnych zawodów – wycieczki edukacyjne i spotkania w przedszkolu, 

   - Dni teatru – przedstawienia dzieci – dzieciom, 

   - Jubileusz 40-lecia przedszkola - Rodzinny piknik.  

b) poza przedszkolem: 

    - stała współpraca z Teatrem Maestria z Warszawy – cykliczne spotkania z muzykami oraz solistami 

operowymi, 

    - współpraca z jednostką wojskową w Mińsku Mazowieckim – cykliczne zajęcia edukacyjne dla 

dzieci z psami, 

    - udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Piękna Nasza Polska cała”, 

    - udział w projekcie edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, 

    - udział w ogólnopolskiej akcji Kubusiowi przyjaciele natury”. 

 

Działalność wolontariacka i współpraca z rodzicami. 

Od wielu lat nasze przedszkole bierze czynny udział w wielu akcjach charytatywnych miedzy innymi: 

- zbieranie korków dla dziecka niepełnosprawnego (co roku jest to inne dziecko), 

- stała współpraca z ośrodkiem preadopcyjnym działającym w Otwocku, 

- akcja ogólnopolska „Góra grosza”, 

- akcja ogólnopolska  „Czyste powietrze wokół nas”, 

- zbieranie potrzebnych rzeczy dla schroniska w Celestynowie. 

Rodzice pomagają we wszystkich przedsięwzięciach na terenie przedszkola – organizacja pikników, 

przygotowywaniu występów dla swoich dzieci. 

W ramach integracji bardzo chętnie całe rodziny biorą udział w organizowanych konkursach i 

wystawach tematycznych: 

- Karczew moje miasto, 

- Marzanna wiosenna panna, 

- prace plastyczne inspirowane utworem Vivaldiego „Cztery pory roku”. 

  

Działalność inwestycyjno- remontowa. 

Remonty i przedsięwzięcia realizowane ze środków budżetowych: 

- zakup laptopów –  6 988,00 zł. 

- remont szafy w zmywalni naczyń – 3 997,50 zł. 
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1.3 Przedszkole Nr 3 w Karczewie „Ługuś” 
Przedszkole jest placówką publiczną, ogólnodostępną, działającą jako jednostka budżetowa. Siedziba 

Przedszkola znajduje się w Karczewie ul. Ks. Bp. Wł. Miziołka 52. Przedszkole posiada swoje godło i 

hymn. 

Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 130. Można utworzyć łącznie 6 oddziałów (4 

oddziały po 25 i 2 oddziały po 15 dzieci).  

Kadrę nauczycielską stanowi 11 nauczycieli wychowania przedszkolnego (w tym dyrektor i społeczny 

wicedyrektor), specjaliści (2 n-li wspomagających, logopeda, psycholog). Pracownicy administracji, to 

główny księgowy, kierownik gospodarczy, specjalista kadr, a pracownikami obsługi są: 6 pomocy 

nauczyciela, kucharka, 2 pomoce kucharki, ogrodnik-konserwator. 

Liczba zatrudnionych pracowników nie uległa zmianie w stosunku do roku 2018. 

 

Działalność dydaktyczno- wychowawcza 

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania 

przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów.  

Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora 

przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności 

dzieci oraz oczekiwań rodziców.  

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku     

dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących   

warunków lokalowych. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej 

pracy nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz 

zapewnia opiekę i kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych.  

 

Ważne wydarzenia organizowane przez placówkę lub w których placówka brała udział 

a) na terenie przedszkola: 

   - akcja sprzątanie świata, 

   - kontynuacja akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” (udział rodziców) 

   - akcja zbiórki książek „Podaruj książkę”, 

   - uroczystość w przedszkolu z okazji 11 Listopada – występy dzieci, 

   - „Niepodległa do hymnu” – uroczyste odśpiewanie Hymnu – ogólnopolska akcja, 

   - Bal dyniowy dla wszystkich dzieci, 

   - organizacja zabaw Andrzejkowych dla wszystkich dzieci, 

   - ogólnopolska akcja” Góra grosza”, 

   - ogólnopolska akcja” Czyste powietrze wokół nas”, 

   - akcja powiatowa „Nie bądź sknera kup pampera”, 

   - karma dla zwierząt „Akcja na cztery łapy”– schronisko Celestynów, 

   - ogólnopolska akcja „Szlachetna paczka”, 

   - akcja „Pole nadziei” (Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Hospicjum „Empatia”), 

   - Jasełka w przedszkolu z udziałem Rodziców 

   - Jasełka dla seniorów, 

    - uroczystość Dzień Babci i Dziadka, 

    - II Gminny Ługusiowy Konkurs Recytatorski pt. –„ Polscy poeci dzieciom”,  

    - obchody powitania wiosny – marsz dzieci po osiedlu Ługi z Marzanną, 

    - konkurs w przedszkolu pt. „Stroik bożonarodzeniowy”, 

    - konkurs  w przedszkolu pt. „Ozdoba wielkanocna”, 

    - organizacja jarmarku bożonarodzeniowego oraz wielkanocnego (sprzedaż prac przez Radę 

Rodziców), 

    - poznanie zawodów - prelekcje gości,  

    - organizacja pikniku na terenie ogrodu przedszkolnego dla całej społeczności osiedla, 

b) poza przedszkolem: 

    - udział w konkursie recytatorskim na terenie Karczewa – Przegląd poezji  patriotycznej, 

    - udział w konkursie piosenki na terenie Karczewa - „Wiosenna nutka”, 

    - udział w projekcie ogólnopolskim – „ Mały Miś w świecie literatury”, 

    - udział w projekcie ogólnopolskim  „Przedszkole młodych patriotów”, 

    - udział w projekcie MEN „Szkoła pamięci”, 

    - udział w projekcie MEN „Razem na święta”, 
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    - udział w programie „Szpital Pluszaka” – współpraca z Grupą Medicus, 

    - udział w szkoleniach. 

 

Działalność inwestycyjno- remontowa 

W roku 2019 nie wykonano żadnych inwestycji. 

 

1.4 Szkołą Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Karczewie 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Karczewie jest publiczna szkołą podstawową. Szkoła nosi imię Bolesława 

Prusa. Szkołę prowadzi Gmina Karczew, której obiekt zlokalizowany jest przy ul. F. Bielińskiego 7 na 

działce o powierzchni 11 327m². Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest 

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. Szkoła powstała z przekształcenia Publicznego Gimnazjum 

zgodnie z Uchwałę Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 III 2017r. Statut szkoły 

został przyjęty Uchwałą XLVII/415/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 XI 2017r. w sprawie 

nadania statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie z siedzibą przy ulicy F. Bielińskiego 7, 05-480 

Karczewie.  

 

Placówka składa się z dwóch części połączonych funkcjonalnie łącznikiem. 

Stary budynek z roku 1920 jest 3-trzy kondygnacyjny z kondygnacją podziemną i strychem częściowo 

zagospodarowanym. W budynku mieszczą się: gabinet Dyrektora placówki, sekretariat, świetlica, 9 sal 

lekcyjnych, pracownia informatyczna, kuchnia szkolna z zapleczem gospodarczym ze stołówką i biuro 

działu księgowości. 

Nowy budynek z roku 1996 jest 3-trzy kondygnacyjny, podpiwniczony, strych jest niezagospodarowany. 

W tym budynku mieszczą się dwie sale gimnastyczne: duża na kondygnacji parteru- o powierzchni 

288m² i mała sala na kondygnacji piwnic – o powierzchni 170m². Obok sali są pomieszczenia szatni , 

kotłownia nawiewowa ogrzewająca małą salę gimnastyczną, pokój nauczycieli W.F. , magazyn sprzętu 

sportowego, pomieszczenie radiowęzła. 

W tej części szkoły jest 11 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet lekarski, pokoje psychologa, 

pedagoga i reedukatora, biblioteka szkolna. Szatnie szkolne zajmują kondygnacje piwnic.  Są tu również 

pomieszczenia magazynowe, pokój kierownika gospodarczego, pokój socjalny pracowników obsługi 

szkoły, warsztat konserwatorów, rozdzielnia elektryczna, kotłownia C.O. i kotłownia nawiewowa 

ogrzewająca szatnie i dużą salę gimnastyczną. 

Na terenie szkoły jest obiekt sportowy – boisko wielofunkcyjne o powierzchni 1500 m² wybudowane w 

roku 2007, modernizowane w XII 2019 r. Plac zabaw wykonany w 2018 r. w ramach projektu „ 

Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu 

zabaw”. 
 

W szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie od stycznia do września 2019 r. było 16 oddziałów, w tym 5 

oddziałów gimnazjalnych. Wszystkie klasy były ogólnodostępne.   

Od września do grudnia 2019 r. było 13 oddziałów.  Wszystkie klasy są ogólnodostępne. Od stycznia do 

czerwca 2019 r. odbywało się nauczanie indywidualne – 1 uczeń w oddziale gimnazjalnym. W klasach I 

we wrześniu 2019 r. naukę rozpoczęło 46 osób (2 oddziały). 

 

W roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów wynosi 322, a w roku szkolnym 2019/2020 ( do XII.2019) 

269 uczniów. 

 

Uczniowie klas gimnazjalnych mieszkający poza miastem dowożeni są z terenu gminy autobusami 

szkolnymi na koszt gminy. 

 

Struktura organizacyjna szkoły. 

Kierownikiem jednostki jest dyrektor szkoły. W szkole jest stanowisko wicedyrektora. 

W szkole zatrudnionych jest 33 nauczycieli.  

Pracownicy administracji i obsługi: 

-sekretarz szkoły - 1 etat (1 osoba) 

-kierownik gospodarczy – 1 etat (1 osoba) 

-główny księgowy – 0,5 etatu (1 osoba) 

-księgowa – 0,25 etatu (1 osoba) 

-specjalista ds. płac – 0,5 etatu (1 osoba) 

-specjalista ds. kadr – 0,5 etatu (1 osoba) 
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-intendent – 1etat (1osoba) 

-kucharz – 1etat (1 osoba) 

-pomoc kuchenna – 1etat (1osoba) 

-starszy informatyk – 0,25 etatu (2 osoby) 

-dozorca – 2,5 etatu (3 osoby) 

-sprzątaczka/robotnik do prac lekkich – 4,76 etatu (5 osób) 

 

Do 31 grudnia 2018 r. zatrudnionych 58 osób 

Do 31 grudnia 2019 r. zatrudnionych 52 osoby  

Odnotowano spadek zatrudnienia - 10,3 % 

 

Działalność dydaktyczno- wychowawcza.  

W Szkole Podstawowej nr 1 prowadzone są zajęcia dydaktyczne w systemie jednozmianowym 

(wszystkie obowiązkowe zajęcia odbywają się w godz. 8:00 – 15:20).  W placówce realizowana jest od 

września 2019 r. innowacja pedagogiczna dla klasy 3 „ Z kodowaniem za pan brat”  

W szkole opracowano szereg programów zgodnie z przepisami prawa między innymi:  

a) Program Wychowawczo-Profilaktyczny, w każdej klasie realizowany jest program wychowawczy. 

b) Program doradztwa zawodowego 

c) Szkolny program wolontariatu  

d) Szkolne programy nauczania 

Zajęcia dla uczniów prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w szkole. 

Rodzaje zajęć: 

Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki              

Przyrodnicze laboratorium          

Język angielski 

Laboratorium kodowania         

Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych      

Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej 

 

Na terenie placówki funkcjonuje świetlica szkolna, czynna w godzinach od 7:00 – 8:00 oraz 11:30-

17:00 (przerwa w funkcjonowaniu świetlicy wynika z jednozmianowości).  

W ramach zajęć świetlicy prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów: 

- koło teatralne (dzieci młodsze) 

- koło czytelnicze 

- zajęcia relaksacyjne 

- zajęcia plastyczne 

- zajęcia socjoterapeutyczne 
 

Działalności inwestycyjno-remontowa 

Zmodernizowano kompleksowo boisko wielofunkcyjne przy szkole. Koszt całego przedsięwzięcia to 

277.019,66 zł, w tym 95.000 zł dotacji pozyskanej przez Gminę Karczew z budżetu samorządu Woj.  

Mazowieckiego 

Remonty wykonane w SP1 (ze środków własnych): 

- Remont małej sali gimnastycznej 14.679,99 zł 

- Remont stołówki i jadalni 2.500,00 zł 

- Remont pracowni biologicznej 2.854,18 

Zakupy (częściowo ze środków własnych): 

- Wyposażenie sal w meble 16.836,00 zł 

- Zakup monitorów 1.200,00 zł 

- Meble do stołówki szkolnej 1.551,00 zł 

- Pralka 899,00 zł, krzesła 297,00 zł,  

- Laptopy Lenovo 4.000,00 zł 

- 3 Monitory 1680,00 zł 

- 3 Komputery 9.280,00 zł 

- Notebook 2 szt. 4.498,00 zł 

- Telewizor do pracowni informatycznej 2.600,00 zł 

- Urządzenie wielofunkcyjne 1.845,00 zł 

- Czytniki do kodów (inwentarz VULCAN) 1.000,00 zł 
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- Skrzynia do laptopów 3.480,90 zł 

- Regały do magazynu (stołówka) 471,00 zł 

 
 Działalność wolontariacka i współpracy z rodzicami: 

1. Działalność  Koła Wolontariatu (Statut Szkoły, Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu): 

a) zbiórka darów dla Polaków na Kresach w ramach akcji „ Polacy Polakom”, 

b) pomoc Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Karczewie w organizacji Wigilii dla 

Seniorów, 

c) regularna praca na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie, 

d) Współpraca z Otwocką Fundacją Konstruktywnego Rozwoju, 

– zaangażowanie w projekty organizowane dla podopiecznych fundacji – opieka nad dziećmi z 

rodzin dysfunkcyjnych (zajęcia artystyczne i kulinarne), 

- udział w przygotowaniu przedstawienia dla dzieci z przedszkoli i szpitali, 

e) przygotowanie świątecznego spektaklu pt. „ Opowieść wigilijna”, 

f) pomoc koleżeńska w nauce, odrabianie prac domowych, 

g) akcja czytanie dla dzieci młodszych w ramach zajęć świetlicowych, 

h) rozpoczęcie akcji Wszystkie Kolory Świata UNICEF – zbiórka pieniędzy na szczepienie dzieci w 

Afryce, 

i) współpraca podczas szkolnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 

j) udział w akcji „Pola nadziei” – zbiórka na rzecz hospicjum św. Patryka w Otwocku, 

k) udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Urząd Miejski w Karczewie. 

2. Działalność samorządu uczniowskiego: 

a) włączenie się do akcji „Góra Grosza” 

b) pomoc koleżeńska – odrabianie lekcji  

c) akcje charytatywne prowadzone wspólnie z Fundacją Błażeja  

3. Działalność charytatywna nauczycieli - Charytatywny Koncert Kolęd dla Michała Wielgomasza – 

absolwenta naszej szkoły. Współpraca z Fundacją Błażeja 

4. Współpraca z rodzicami: 

a) rodzice angażują się w życie szkoły: 

- organizacja pikniku rodzinnego, 

- Jedynka „Stacja Wolność”- ognisko patriotyczne, rekonstrukcja historyczna (łapanka), debata 

patriotyczna,  

b) współpraca przy tworzeniu Programu wychowawczo-profilaktycznego, 

c) opiniowanie spraw związanych z organizacją szkoły (np. dni wolne od zajęć), 

d) wspieranie finansowe placówki. 

 

Informacje o działaniach jednostki: 

1. Projekt Niepodległa, który obejmował:  

a) Retrogimnastyka - zajęcia sportowe zorganizowane dla uczniów SP1 na stadionie im. 

M.Olszewskiego w Karczewie nawiązujące do okresu wojennego. 

b) "Krwawa jatka" -  w październiku 2019 r. odbyła się rekonstrukcja tajnego bazaru z okresu wojny w 

centrum miasta na Rynku Zygmunta Starego w Karczewie.  

c) "Tajne nauczanie" czyli przez tydzień czytanie zakazanych książek np. Mickiewicza, Słowackiego w 

podziemiach szkoły przez klasy IV – VIII. Zaproszeni zostali starsi nauczyciele historii, jęz. polskiego 

i inni którzy przekazali wiedzę na temat zaborów, czasów wojennych.  

d) Spektakl "Odtajnić wolność" w MGOK "Piwnica pod Barankiem".  

e) Uroczyste obchody 11 Listopada zorganizowane dla społeczności lokalnej. Wspólnie śpiewanie 

piosenek patriotycznych.  

2. Organizacja spotkania integracyjnego dla rodzin „Kolorowy Piknik w JEDYNCE”  

3. Polonez gimnazjalistów i ósmoklasistów na karczewskim Rynku 

4. „Przerwany Marsz” -uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020- przemarsz z Rynku 

Zygmunta Starego na teren szkoły. 

5. Organizacja Koncertu Bożonarodzeniowego dla społeczności lokalnej pt. „ Zapach Świąt” 

 

 

 

 



  11 
 

1.5 Szkołą Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie 
Szkoła Podstawowa Nr 2 jest placówką publiczną do której uczęszczało 590 uczniów, 

Szkoła liczy 30 oddziałów kl. I-VIII (klasy I-III – 9 oddziałów, klasy IV-VIII – 18 oddziałów).  Pracuje 

w systemie dwuzmianowym (8.00 – 15:30), świetlica szkolna czynna w godz. 7.00 – 17.00. 

Baza dydaktyczno-wychowawcza placówki to: 5 sal lekcyjnych dla klas I-III, 14 sal lekcyjnych dla klas 

IV-VIII, 2 pracownie komputerowe, pracownia fizyczno-chemiczna, sala gimnastyczna, świetlica 

szkolna, biblioteka, w której zgromadzono 6505 woluminów, czytelnia, w której znajdują się 4 

stanowiska komputerowe (centrum multimedialne), stołówka szkolna (wraz z kuchnią) na 125 miejsc, w 

której wydawane są dwudaniowe obiady, gabinet lekarsko-pielęgniarski (pielęgniarka dostępna dla 

uczniów w godz. 8.00 – 14.00), gabinety specjalistów (pedagoga, psychologa, logopedy, reedukatora), 

pomieszczenie z radiowęzłem szkolnym, plac zabaw z projektu „Radosna Szkoła”, możliwość 

korzystania z miejskiej hali sportowej i boisk, 2 pomieszczenia wygospodarowane z części 

magazynowych szkoły wykorzystywane do zajęć pozalekcyjnych. 

 

W placówce funkcjonuje dziennik elektroniczny (Librus). W każdej sali lekcyjnej i gabinecie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej znajduje się komputer z dostępem do Internetu. Szkoła korzysta łącznie 

z 70 komputerów (pracownie komputerowe, sale lekcyjne, gabinety specjalistów, pokój nauczycielski, 

czytelnia, świetlica, gabinety administracji szkolnej) oraz 8 tablic interaktywnych i 6 zestawów: 

projektor z ekranem. 

W placówce funkcjonuje system monitoringu wizyjnego (wewnętrzny, zewnętrzny) – łącznie 42 

kamery. 

 
Struktura organizacyjna szkoły. 

Szkołą zarządza dyrektor i 1 wicedyrektor, zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (51) - nauczyciele 

dyplomowani (34), nauczyciele mianowani (10), nauczyciele kontraktowi (7). Ponadto zatrudnieni są 

pracownicy administracyjni  (8 osób - 5 ½ etatu), pracownicy obsługi (11 osób - 10 ½ etatu), a także 

pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, którą świadczą wychowawcy, nauczyciele, 

specjaliści (psycholog, pedagog, logopeda, 3 reedukatorów, nauczyciel wspomagający i prowadzący 

zajęcia rewalidacyjne). 

W szkole zatrudnionych jest łącznie 70 osób. 

 

Informacje o realizowanych politykach, programach i strategiach oraz uchwałach rady 

- Szkoła realizuje politykę zgodną z wytycznymi zawartymi w państwowych przepisach prawa 

oświatowego. 

- Szkoła realizuje programy zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym planem programów dla 

poszczególnych przedmiotów na dany rok szkolny oraz programy przyjęte i zawarte w Szkolnym 

Programie Wychowawczo-Profilaktycznym takie, jak np. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Cukierki”, 

„Między nami kobietkami”, „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie”, „Potajemny dotyk” i inne. 

- Szkoła funkcjonuje w oparciu o wytyczne i strategie dotyczące działalności placówek oświatowych 

przekazywanych przez organ prowadzący. 

- Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zgodnie ze swoimi kompetencjami. 

 

Działalności inwestycyjno-remontowa 

- remont łazienki – 68 000 zł 

- wykonanie i montaż furtki i bramy – 17 750 zł 

- wymiana rury kanalizacyjnej – 16 482 zł 

- zakup kserokopiarki (5 633 zł) i  projektora  (1 549 zł) 

- zakup monitora multimedialnego – 8 500 zł 

- zakup czytnika kodów – 1 230 zł 

- zakup trzech komputerów – 8 547 zł 

- w ramach budżetu Grupy Remontowej został również wymieniony chodnik od frontu szkoły. 

 

Informacje o innych działaniach jednostki ważnych dla Gminy Karczew 

Szkoła organizowała liczne imprezy i uroczystości szkolne takie, jak: 

- uczczenie patrona szkoły – uroczyste rozpoczęcie roku, 

- Wieczór piosenki patriotycznej, 

- Uroczystość otwarcia Roku Pamięci Bohaterów II Wojny Światowej, 

- ślubowanie uczniów klas I, 
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- pasowanie uczniów klas I na czytelników, 

- lekcje patriotyzmu, 

- Jasełka szkolne – przedstawienie dla mieszkańców, 

- spotkanie uczniów klas I z Mikołajem, 

- bal karnawałowy, 

- piknik szkolny, 

- kiermasze świąteczne – zbiórki dla chorych uczniów, 

- „Dzień wiosny”, 

- „Dzień pamięci żołnierzy wyklętych – My też pamiętamy”, 

- szkolny konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”, 

- warsztaty świąteczne, 

- Noc filmowa dla uczniów klas VIII – Bohaterowie II wojny światowej, 

- dzień języków obcych – tygodniowy pobyt i udział w życiu szkoły studentów z zagranicy, 

- „Trzymaj formę” – realizacja programu profilaktycznego, 

- „Dzień Ziemi” - happening, 

- „Autyzm na całe życie” - happening, 

- przedstawienie „Szare Szeregi”, 

- konkurs piosenki „Przeboje 100-lecia Polski”, 

- cykliczne spotkania uczniów z ciekawymi ludźmi – „W służbie dla Niepodległej”, 

-pokaz Poloneza w wykonaniu klas VIII, 

Szkoła brała aktywny udział występując w imprezach pozaszkolnych takich jak: 

- Rajd rowerowy organizowany przez Sanepid, 

- występ świąteczny dla stowarzyszenia „W stronę słońca”, 

- Bożonarodzeniowy Jarmark Walbachowski, 

- jasełka dla przedszkolaków, 

- jasełka dla podopiecznych DPS w Anielinie, 

- zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku w Celestynowie, 

- udział uczniów w akcji „Sprzątamy las”, 

- Wielkanocny Jarmark Walbachowski, 

- udział w koncercie charytatywnym organizowanym przez Młodzieżową Radę Miejską w  Karczewie, 

Działalność wolontariacka: 

- zbiórka żywności długoterminowej i odzieży w ramach „Kampanii dla Ukrainy” (we współpracy z 

Fundacją Budujmy lepszy świat w ciągu najbliższych lat), 

- organizacja szkolnej kawiarenki (sprzedaż ciast, owoców, soków) na rzecz Maksa B. – ucznia naszej 

szkoły chorego na nowotwór (cel: finansowe wsparcie leczenia chłopca), 

- przeprowadzenie na terenie szkoły zbiórki publicznej dla Maksa B. z upoważnienia Fundacji Drużyna 

Błażeja, 

- zbiórka środków czystości dla podopiecznych Domu dla Bezdomnych, 

- organizacja kiermaszu wielkanocnego dla Maksa B., 

- zbiórka używanych telefonów komórkowych w ramach akcji ekologicznej „Oddaj swój używany 

telefon komórkowy”, 

- zbiórka artykułów do higieny i pielęgnacji dzieci - podopiecznych Interwencyjnego Ośrodka 

Preadopcyjnego w Otwocku  oraz zakładu leczniczego w Kraszewie – Czubakach w ramach akcji 

„Nie bądź sknera – kup pampera”, 

- zbiórka suchej żywności w ramach ogólnopolskiej akcji Rodacy Bohaterom, 

- udział w akcji charytatywnej Razem dla Wilka na rzecz Sylwka W. (w celu zakupu protezy i 

rehabilitacji powypadkowej), 

- pomoc w organizacji i przeprowadzeniu kiermaszu bożonarodzeniowego oraz kawiarenki, z których 

dochód przeznaczono na rzecz Michała W., 

-zaangażowanie wolontariuszy w pomoc organizacyjną podczas imprezy sportowej Runmageddon 

Warszawa – Urzecze. 
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1.6 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 
Szkoła Podstawowa  w Glinkach jest ośmioklasową szkołą z oddziałem przedszkolnym do, którego 

uczęszczają dzieci cztero-, pięcio- i sześcioletnie. Nauka odbywała się w systemie jednozmianowym. 

Obwód szkoły obejmuje cztery miejscowości: Glinki, Ostrówek, Kosumce  i Władysławów.  

Liczebność uczniów w 2019 roku wynosiła w klasach I-VIII – 86 uczniów, w oddziale przedszkolnym – 

12 dzieci. 35 uczniów korzysta z dowozu szkolnego z Kosumiec i Ostrówka. W roku 2019 

sklasyfikowano i promowano 98 uczniów. 

 

Baza lokalowa szkoły składa się z ośmiu sal lekcyjnych, pracowni komputerowej z 16 stanowiskami 

komputerowymi, sali gimnastycznej, biblioteki wraz z czytelnią, sekretariatu wraz z gabinetem 

dyrektora, gabinetu pedagoga, gabinetu obsługi księgowej, gabinetu pielęgniarki, pokoju 

nauczycielskiego, dwóch szatni, kuchenki szkolnej, łazienek dla chłopców i dziewczynek oraz portierni. 

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, z której korzystają uczniowie dojeżdżający i uczniowie 

oczekujących na odebranie przez rodziców. Łącznie zapisanych w świetlicy jest 54 uczniów. 

Ze względu na brak zaplecza kuchennego uczniowie korzystają  z ciepłego posiłku dowożonego przez 

catering. Z cateringu korzystało średnio 20 uczniów dziennie, w tym 5 uczniów miało zakupione posiłki 

przez MOPS w ramach dożywiania.   

Szkoła posiada wielofunkcyjne boisko szkolne oddane w czerwcu 2018 oraz plac zabaw ,,Radosna 

Szkoła”.   

 

Struktura organizacyjna szkoły 

W 2018 roku w szkole było zatrudnionych 18 nauczycieli w łącznym wymiarze 16,44 etatu: nauczyciele 

dyplomowani - 9 (9,14 etatu), nauczyciele mianowani - 7 (6,90 etatu), nauczyciele kontraktowi - 2 (0,40 

etatu). Pracownicy administracji i obsługi, to: główna księgowa – 1 (0,4 etatu), specjalista ds. plac - 1 

(0,4 etatu), sekretarz szkoły – 1 (1 etat), konserwator - 1 (1 etat), woźna - 3 (2,5 etatu). 

 

Udział w zawodach sportowych: 

09.01.2019 -  Zawody gminne w tenisie stołowym–dziewczęta grupa starsza I miejsce, III miejsce grupa 

starsza dziewczęta, miejsce III grupa młodsza dziewczęta 

10 .05.2019 - Czwórbój Lekkoatletyczny w Kołbieli –klasy VI i V --chłopcy i  dziewczynki miejsce V 

14.05.2019 - Gminne rozgrywki w piłkę nożna -dziewczynki II miejsce ,chłopcy III  miejsce klasy 

VI,VII 

17.05.2020 - Trójbój  Lekkoatletyczny  klasy IV-17 maja 2019 –III miejsce 

23.09.2019 - olimpiada dla przedszkolaków ,,Mali Wspaniali” 

24.09.2019 - Spartakiada  klas II,III,IV w Sobiekursku na Orliku 

27.09.2019  -  VI Memoriał im. Mariana  Olszewskiego  – zawody  w piłkę nożną chłopców klas IV-

VIII 

01.10.2019 - Zawody powiatowe –indywidualne biegi przełajowe w Kołbieli –klas IV-VIII 

 

Udział w konkursach: 

- Gminny konkurs ,,Warszawska Syrenka” 21.03.2019-Nagrody Gminne: Sieńkowska Marysia klasa 

O,Amelia Pielak klasa II,A.Żajewska VI,wyróżnienie gminne-Oliwia Raszka klasa III 

- Szkolny Konkurs Przyrodniczy ,,Plakat na dzień Ziemi”   

I miejsce Piotr Molak klasa VI ,II miejsce Szymon Łuczak klasa V ,III miejsce Oliwia Kociszewska 

klasa VII 

- XVI  Mazowiecki Konkurs Piosenki Polskiej w Otwocku  - 11.05.2019 II miejsce zespół Klasa VII i 

 VIII (Sadkowska G ,,Tywonek K, Wasąznik A,Fijka Natalia) 

- IX  Międzyszkolny Konkurs  Mitologiczny 28.06.2019 –I miejsce SP Sobiekursk,  miejsce II SP w 

Nadbrzeżu ,miejsce III Otwock Wielki ,IV miejsce SP Glinki 

- 29.05.2019 ABBA i miejsce ,,Piosenka ni zna granic” Sadkowska G,Rewerska K,Wasążnik A 

Konkurs o Pióro Burmistrza Karczewa 05.06.2019 -2 wyróżnienia 

 

Dla Niepodległej: 

02.09.2019,, Przerwany Marsz”-MEN 

25.10.2019 ,,Szkoła Pamięta”-działania upamiętniające wydarzenia historyczne w najbliższej okolicy 

wypraw na cmentarz poległych żołnierzy, pomnik bitwy pod Ostrówkiem, chorągiewki z logo ,,szkoła 

pamięta” 
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08.11.2019  ,,Szkoła do hymnu”-barwy bialo-czerwone,4 zwrotki hymnu 

13.11.2019-Dzień Barw Narodowych 

13.11.2019-Akademia z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

13.11.2019- Baśniowa Szkoła ,,Kocham ojczyznę”(pieśni patriotyczne) 

05.12.2019- ,,Razem na Święta” 

28.02.2020,,Żolnierzw wyklęci”MEN 

 

Wolontariat: 

- Udział w koncercie charytatywnym 27.04.2019,,Dla Maksia”(zespól ABBA) 

- Zbieranie  nakrętek dla chorej Mai dziewczynki z Grójca - (IX,X 2019)zakończony I etap.10.2019 

- Zbiorka używanych zabawek dla dzieci uchodźców przebywających w ośrodku w Lininie -XI 2019 

- Zbiorka na Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt w Otwocku, Fundacja Promyk XI-XII 2019 

- Koncert dla podopiecznych z DPS w Górze Kalwarii - 02.12.2019 

- Wykonanie kart świątecznych z okazji Bożego Narodzenia dla mieszkańców Glinek, Ostrówka, 

Kosumiec 

 

Innowacje, programy oraz projekty w 2019 r. 

Autorskie innowacje pedagogiczne: 

- Kontynuacja projektu wychowawczo - edukacyjnego ,,Baśniowa Szkoła”-M.Bąk + nauczyciele 

- Autorska innowacja organizacyjno- metodyczna ,,Poznajemy twórczość  Mazowsza” Edyta Mulik 

 

Programy Rządowe: 

- Dożywianie w szkole 

- Owoce i warzywa w szkole 

- Mleko w szkole 

- Aplikacja do programu organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej ,,Szkoła Ucząca Się” 

- Złożenie wniosku przez Urząd Gminy o nowe wyposażenie sali komputerowej.-sala komputerowa 

- Złożenie aplikacji do OSEtj. Ogólnopolska Siec Edukacyjna -szybki, bezpłatny i bezpieczny internat 

dla szkół. 

 

Inne programy: 

- Program prozdrowotny ,,Zdrowo jem, więcej wiem” klasy I-0,I,II,III (Fundacja BOŚ) 

- Program propagujący czytelnictwo ,,Szkolne przygody Gangu Słodziaków”-klasy I,II,III –klasa II-

wyróżnienie ogólnopolskie 

- Trzymaj formę-zgłoszenie szkoły 

- Bieg po zdrowie 

- Akademia Puchatka – (klasa I) 

- Projekt ,,Tradycyjny sad” 

 

Projekt  „Z pasją do nauki w Gminie Karczew”: 

- Królowa matematyki , język angielski, niemiecki, zajęcia przyrodnicze 

- Pokazy naukowe  04.12.2019- wszystkie klasy 4 godziny 

- Połkolonie naukowe -Laboratorium Laboratoryjne17-21 lutego2020 

 

Uroczystości: 

22.01.2019 - Dzień Babci i Dziadka 

14.02.2019 - Bal Karnawałowy 

04.03.2019 - Apel upamiętniający Dzień Żołnierzy Wyklętych 

26.02.2019 - Pasowanie Uczniów klasy I na czytelnika Biblioteki Szkolnej 

08.03.2019 - Baśniowa Szkoła –klasa VI ,, Bieszczady” 

21.03.2019 - Pierwszy Dzień Wiosny 

12.04.2019 - Baśniowa Szkoła –klasa  IV ,, Wielkopolska /Poznań” 

07.05.2019 - Akademia z okazji Rocznicy konstytucji 3 Maja 

15.05.2019 - Baśniowa Szkoła –klasa VII ”Śląsk” 

31.05.2019 - Baśniowa Szkoła –klasa VIII ,,Mazowsze” 

02.06.2019 - Piknik Rodzinny 

05.06.2019 - Baśniowa Szkoła –oddział przedszkolny ,,Mazury” 

13.06.2019 - Pożegnanie  klasy VIII 
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18.06.2019 - Baśniowa Szkoła –oddział przedszkolny ,,Podlasie ” 

19.06.2019 - Zakończenie roku Szkolnego 

02.09.2019 - Inauguracja roku szkolnego 2019/2020.Realizacja akcji ,,Przerwany Marsz” w celu 

uczczenia 80-tej rocznicy wybuchu II wojny Światowej 

06.09.2019 - Inauguracja akcji ,,Narodowe czytanie nowel ‘’ (Dobra Pani-E.Orzeszkowa) 

30.09.2019 - Dzień Narodowego Czytania   

02.10.2019 - Podsumowanie projektu ,,Baśniowa Szkoła” 2018/2019 i wdrożenie działań na rok   

bieżący 2019/2020 (dla Niepodległej) 

14.10.2019 - Dzień  Edukacji Narodowej, Ślubowanie Uczniów Klasy I. 

16.10.2019 - Dzień Papieski 

23.10.2019 - Wizyta Ks. Biskupa w szkole 

13.11.2019 - Akademia z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

13.11.2019 - Baśniowa Szkoła ,,Kocham ojczyznę”(pieśni patriotyczne) 

24.11.2019 - Koncert pieśni patriotycznych i religijnych w kościele w Ostrówku 

06.12.2019 - Mikołaj w szkole 

22.12.2019 - Wigilia Szkolna 

 

Profilaktyka: 

27.03.2019-teatr profilaktyczny klasy I-III -,,Przyjaźni Dar odwróci zły czar” IV-VIII –skutki 

cyberprzemocy 

10.06.2019 –treści profilaktyczne –życzliwość, przyjaźń ,rodzina ,integracja 

18.06.2019 –spotkanie uczniów z dzielnicowym naszego terenu –bezpieczeństwo w czasie wakacji 

24.10. 2019 warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas ,VI,VII,VIII z udziałem  policji  (dzielnicowy z 

Karczewa, policjanci z Wydziału do Spraw Nieletnich z Otwocka) 

26.11.2019 przedstawienie teatralne ,,Jajo w sieci” IV-VIII w Górze Kalwarii 
 

Działalności inwestycyjno-remontowa 

- Modernizacja sali komputerowej – 87.788,97 zł, w tym 44.556,64 zł tys. zł pochodziło z 

dofinansowania uzyskanego przez Gminę Karczew ze środków samorządu województwa 

mazowieckiego, 

- Malowanie 7 sal lekcyjnych  (styczeń, lipiec 2019 r.)  

- Zakup szafek do szatni szkolnej (styczeń – luty 2019 r.)  

- Zakup monitora multimedialnego do klasy 26 

- Remont podłogi w klasie VI  (grudzień 2019 r.) oraz dostosowanie gabinetu logopedy (wyciszenie), 

- Montaż dwóch szaf do zabudowy w pokoju nauczycielskim i świetlicy szkolnej (grudzień 2019 r.)  
 

 1.7 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Otwocku Wielkim 
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Otwocku Wielkim  został utworzony w 2004 r. w wyniku połączenia 

Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola. 

Szkoła Podstawowa nosi nadane w 1999 r.  imię Jana Pawła II  - jest szkołą 8-oddziałową, do której 

uczęszcza 91 uczniów z miejscowości Otwock Wielki, Otwock Mały, Wygoda, Kępa Nadbrzeska. 

Przedszkole tworzą 4 oddziały do których uczęszcza 93 dzieci z miejscowości. 
 

Struktura organizacyjna szkoły. 

W Zespole jest zatrudnionych 49 pracowników w tym:  

- 33 nauczycieli z czego 16 w pełnym wymiarze godzin, 13 osób w niepełnym wymiarze godzin, a 4 

przebywa na urlopach wychowawczych.  

- 4 pracowników administracji w tym 2 pełnozatrudnionych (sekretarz szkoły i intendent) oraz 2 

niepełnozatrudnionych (główna księgowa i specjalista ds. księgowości), 

- 13 pracowników obsługi w tym 4 osoby w szkole (2 woźne zatrudnione w pełnym wymiarze, 2 

niepełnozatrudnione dozorca i konserwator zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin, w przedszkolu 

4 osoby pomoc wychowawcy/sprzątaczka oraz 3 osoby (2,5 etatu) w kuchni obsługujące szkołę i 

przedszkole.  
 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza. 

Szkoła Podstawowa 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza Szkoły to przede wszystkim obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

zgodne z ramowym planem nauczania, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne dla 

uczniów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (rewalidacja, terapia pedagogiczna, 
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konsultacje psychologiczne, logopedia) oraz opieka w świetlicy szkolnej. Wszystkim chętnym uczniom 

szkoła zapewnia obiady w stołówce szkolnej przygotowywane w kuchni szkolnej. 

 

W 2019 r. nasi uczniowie brali udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych: 

- Kuratoryjny Konkurs Wiedzy – „Jan Paweł II Papież wolności”, 

- Ogólnopolski konkurs- „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, 

- Konkurs Diecezjalny – „Sto lat – Moja Mała Ojczyzna”, 

- „Olimpus”- Ogólnopolska Olimpiada o Janie Pawle II, 

- „Olimpus” – Matematyka, 

- „Olimpusek” – Matematyka, 

- „Warszawska Syrenka” – Konkurs recytatorski, 

- „Wydajemy własną książkę” – wojewódzki konkurs literacki, 

- Ogólnopolski konkurs Przedmiotowy – język angielski „PANDA”, 

- Gminny konkurs mitologiczny, 

- Szkolny konkurs ortograficzny, 

- Gminny konkurs ortograficzny „O piór Burmistrza” 

- Kuratoryjny konkurs z języka angielskiego, 

- Kuratoryjny konkurs historyczny, 

- Kuratoryjny konkurs z matematyki, 

- Powiatowy konkurs „Warszawa podczas okupacji”, 

- Gminny konkurs piosenki patriotycznej i żołnierskiej, 

- Konkurs diecezjalny „Cud nad Wisłą” – Dzieło Bożej Opatrzności, 

- Gminny konkurs piosenki religijnej „ O nagrodę św. Cecylii” 

 

Przedszkole 

Praca dydaktyczno-wychowawcza w przedszkolu realizowana jest zgodnie z przyjętą koncepcją pracy 

przedszkola na lata 2014-2019. Dzieci w przedszkolu objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

(terapia psychologiczna, logopedia, terapia pedagogiczna) 

W 2019 r. dzieci brały udział w konkursach: 

- konkurs „Ozdoba Bożonarodzeniowa” organizowany przez MGOK 

Na terenie przedszkola odbyły się: 

- zajęcia otwarte z Rodzicami  - wykonanie ozdoby Bożonarodzeniowej 

- zajęcia otwarte z Rodzicami - wykonanie ozdób Wielkanocnych, 

- Bal Karnawałowy z wodzirejem dla przedszkolaków 

- Jasełka Bożonarodzeniowe występy dla rodziców 

- dwukrotne pokazy naukowe organizowane przez Centrum Nauki Kopernik 

- czterokrotnie pokazy przedstawień teatralnych dla dzieci  (teatrzyki objazdowe) 

- uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka  

- przez cały rok  raz w tygodniu dzieci biorą udział w zajęciach „Drużyny Kangura” w ramach 

ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej „Przedszkoliada” 

- udział wszystkich grup przedszkolnych w uroczystych obchodach Święta Niepodległości 

organizowanych przez Szkołę 

 

Działalność wolontariacka i współpracy z rodzicami: 
- zbiórka pieluch i artykułów higienicznych – w ramach akcji „Pomóżmy dzieciom z IPO w Otwocku” 

- zbiórka karmy dla zwierząt  znajdujących się w schronisku w Celestynowie, 

- całoroczna zbiórka nakrętek plastikowych dla Mariusza, któremu amputowano nogi. 

W ramach współpracy z Rodzicami zorganizowano w czerwcu Piknik Rodzinny, kawiarenkę 

Andrzejkową - dochód z tych imprez pozwolił zakupić dla szkoły monitory interaktywny (1 dla szkoły i 

1 dla przedszkola), oraz dwie gry do nauki kodowania (1 dla szkoły i 1 dla przedszkola). 

Rada Rodziców  jest fundatorem nagród książkowych i rzeczowych na zakończenie roku szkolnego 

oraz dla zwycięzców w konkursach wewnątrzszkolnych. W dniu 12.11.2019 r. w wieczornicy 

poświęconej rocznicy odzyskania Niepodległości rodzice wspólnie z dziećmi śpiewali pieśni 

patriotyczne, jak również brali udział w Wieczorze Kolęd i Pastorałek który odbył się 05.01.2019 r. 

 

Wydarzenia organizowane przez placówkę: 
05.01.2019 - Wieczór Kolęd wspólnie z rodzicami i mieszkańcami 

31.01.2019 - Bal karnawałowy 
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15.02.2019 - Pokaz historyczny „Droga do Wolności” 

01.03.2019 - Dzień Żołnierzy Wyklętych 

21.03.2019 - Szkolna edycja „ Mam talent”  

01.04.2019 - Rocznica śmierci Jana Pawła II  

26.04.2019 - Uchwalenie Konstytucji 3 maja  

25.05.2019 - Piknik rodzinny 

31.05.2019 - Finał programu „Trzymaj Formę” (Dzień Dziecka) 

13.06.2019 - Bal ośmioklasistów 

14.10.2019 - Święto Edukacji Narodowej 

22.10.2019 - Święto Szkoły-Ślubowanie klasy I 

12.11.2019 - Uroczysty Apel z okazji Odzyskania Niepodległości, połączony z Wieczorem Pieśni 

Patriotycznych 

28.11.2019 - Dyskoteka Andrzejkowa  

20.12.2019 - Jasełka i Wigilia szkolna 

 

Informacje o działalności inwestycyjno- remontowej:  
W 2019 r. z budżetu placówki sfinansowane zostały następujące prace remontowe: 

- wymieniona został nawierzchnia oraz zakupiona siatka przerostowa na plac zabaw,  

- wyposażenie szkoły wzbogaciło się o 2 monitory interaktywne zakupione przez Radę Rodziców,                       

- z projektu  „Wzmocnij swoje Otoczenie” szkoła pozyskała 20.000 zł na barierkę w szkole, 

- budowa chodnika i parkingu w Otwocku Wielkim w ramach Grupy Remontowej 

 

1.8 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku 
W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sobiekursku na podstawie Uchwały Nr XVI/124/2004 

Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie połączenia w Zespół Szkolno- Przedszkolny Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki, 

2) Przedszkole. 

Szkoła działa na podstawie Uchwały Nr XLII/377/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 

2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w 

Sobiekursku, dla Której organem prowadzącym jest Gmina Karczew. 

Przedszkole działa na podstawie Uchwały Nr XXIX 134/96 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 

lipca 1996 roku. Z dniem 1 września 2004 roku Zespół Szkolno- Przedszkolny rozpoczął swoja 

działalność dydaktyczno- wychowawczą.  

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wynosiła 270. 

Szkoła posiada logo oraz hymn „Szczyty wiedzy”. Słowa hymnu nawiązują do patrona szkoły Jerzego 

Kukuczki oraz cechy absolwenta I i II etapu edukacyjnego, zawartych w „Programie wychowawczym 

szkoły”. 

 

Struktura organizacyjna   

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku wchodzą: 

- Przedszkole  - 2 oddziały -  I grupa ,,Biedronki”,  II grupa ,,Krasnale”, 

- Szkoła Podstawowa – 10 oddziałów oraz  1 oddział  przedszkolny (grupa 6-latków). 

Działalnością  Zespołu  kieruje  dyrektor. W czasie  nieobecności dyrektora zastępuje  go nauczyciel 

wyznaczony przez organ prowadzący. 

Dyrektorowi podlegają: kadra pedagogiczna (nauczyciele szkoły podstawowej, nauczyciele 

przedszkola,  wychowawcy świetlicy,  nauczyciel bibliotekarz, logopeda, pedagog, psycholog), 

pracownicy administracji i obsługi (główny księgowy,  specjalista do spraw płac,  sekretarz szkoły, 

konserwatorzy, woźne, pomoce nauczyciela w przedszkolu, intendent, kucharki, pomoc kuchenna). 

Kadra pedagogiczna w roku 2019 wynosiła 31 osób. 

                                                               
Działalność wychowawcza  

- W przedszkolu dzieci mają pomoc logopedyczną (2 godziny w tygodniu) oraz 1 godzina dodatkowa 

dla ,,zerówki”. Nauczycielki i rodzice twierdzą, że jest to za mała ilość godzin. Logopeda pomaga 

nauczycielkom w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Psycholog szkolny wspiera pracę 

nauczycielek wchodząc do grupy w razie potrzeb. Szczególnie w oddziale przedszkolnym ,w którym 

są dzieci 6 letnie pomoc pedagoga i psychologa są niezbędne.  
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- W szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne, 

zajęcia rewalidacyjne(socjoterapeutyczne),zajęcia z pedagogiem, psychologiem. 

- Zaproszenie do grupy psychologa-rozmowy, wskazówki do pracy z dzieckiem. 

- Rozmowy z rodzicami. 

- Zaproszenie do klasy V,VII i VIII psychologa ,trenera umiejętności wychowawczych. Warsztaty w 

tych klasach miały na celu poprawę relacji rówieśniczych .  

- Do klasy IV i VII zaproszono policjanta z Wydziału dla Nieletnich Komendy Policji w Otwocku . W 

klasie IV odbyła się pogadanka na temat agresji i relacji w klasie, a w VII na temat zagrożeń w sieci 

,odpowiedzialności nieletnich. 

- Organizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, czytelnicze, polonistyczne , muzyczne, 

plastyczne, sportowe. Wykaz zajęć w załączeniu. W ramach  projektu ,,Z pasją do nauki w Gminie 

Karczew” odbywają się zajęcia przyrodnicze, matematyczne, przedsiębiorczości, artystyczne, języka 

angielskiego 

 

Działania na rzecz organizowania pomocy materialnej: 

Wszystkim chętnym dzieciom zapewniono posiłki. Dzieci będące  w trudnej sytuacji otrzymują 

dofinansowanie do posiłków (szkoła i przedszkole). Szkoła współpracuje z MGOPS w Karczewie. 

Dokumentacje w tym zakresie sporządza pedagog we współpracy z intendentem i księgową.  

Realizacja działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i 

profilaktycznego Realizowany jest we współpracy z Sanepidem program edukacyjny ,,Trzymaj 

Formę’’, ,,Czyste powietrze wokół nas”. 

 

Wolontariat: 

- Akcje charytatywne -Szlachetna paczka, 

- Rodacy bohaterom, 

- Nie bądź sknera ,kup Pampersa,  

- Akcja ,,Sprzątanie świata-oddaj używany telefon komórkowy” 

 

Współpraca ze środowiskiem  

1.Współpraca z rodzicami  

Szkoła i przedszkole  właściwie współpracują z rodzicami. Organizowane są zebrania, dni otwarte, 

pogadanki ,szkolenia. Nauczyciele i dyrektor przeprowadzają rozmowy z rodzicami w miarę potrzeb.  

Wybrano zgodnie z przepisami Radę Rodziców. Dyrektor uczestniczy w zebraniach Rady Rodziców. 

Rada Rodziców uczestniczyła również w zebraniu Rady Pedagogicznej. W wyniku rozmowy, dyskusji 

ustalono wspólne przedsięwzięcia. 
 

2. Promocja szkoły i przedszkola 

Główne działania promocyjne szkołę i przedszkole to: 

- prowadzenie strony internetowej szkoły oraz facebooka, gdzie na bieżąco umieszczane są aktualności 

z życia szkoły i przedszkola, 

- zorganizowanie Koncertu pieśni patriotycznej, Wieczoru patriotycznego 

- Jasełka dla rodziców i społeczności lokalnej, 

- Koncert Kolęd i Pastorałek Placówka -Świąteczna opowieść 

- organizacja uroczystości; Dzień Babci i Dziadka 

- organizacja zawodów sportowych ,turniejów, konkursów 

 

Osiągnięcia muzyczne: 

1. 29.06.2019 Powiatowy Konkurs Językowo-Muzyczny „Piosenka nie zna granic”   

- I miejsce w kategorii solista oraz III miejsce w kategorii  zespół 

2. 26.10.2019 IV Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Dziecinowie 

- I miejsce w kategorii solistów klas IV-VI 

- II miejsce w kategorii solistów IV-VI 

- zespół  klasa VI – II miejsce w kategorii grupy śpiewacze IV-VI 

- zespół klasa III b – II miejsce w kategorii grupy śpiewacze klasy I-III 

- zespół kl.. II - III miejsce w kategorii grupy śpiewacze klasy I-III 

- zespół kl. V  III miejsce w kategorii grupy śpiewacze klasy IV-VI 
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- zespół kl. VII III miejsce w kategorii grupy śpiewacze klasy VII-VII 

3. 05.11.2018 II Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej w Józefowie  

- II miejsce w kategorii solista kl. IV-VI 

- zespół kl. II - wyróżnienie - wyróżnienie w kategorii solista kl. VII-VIII 

- wyróżnienie zespół klasy IV-V 

- II miejsce w kategorii solistów klas I-III 

- III miejsce w kategorii solistów kl. IV-VI 

- zespół – I miejsce w kategorii zespołów kl. VII-VIII 

- I miejsce w kategorii solistów kl. VII-VIII 

- zespół klasa III b – I miejsce w kategorii zespołów kl. I-III 

- zespół klas IV i V, VI – II miejsce w kategorii zespoły kl. IV-VI 

 

Osiągnięcia sportowe: 

Międzyszkolne i Gminne: 

- Mistrzostwa Gminy Karczew: w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii młodzież, III miejsce 

w piłce siatkowej chłopców w kategorii młodzież, IV miejsce 

w tenisie stołowym dziewcząt w kategorii dzieci, I miejsce     

w tenisie stołowym chłopców w kategorii dzieci, I miejsce 

w tenisie stołowym dziewcząt w kategorii młodzież, III miejsce 

w tenisie stołowym chłopców w kategorii młodzież, II miejsce 

w piłce ręcznej dziewcząt w kategorii dzieci, II miejsce 

w piłce ręcznej chłopców w kategorii dzieci, II miejsce 

w piłce ręcznej dziewcząt w kategorii młodzież, III miejsce  

w piłce ręcznej chłopców  w kategorii młodzież, III miejsce 

w piłce nożnej dziewcząt w kategorii dzieci, III miejsce 

w piłce nożnej chłopców  w kategorii dzieci, III miejsce 

w piłce nożnej dziewcząt w kategorii młodzież, II miejsce 

w piłce nożnej chłopców w kategorii młodzież, III miejsce 

  w minipiłce nożnej dziewcząt, II miejsce 

  w minipiłce nożnej chłopców, II miejsce 

  w piłce koszykowej dziewcząt w kategorii młodzież 

  w piłce koszykowej chłopców w kategorii młodzież 

  w minipiłce koszykowej dziewcząt w kategorii dzieci 

  w minipiłce koszykowej chłopców w kategorii dzieci 

- Turniej Minipiłki Ręcznej „Kocham Ręczną na Orliku” dziewcząt, IV miejsce 

- Turniej Minipiłki Ręcznej „Kocham Ręczną na Orliku” chłopców, II miejsce 

- VI Memoriał Piłkarski im. Mariana Olszewskiego, IX-XII miejsce 

 

Powiatowe: 

- Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w tenisie stołowym dziewcząt, kategoria dzieci, I miejsce 

w tenisie stołowym chłopców, kategoria młodzież, IV miejsce 

w tenisie stołowym dziewcząt, kategoria młodzież, faza grupowa. 

w tenisie stołowym chłopców, kategoria młodzież, ćwierćfinał 

w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt, VII miejsce 

w Czwórboju Lekkoatletycznym chłopców, X miejsce 

w Trójboju Lekkoatletycznym dziewcząt z klas IV i młodszych, III miejsce 

  w Trójboju Lekkoatletycznym chłopców z klas IV i młodszych, III miejsce 

w indywidualnych biegach przełajowych, miejsca indywidualne 

w koszykówce dziewcząt, kategoria młodzież, I miejsce 

- XX edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” kategoria U-10 chłopcy, etap 

powiatowy, III miejsce 
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- XVIII Edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” kategoria U-12 chłopcy, etap 

powiatowy, IV miejsce 

- Eliminacje do Mistrzostw Powiatu Otwockiego w koszykówce dziewcząt, kategoria młodzież, I 

miejsce 

    

 

Międzypowiatowe: 

- Międzypowiatowe Mistrzostwa w tenisie stołowym dziewcząt w kategorii dzieci, IV miejsce 

- Igrzyska Międzypowiatowe Rejonu Legionowo w koszykówce dziewcząt, kategoria młodzież, III 

miejsce 

 

Działalność boiska „Orlik” 

Działalność boiska „Orlik” to praca z dziećmi w czasie zajęć szkolnych i przedszkolnych, promowanie 

wśród dzieci aktywności sportowej oraz aktywizacja społeczności lokalnej. To również dbanie o stronę 

techniczna boiska (konserwacje nawierzchni, dbanie o bezpieczeństwo oraz utrzymanie estetyki boiska). 

Nadzorowanie pracy animatorów sportu, współpraca z animatorami w zakresie organizowania i 

prowadzenia zajęć, współpraca z dyrektorami szkół. 

Działalność boiska „Orlik” skupia się między innymi na organizowaniu i prowadzeniu zajęć:  

1. sportowo-rekreacyjnych wedle potrzeb uczestników zajęć dostosowanych do ich zainteresowań, 

wieku oraz umiejętności, 

2. gier i zabaw ruchowych, 

3. pokazów i konkursów sportowych. 

4. organizowaniu turniejów sportowych i rekreacyjnych 

5. upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 

6. inicjowaniu i prowadzeniu akcji promujących sport 

7. współpracy z nauczycielami w zakresie organizacji sportu w trakcie dni wolnych od nauki 

8. organizowaniu zajęć w czasie wakacji 

9. współpraca z dyrektorami szkół działającymi na terenie gminy Karczew w zakresie organizacji zajęć 

sportowych 

10. aktywizacji sportu wśród mieszkańców. 

 

Uroczystości szkolne: 

- Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku 

- Dzień Papieski 

- Ślubowanie uczniów klasy I oraz Pasowanie na przedszkolaka-grupa ,,Krasnale” 

- Dzień Edukacji Narodowej 

- Uroczystość Święta Niepodległości  

- Mikołajki 

- Szkolne i przedszkolne Andrzejki 

- Jasełka oraz szkolna Wigilia 

- Szkolne i przedszkolne kolędowanie 

- Bal karnawałowo-walentynkowy 

- Dzień babci i dziadka 

- Powitanie wiosny 

- Dzień kobiet  

- Dzień Ziemi 

- Dzień ochrony środowiska 

- Święto 3 maja 

- Święto szkoły 

- Dzień matki 

- Dzień dziecka 

- Zawody lekkoatletyczne dla uczniów 

- Uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz oddziałów przedszkolnych 2018/2019 
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Działalność inwestycyjno-  remontowa: 

- generalny remont czterech łazienek w przedszkolu (3 z budżetu szkoły, 1 ze środków Rady Rodziców 

zebranych podczas pikniku) – 72.125,16zł,  

- demontaż starych metalowych płotków przed szkołą – prace wykonali konserwatorzy, 

- uporządkowanie terenu, przywiezienie ziemi, posianie trawy, posadzenie krzewów, kwiatów– prace 

wykonali konserwatorzy, 

- malowanie w łazienkach , ściany w sali gimnastycznej po zaciekach, pomieszczenia gospodarczego 

przy sali gimnastycznej – 3000 zł,  

 - zakup i przyklejenie na podstopniach schodów naklejek ,,wychowawczych” np. Miłego dnia, 

Szanujemy się wzajemnie, Umiemy przepraszać, itp. – wykonanie Rada Rodziców, 

- zakup dwóch monitorów interaktywnych w ramach programu ,,Aktywnej tablicy – 14.000 zł, 

- zakup monitora interaktywnego z budżetu szkoły – 8000 zł, 

- zakup pomocy dydaktycznych do przedm. przyr. w ramach 0,4 % rezerwy MEN – 30.442,80 zł, 

- otrzymanie od sponsora zestawu do unihokeja, 

- zakup sprzętu sportowego na lekcje WF; piłki, rakietki i inne – 983,62 zł 

- konserwacja boiska ,,Orli” – 5832 zł, 

- zakup 5 laptopów, głównie na potrzeby dziennika elektronicznego – 9563,25 zł  

- zakup 5 komputerów,2 monitorów,1 tableta, projektora ,ekranu, drukarki – 20.237,40 zł 

- zakup licencji, programów komputerowych, złotego abonamentu Vulcan – 1749,98 zł, 

- zakup książek do biblioteki ,w tym lektur szkolnych w ramach ,,Narodowego  Programu Rozwoju 

Czytelnictwa, - 12.000 zł 

- rozpoczęcie rozbudowy budynku szkoły. 

 

1.9 Zespół Szkół w Karczewie 
Zespół Szkół w Karczewie jest szkołą dla absolwentów gimnazjów oraz absolwentów szkół 

podstawowych, a od 2019/20 roku  szkolnego, absolwentów szkół podstawowych. Szkoła – budynek 

parterowy z możliwością wjazdu do budynku osoby poruszającej się na wózku, specjalny podjazd – 

pochylnia. 
W Zespole uczy się  171 uczniów, z czego w Technikum  - 145, a w Branżowej Szkole I Stopnia - 26. 

Do Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia uczęszczają następujące ilości uczniów w poszczególnych 

klasach:  

1 Technikum – 5 letnie / dla absolwentów szkół podstawowych/  

– klasa łączona: technik spedytor i technik pojazdów samochodowych- 34 uczniów 

 (klasa cywilna i wojskowo- sportowa) 

1 Technikum  - 4 letnie /dla absolwentów  gimnazjum / technik pojazdów samochodowych 18 uczniów 

1 Technikum  - 4 letnie /dla absolwentów  gimnazjum /  technik spedytor– 21 uczniów 

2 Technikum – technik pojazdów samochodowych i technik spedytor – 22 uczniów 

3 Technikum – technik pojazdów samochodowych – 20 uczniów 

4 Technikum – technik pojazdów samochodowych – 30 uczniów 

1 Branżowa Szkoła I Stopnia – Mechanik pojazdów samochodowych – 8 uczniów 

2 Branżowa Szkoła I Stopnia – Mechanik pojazdów samochodowych – 10 uczniów 

3 Branżowa Szkoła I Stopnia – Mechanik pojazdów samochodowych – 8 uczniów 

 

Obecnie kształcimy młodzież na  następujących  kierunkach kształcenia: 

1. Technikum 4 letnie (dla absolwentów gimnazjów) i Technikum 5 letnie (dla absolwentów szkół 

podstawowych) 

1) technik pojazdów samochodowych (klasa wojskowo-sportowa) 

2) technik spedytor (klasa wojskowo-sportowa) z angielskim językiem dowodzenia.  

Oprócz programów kształcenia dla technika mechanika i technika spedytora przewidziane są  

następujące zajęcia: 
- przysposobienie wojskowe, 

- zajęcia z samoobrony (wysoka sprawność fizyczna i nabywanie umiejętności walki obronnej w 

bliskim kontakcie), 

- w ramach lekcji wychowania fizycznego ma miejsce realizacja: sportów walki, akrobatyki 

i zapasów w ilości 2-óch godzin tygodniowo, 1 godzina zajęć wychowania fizycznego prowadzona 

według wymogów podstawy programowej, 

- obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w atrakcyjnych miejscach związanych z wojskiem, jeden dzień 

w tygodniu jest tzw. dniem „mundurowym” – uczniowie klasy przychodzą do szkoły w mundurach. 
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W ramach kształcenia w tej specjalności szkoła współpracuje z: 

- 10-tym Pułkiem Samochodowym w Warszawie, 

- Klubem Strzelectwa Sportowego „Snajper” w Garwolinie. 

  

2. Branżowa Szkoła I Stopnia  

1) mechanik pojazdów samochodowych. 

Program praktycznego kształcenia zawodowego jest realizowany w formie zajęć praktycznych (w klasie 

I przeznaczony jest jeden dzień w tygodniu na zajęcia praktyczne a w klasach II i III po dwa dni w 

tygodniu), w samochodowych warsztatach naprawczych i diagnostycznych na terenie Karczewa, 

Otwocka, Józefowa i Falenicy pod nadzorem wysokiej klasy profesjonalistów. 

Z wyboru tej specjalności również wynikają następujące korzyści: 

- uzyskanie atrakcyjnego na rynku pracy zawodu, 

- możliwość naprawy własnego pojazdu w trakcie zajęć praktycznych, 

- możliwość uzyskania pracy po ukończeniu szkoły w jednej z firm prowadzących zajęcia praktyczne 

oraz innych firmach prowadzących zbliżoną działalność 

 

Zespół Szkół w Karczewie to szkoła bezpieczna i przyjazna dla ucznia. 

W ramach podnoszenia atrakcyjności kształcenia organizowane są wycieczki edukacyjne. Szkoła 

współpracuje z uczelniami technicznymi. Uczniowie co roku biorą udział w Olimpiadach: Wiedzy 

Technicznej, Techniki Samochodowej, Spedycja-Transport-Cło, Ogólnopolskich Mistrzostwach 

Mechaników. 

Od roku szkolnego 2019/2020 rozpoczniemy realizację projektu pod nazwą „Kadry z Karczewa dla 

nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej”. W ramach projektu uczniowie  

mogą między innymi  uzyskać uprawnienia do obsługi wózków widłowych, oraz obsługi koparko-

ładowarki teleskopowej. Młodzież może uczestniczyć również w kołach: motoryzacyjnym, 

logistycznym, językowym , informatycznym i kształceniu kompetencji uniwersalnych oraz odbyć staże 

i praktyki zawodowe . 

W ramach projektu będą organizowane wyjazdy dwudniowe i jednodniowe w celu podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. 

Wdrożyliśmy również projekt Erasmus+  w ramach którego realizowane są praktyki zagraniczne w 

Niemczech dla uczniów z Zespołu Szkół w Karczewie. 
 

Co roku w szkole organizowany jest piknik motoryzacyjny, w ramach którego realizowane są: jazdy 

sprawnościowe, konkursy techniczne, ratownictwo medyczne, wystawa zabytkowych pojazdów 

wojskowych, rekonstrukcja działań bojowych piechoty, grillowanie, itp. Na piknik zapraszani są goście, 

władze samorządowe, klasy mundurowe z innych szkół oraz wiele innych znakomitych osobistości. 

  

Struktura organizacyjna 

W Zespole zatrudnionych jest łącznie 45 pracowników, w tym 36 nauczycieli. Na stanowiskach 

kierowniczych 5 osób. 

Liczba etatów przeliczeniowych - 25,8 w tym 20,55 nauczycieli. 

1) Pracownicy pedagogiczni: 

Dyrektor szkoły - 1 etat 

Pedagog/wicedyrektor – 1 etat 

Kierownik szkolenia praktycznego/nauczyciel – 1 etat 

Nauczyciel bibliotekarz – ½ etatu 

Nauczyciele przedmiotów – 20,55 etatów. 

W szkole zatrudnionych jest 36 nauczycieli, w tym 22 kobiety. 20 nauczycieli dyplomowanych, 11 

mianowanych i 5 kontraktowych. Nauczyciele wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do prowadzenia 

zajęć z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych mechanicznych i spedycyjnych. Część 

nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Wszyscy posiadają 

wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznych i na chwilę obecną nie ma potrzeby 

uzupełniania przez nich kwalifikacji. 
 

Nauczyciele stanowią grupę osób bardzo chętnie i dobrze współpracujących i wspierających się 

nawzajem, chętnych do podejmowania nowych wyzwań i realizowania ambitnych zadań. Są grupą 

osób zróżnicowanych pod względem wiekowym – nauczyciele z bardzo długim stażem ponad 30-

letnim i osoby rozpoczynające dopiero pracę – czyli staż parę lat. 

 Studia podyplomowe: 
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-2 nauczycieli – studia podyplomowe: 

-Samochody elektryczne i hybrydowe. SIMR Politechnika Warszawska. 

-Doradztwo  Zawodowe i Personalne. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu. 

(Studia finansowane z projektu ). 

2) Pracownicy Administracji i obsługi (łącznie 9 osób - 5,25 etatu): 

Sekretarz szkoły – 1 etat 

Kierownik gospodarczy – 0,75 etatu 

Robotnik gospodarczy – 0,5 etatu 

St. Szatniarz-sprzątaczka – 2 etaty 

Inspektor ds. płac - 0,25 etatu 

Inspektor ds. kadr - 0,25 etatu 

Główny księgowy - 0,25 etatu 

Specjalista ds. księgowości - 0,25 etatu 

  

Działalność dydaktyczno-wychowawcza,   

Szkoła realizuje program szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej zgodny z podstawą 

programową, a w klasach wojskowo-sportowych jest dodatkowo realizowana innowacja pedagogiczna. 

W ramach podnoszenia atrakcyjności kształcenia organizowane są wycieczki edukacyjne. Szkoła 

współpracuje z uczelniami technicznymi. Uczniowie co roku biorą udział w Olimpiadach: Wiedzy 

Technicznej, Techniki Samochodowej, Spedycja-Transport-Cło, Matematycznej, Ogólnopolskich 

Mistrzostwach Mechaników. 

Ponadto w szkole prowadzona jest działalność profilaktyczno-zdrowotna. Uczniowie biorą udział w 

warsztatach profilaktycznych, programach i spektaklach o tematyce profilaktyczno- zdrowotnej. 

Uczniowie naszej szkoły biorą udział  we wszystkich uroczystościach patriotycznych naszej gminy i 

powiatu. 

Biorą również udział w różnych konkursach i olimpiadach. 

  

 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2019:  

Rodzaj konkursu / zawodów 
Ranga 

konkursu/zawodów 
Miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w halowej 

piłce nożnej chłopców 

Powiatowe 5 miejsce 

Olimpiada Techniki Samochodowej szkolna Eliminacje szkolne 

Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-logistyczna szkolna Eliminacje szkolne 

XII Ogólnopolska Olimpiada logistyczna szkolna Eliminacje szkolne 

VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 

2019- Młody Mechanik 

Ogólnopolskie Udział w I etapie 

ogólnopolskim 

Dyktando o pióro burmistrza gminna 2 miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Otwockiego  w piłce 

koszykowej  chłopców 

Powiatowe 5 miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Otwockiego  w tenisie 

stołowym chłopców 

Powiatowe 5 miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół 

Ponadpodstawowych w Piłce Nożnej Chłopców  

Powiatowe 5 miejsce 

Konkurs motoryzacyjny „Jazda sprawnościowa”  Międzyszkolne 1 -3miejsce 

Konkurs obronny „Rzut granatem na celność” Międzyszkolne 3 miejsce 

Ogólnopolskie  XLII  zawody  sportowo obronne 

,,Sprawni jak żołnierze” 

Ogólnopolskie  

LVIII Ogólnopolskie zawody strzeleckie 

 ,,O Srebrne Muszkiety” 

Ogólnopolskie  

Konkurs wojskowy „Strzelanie z karabinka 

pneumatycznego” 

Międzyszkolne 1 miejsce 

Tor sprawnościowy – Cross Militarny Międzyszkolne 2 miejsce 

Zawody sportowo-obronne o Puchar WKU w 

Garwolinie 

Międzyszkolne 1 miejsce 

Nagroda Burmistrza za szczególne osiągnięcia  3 uczniów 
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Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej 

Powiatowy/Ogólno-

polski 

1 miejsce w powiecie 

 

Wyniki edukacyjne osiągane przez uczniów mają średni poziom. Do technikum i branżowej szkoły I 

Stopnia przychodzą uczniowie, którzy osiągnęli niskie i średnie wyniki nauczania w gimnazjach i 

szkołach podstawowych oraz na egzaminach. W czasie nauki w naszej szkole uczniowie, którzy 

wykazują się wysoką frekwencją osiągają na miarę swoich możliwości dobre i zadowalające wyniki. 

Konieczna jest bardzo wytężona praca nauczycieli z uczniami w celu nadrobienia braków z poprzednich 

etapów edukacyjnych. Jest to możliwe dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu nauczycieli oraz temu, że 

klasy nie są liczne, co sprzyja indywidualizacji nauczania. Większość uczniów przystępujących do 

egzaminów maturalnych - zdaje. Jeśli chodzi o egzaminy zawodowe, to część praktyczną zdaje około 

100% zdających, część teoretyczną około 80%. 

Przykładem wytężonej pracy dydaktycznej jest np. fakt, że 1 uczeń otrzymał Stypendium Prezesa Rady 

Ministrów za wysokie wyniki w nauce. Trzech uczniów zostało nagrodzonych za szczególne 

osiągnięcia Nagrodą Burmistrza Karczewa.  

 

Osoby niepełnosprawne w szkole: 

- W Technikum mamy jedna osobę z orzeczeniem o nauczaniu indywidualnym ( kształcenie specjalne) i 

dwie osoby z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Dla tych uczniów zostały opracowane 

indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne i przyznane zajęcia rewalidacyjne po 2 godz. 

- W szkole branżowej mamy dwóch uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 1 

zespół Aspergera, 1 słabosłyszący. Dla tych uczniów zespół nauczycieli opracował indywidualne 

programy edukacyjno-terapeutyczne i dla obydwu uczniów  odbywają się zajęcia rewalidacyjne  po 2 

godziny tygodniowo prowadzone przez nauczycieli specjalistów – oligofrenopedagogika. 

 

Zajęcia pozalekcyjne, udział w programach: 

Programy edukacyjne 

Inne zajęcia pozalekcyjne 

wzbogacające ofertę 

programową 

Szkolny Klub Sportowy Gry zespołowe: piłka nożna, 

siatkówka 

Program edukacyjno-profilaktyczny-,,ARS – jak dbać o miłość” Wszyscy uczniowie 

Program edukacyjno-profilaktyczny –,,Mam haka na raka” Wszyscy uczniowie 

Program edukacyjno-profilaktyczny Różowa wstążeczka (dla 

dziewcząt) 

 Dla dziewcząt 

Program edukacyjno-profilaktyczny – wybierz pierwszy krok Dla dziewcząt 

Program edukacyjno-profilaktyczny – realizacja programu „Nie 

palę” 

Wszyscy uczniowie 

Metoda Bostońska. 

Od 13.05.2019 r. do zakończenia roku szkolnego - przedstawienie 

założeń i rozpoczęcie akcji czytanie 20 minut dziennie codziennie na 

lekcjach przez nauczycieli i uczniów  

Wszyscy uczniowie  

Współpraca z fundacją Konstruktywnego Rozwoju w Otwocku.  

Współpraca z organizacją proobronną -Strzelec JS1019 Zajęcia rozwijające zdolności 

strzeleckie. 

Projekt edukacyjny  - Miasto Pamięci Konkurs szkolny 

Patronat na mogiłami zasłużonych dla powiatu 

otwockiego.(cmentarz wojenny w Otwocku) 

 

Zajęcia pozalekcyjne –przygotowanie do matury   

Spotkanie edukacyjne z prof. Wojciechem Gilewski nt. Stosunków 

międzynarodowych z innymi państwami, zasady dyplomacji 

państwowej. 

 

Inauguracja roku pamięci bohaterów  wojny światowej w Szkole 

Podstawowej  nr 2 w Karczewie. 
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Akcje cykliczne, w których placówka brała udział: 

Akcja 
Grupa uczniów objęta akcją 

(np. 1 oddział, cała szkoła) 

Udział uczniów w wieczorze autorskim z otwocką poetką Anną 

Mikos pt.: Marzenia się spełniają w Powiatowej Bibliotece 

Publicznej w Otwocku 

Uczniowie  klasy I tech. 

Udział uczniów w wieczorze poetyckim z otwocką poetką Joanną 

Kożan - Łazor z okazji Światowego Dnia Poezji w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Otwocku. 

Uczniowie klasy I tech. 

Udział uczniów w wieczornicy harcerskiej przy ognisku połączonej z 

promocją książki Jerzego Kudlickiego i Jacka Wachnickiego pt. 

Harcerze Warszawy i Mazowsza w operacji Bieszczady 40 

zorganizowanej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku. 

Uczniowie klas 

mundurowych 

Udział ucznia w wystawie z okazji dwusetnych urodzin wielkiego 

polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki w Powiatowej 

Bibliotece Publicznej w Otwocku. 

Delegat ze szkoły 

Udział ucznia pod opieką nauczyciela bibliotekarza w drugim 

przejeździe rowerowym zorganizowanym w ramach ogólnopolskiej 

akcji Odjazdowy Bibliotekarz pod tytułem Odjazdowa Karawana 

Opowieści.. Impreza została zorganizowana przez Powiatową 

Bibliotekę Publiczną w Otwocku. 

Delegat ze szkoły 

Udział uczniów klas mundurowych wraz z nauczycielami w 

uroczystym otwarciu wystawy Utracone marzenia upamiętniającej 

80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. w Powiatowej Bibliotece 

Publicznej w Otwocku. 

Uczniowie klas 

mundurowych 

Udział ucznia w Narodowym czytaniu Nowel polskich w 

Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku. 

Delegat ze szkoły 

Ogólnopolska Akcja Charytatywna –Rodacy Bohaterom Chętni uczniowie 

Współpraca ze schroniskiem w Celestynowie Chętni uczniowie 

Uporządkowanie miejsca symbolicznej mogiły żołnierzy z sierpnia 

1944 r.  (Koło przeprawy promowej w Karczewie) 

Chętni uczniowie 

Uczestnictwo uczniów kl. Mundurowych 11 Listopada w 

miejscowości Zuzanów  przy mogile żołnierzy z września 1939r, 

Uczniowie klas 

mundurowych 

Współpraca z fundacją- Z serca dla serca  ( zbiórka pieniędzy na 

hospicjum dla dzieci.) 

Samorząd  i wszyscy 

uczniowie chętni 

Współpraca z fundacją - Promyczek. Samorząd  i wszyscy 

uczniowie chętni 

Współpraca z fundacją-Drużyna Błażeja Samorząd  i wszyscy 

uczniowie chętni 

Integracja społeczności lokalnej i szkół ponadpodstawowych  Cała szkoła 

Spotkanie z nauką – w PMDK w Otwocku 27 uczniów 

Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne WARSAW MOTO SHOW  54 uczniów 

Prelekcje na temat Osiągnięć w inżynierii materiałowej w PMDK w 

Otwocku 

27 uczniów 

Akcje profilaktyczne -  dzień bez papierosa Cała szkoła 

Akcje profilaktyczne -  HIV-AIDS  Cała szkoła 

Sprzątanie świata  Cała szkoła 

Spektakle teatralno-profilaktyczne pt. ,,Światełko w tunelu”( 

problematyka: przemoc i agresja 

Cała szkoła 

Spektakle teatralno-profilaktyczne pt.  „Drugie życie Rysia”– 

ukierunkowane  na przeciwdziałanie uzależnieniom: alkohol, 

narkotyki.) 

Cała szkoła 

Spektakle teatralno-profilaktyczne pt. ,,Na krawędzi” – problematyka Cała szkoła 
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zachowania ryzykowne 

Szkoła bierze czynny udział w  uroczystościach patriotycznych na 

terenie naszej Gminy i Powiatu w listopadzie, 3 Maja, wszelkie 

uroczystości pod Pomnikiem Katyńskim.   

Uczniowie delegowani 

 

Szkoła przy realizacji zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz działań dodatkowych uczniów 

stale współpracuje z kilkudziesięcioma podmiotami. 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są przez nauczycieli nieodpłatnie w ramach 40-

godzinnego tygodnia pracy. Skierowane są do uczniów o mniejszych możliwościach w celu 

wyrównywania braków i zaległości, a także do uczniów uzdolnionych z przedmiotów  zawodowych: np. 

motoryzacyjne, informatyczne oraz przygotowujące do konkursów i olimpiad. Odbywają się również 

zajęcia dodatkowe dla chętnych uczniów przygotowujące do egzaminów maturalnych.  

 

Wyposażenie pracowni: 

 Pracownia komputerowa – 40 laptopów, tablica multimedialna, 3 ekrany dotykowe, dwie drukarko-

skanery – zakupione z funduszy europejskich. W 6 salach komputery stacjonarne – zakupione z 

funduszy europejskich. 4 komputery stacjonarne w pozostałych salach zakupione z budżetu szkoły. We 

wszystkich salach rzutniki zakupione z budżetu szkoły. Wyposażenie pracowni do przedmiotów 

mechanicznych: narzędzia, części samochodowe, plansze, makiety zakupione  z budżetu szkoły i 

środków rady rodziców oraz funduszy unijnych. Programy komputerowe do przedmiotów spedycyjnych 

zakupione z budżetu szkoły 

 

Działalność inwestycyjno-remontowa   

W 2019 roku ze środków budżetowych wykonano następujące remonty: 

- malowanie lamperii w szkole, 

- adaptacja pomieszczenia na łazienkę męską- wykonanie dodatkowej kabiny, 

- wymiana zamków w drzwiach, 

- naprawa gniazd elektrycznych w klasach, 

- wymiana  blatów na ławkach w klasach, 

- naprawa rynien spustowych, 

- naprawa kostki ,,Bauma” wokół szkoły, 

- naprawa wykładziny  podłogowych w klasach. 

 

Działalność wolontariacka i współpraca z rodzicami                            

a) działalność wolontariacka  

- współpraca z Fundacją Konstruktywnego Rozwoju w Otwocku 

- współpraca z fundacją- Z serca dla serca  (zbiórka pieniędzy na hospicjum dla dzieci). 

- Współpraca ze schroniskiem w Celestynowie. 

- Ogólnopolska Akcja Charytatywna –Rodacy Bohaterom 

- Patronat na mogiłami zasłużonych dla powiatu otwockiego (cmentarz wojenny w Otwocku).   

- współpraca z fundacją - Promyczek.                                              

b) współpraca z rodzicami: 

Wywiadówki – bieżące omawianie osiągnięć uczniów, trudności w nauczaniu i wychowaniu.  

Systematyczna współpraca z Radą Rodziców w zakresie współtworzenia planu pracy szkoły oraz 

planu profilaktyczno – wychowawczego. Angażowanie rodziców w organizację uroczystości 

szkolnych. Systematyczny kontakt z rodzicami w zakresie indywidualnych form współpracy 

(rozmowy indywidualne, telefoniczne, pisemna korespondencja, dzienniczek ucznia, dziennik 

elektroniczny Librus, dni otwarte) - wspólne organizowanie różnego rodzaju uroczystości i imprez 

szkolnych (Piknik motoryzacyjno-obronny, wycieczki, studniówka)  - stała konsultacja z rodzicami 

w zakresie sytuacji materialnej uczniów oraz trudnościami dydaktyczno- wychowawczymi przy 

współpracy z: PCPR, Opieką Społeczną, pedagogiem szkolnym i PPPP 

 

Ważne wydarzenia organizowane przez placówkę lub w których placówka brała udział    

 a) wydarzenia organizowane przez placówkę:                                                                                                               

- Piknik motoryzacyjno-obronny,                                                                                                   

- Uroczystość patriotyczna – „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”,                    

- Uroczyste ślubowanie uczniów na Sztandar szkoły. 
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b) Udział i pomoc szkoły w organizacji i prowadzeniu uroczystości patriotyczno- religijnych na terenie 

miasta i gminy Karczew oraz na terenie Powiatu Otwockiego: Święto Konstytucji 3-maja, Święto 

Niepodległości, uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej udział Ochotników z Gminy Karczew 

c) inne wydarzenia z udziałem szkoły; 

-udział szkoły w święcie jednostki wojskowej- Wojskowego Ośrodka Techniki Medycznej i 

Farmacji w Celestynowie 

 

1.10 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Nadbrzeżu 
Szkoła Podstawowa im, Stanisława Mikołajczyka w Nadbrzeżu jest placówką publiczną prowadzoną 

przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż od 2005 roku. W budynku szkolnym na parterze znajduje 

się także Niepubliczne Przedszkole „Wisełka”. Obecnie jest rozbudowywana – wzbogaci się o dwie sale 

dydaktyczne, szatnie i toalety dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. 

Od samego początku dbamy, aby placówka była bezpieczna, przyjazna, z rodzinną atmosferą, a także 

zapewniamy naszym uczniom rzetelne, solidne nauczanie. Świadczy o tym fakt, że liczba uczniów stale 

wzrasta, chociaż szkoła nie posiada obwodu szkolnego. 

Obecnie do szkoły uczęszcza 86 uczniów.  

Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym (od 7.30 do 16.30), świetlica szkolna czynna w godzinach 

7.00 – 16.30 

W każdej sali lekcyjnej i gabinecie znajduje się komputer z dostępem do Internetu. Szkoła korzysta 

łącznie z 25 komputerów oraz 2 tablic interaktywnych i 2 zestawów: projektor z ekranem. 

 

Struktura organizacyjna 

Placówka jest szkołą ośmioklasową z oddziałem przedszkolnym. Funkcjonuje także świetlica i  

biblioteka.  

Kadra pedagogiczna - w szkole zatrudnionych jest 18 nauczycieli, w tym 9 w pełnym wymiarze. 

Wszyscy nauczyciele posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich wraz z przygotowaniem 

pedagogicznym i mają pełne kwalifikacje do nauczania, właściwe przygotowanie jako wychowawcy 

klas i przygotowanie do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wśród nauczycieli 

oprócz dyrektora i nauczycieli przedmiotów są  pedagog, logopeda, nauczyciel wspomagający. 

Obsługa i administracja – 3 pracowników. 

 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza 

W celu stworzenia odpowiednich warunków dla efektywnego, nowoczesnego nauczania i 

wszechstronnego rozwoju uczniów realizowane były różne projekty i programy edukacyjne: 

- Tydzień z Internetem;  

- Mistrzowie Kodowania - uczymy programowania w języku Scratch już od klasy pierwszej; 

- Warszawski Festiwal Gier Planszowych „Planszówki na Narodowym”;  

- w szkole prężnie działa koło naukowe pod patronatem Fundacji „Przyszłość w nauce”; 

- udział w projekcie edukacyjnym  „Mazowsze przez pryzmat lokalnych ojczyzn” 

- udział w programie „Lepsza szkoła”  

- działalność wychowawcza odbywa się w oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny i klasowe 

plany wychowawcze. Zrealizowano programy profilaktyczne - Lekki tornister, Zachowaj trzeźwy 

umysł, Trzymaj formę, Nie przegraj młodości, Niesamowity świat higieny jamy ustnej.  

W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, nauka tańca, karate. 

 

 Efektem  naszych działań są liczni laureaci następujących konkursów:  

- konkurs „Woda twórcą krajobrazu” zorganiz. przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w 

Otwocku Kategoria III 

- Kuratoryjne konkursy przedmiotowe z chemii  

- Powiatowy konkurs wiedzy przyrodniczej „Tajemnice w ogniu zaklęte” zorganizowanym przez 

Gimnazjum Św. Tomasza w Akwinu w Józefowie – I i II miejsce  

- gminny konkurs wiedzy mitologicznej „Atena” - III miejsce  

- ponad powiatowy konkurs przyrodniczy Wszystko o drzewach – konkurs wiedzy organizowany przez 

Mazowiecki Park Krajobrazowy – III miejsce i wyróżnienie; 

 - IV Powiatowy Konkurs Matematyczny "Przygoda z matematyką" – I miejsce 
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Działalność inwestycyjno-remontowa: 

 W 2019 r. rozpoczęła się rozbudowa szkoły, którą wzbogacimy o dwie sale dydaktyczne, szatnie i 

toalety dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.  

W ramach środków własnych przeprowadzono: 

 - wymianę podłogi na korytarzu szkolnym; 

Wzbogacono bazę dydaktyczną oraz wyposażenie szkoły: 

 - zakupiono szafki uczniowskie do szatni; 

 - doposażono pracownię przyrodniczą (biologiczno-chemiczno-fizyczną); 

 - zakupiono książki do biblioteki – literatura popularna i lektury szkolne, 

 - komputer i programy do zajęć specjalistycznych. 

 

Działalność wolontariacka i współpracy z rodzicami 

W szkole uczniowie aktywnie uczestniczyli w różnych pracach na rzecz innych.  

Pracowali jako wolontariusze: 

- w Fundacji „Przyszłość w nauce”, 

- regularnie odwiedzaliśmy Dom Opieki „Przystań” w Józefowie – spotkania z mieszkańcami, 

prezentowanie programów artystycznych 

- pomagali Sołtysowi i Radzie Sołeckiej przy organizacji imprez: Spotkanie z seniorami, Wianki, 

Zielone Świątki na Urzeczu,  

- uczniowie należą do zespołu Sołtysi i reprezentują Gminę Karczew, 

- organizowali zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt;  

- organizowali kiermasze świąteczne (bożonarodzeniowego i wielkanocnego),  

- brali udział w akcji „Sprzątanie świata”,  

Rodzice czynnie uczestniczyli w życiu szkoły, brali udział w sprzątaniu, pracach remontowych i 

konserwacji. Byli współorganizatorami imprez szkolnych. Wspomagali finansowo zakupy pomocy 

dydaktycznych i sprzętów. 

 

Ważne wydarzenia organizowane przez placówkę lub w których placówka brała udział 

Szkoła zorganizowała lub współorganizowała: 

- Jasełka w świetlicy wiejskiej dla mieszkańców, 

- Przedstawienie „Zwyczaje wielkopostne i wielkanocne” w świetlicy wiejskiej dla mieszkańców, 

- Zielone Świątki na Urzeczu „Przystanek Nadbrzeż,” 

- Występy dla seniorów w domu opieki „Przystań” w Józefowie z okazji Wielkanocy, Dnia Seniora i 

Bożego Narodzenia, 

- Imprezy i uroczystości szkolne: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, przedstawienie na Dzień 

Edukacji Narodowej, Ślubowanie klasy I, uroczyste apele z okazji Odzyskania Niepodległości, 

Uchwalenia Konstytucji , Andrzejki, Wigilia szkolna, Bal karnawałowy, dyskoteki szkolne,  

- Wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina, muzeum, miejsc pamięci narodowej. 

Uczniowi uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych i imprezach w Gminie Karczew:                           

- Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego, 

- Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-Maja, 

- Rocznica Odzyskania Niepodległości, 

- Walbachowski Jarmark Wielkanocny       

 

1. KULTURA 

W Gminie Karczew Działają dwie instytucje kultur: 

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie, 

- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie. 

 

2.1 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie 
 

Siedziba - Karczew przy ul. Widok 2 

Struktura organizacyjna 

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury na koniec 2019 zatrudnionych było 5 osób (w przeliczeniu na 

etaty: 4,25) na następujących stanowiskach: Dyrektor, Główna Księgowa, Referent, Sprzątaczka, 

Pracownik Gospodarczy. 
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Działalność programowa prowadzona była w oparciu o pracowników zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę jak również  instruktorów działalności podstawowej i innych osób zatrudnionych przy 

imprezach organizowanych przez MGOK Karczew na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło. 

 

Działalność statutowa Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie realizuje zadania związane z działalnością 

rozwijającą i zaspakajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz z zakresu upowszechniania i 

promocji kultury lokalnej w kraju i zagranicą. 

2. Do podstawowych zadań MGOK należy: 

 1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowawczej przez sztukę, 

 2) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, 

zespołów i in., 

 3) organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, 

rozrywkowych i turystycznych, 

 4) działalność instruktażowo-metodyczna, 

 5) prowadzenie kursów języków obcych, 

 6) koordynacja działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, 

 7) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb 

kulturalnych i społecznych mieszkańców, 

 8) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, 

 9) gromadzenie i ekspozycja pamiątek historycznych Ziemi Karczewskiej w ramach Centrum 

Historycznego Ziemi Karczewskiej. 

 

Wydarzenia organizowane przez placówkę lub w których placówka brała udział 

1. Imprezy plenerowe i festyny: 

05.01.19 – Kolędowanie z Kapelą Góralską HORA, Karczew, os. Ługi 

06.04.19 – Walbachowski Jarmark Wielkanocny 

11.05.19 – Flis Festiwal – Spotkanie Kultur Nadrzecznych 

18.05.19 - Noc Muzeów w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim  

01.06.19 - Impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka na terenie przy jeziorze Moczydło  

09.06.19 – Zielone Świątki na Urzeczu - Przystanek Nadbrzeż gmina Karczew  

15.06.19 –  Dni Karczewa: 

- Wystawa Towarzystwa Przyjaciół Karczewa pn. „Karczewianie w mundurach” oraz wystawa 

Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Karczewie pn. „Kolorowe  Impresje” 

- Uroczysty polonez w wykonaniu gimnazjalistów i ósmoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Karczewie 

- Uroczysta Wieczornica Poetycka z udziałem laureatów i jurorów XXX Ogólnopolskiego Konkursu 

Poetyckiego im. Jana Krzewniaka 

- Zabawa taneczna 

16.06.19 –  Dni Karczewa: 

 - Uroczysta Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Wita w Karczewie 

 - Część rozrywkowa w wykonaniu artystów estradowych  na Rynku Zygmunta Starego 

 Lipiec / sierpień - Kino Letnie – park miejski w Karczewie 

25.08.19 – „Miłość ci wszystko wybaczy” – recital polskiej piosenki międzywojennej w 

 wykonaniu Eweliny Sielskiej-Badurek i Emilii Sitarz- koncert w pałacu w Otwocku Wielkim  

Lipiec / sierpień – „Potańcówki” – teren przy jeziorze Moczydło w Karczewie 

31.08.19 – Zlot Food Trucków na terenie przy jeziorze Moczydło w Karczewie 

01.09.19 -  Dożynki Powiatowo-Gminne w Piotrowicach gmina Karczew  

07.09 – 08.09.19 – Piknik Historyczny w Otwocku Wielkim 

14.09.19 - Piknik Rodzinny - „Pożegnanie Lata”, Karczew os. Ługi, parking przy ul. Ks. Bpa. Miziołka 

21.12.19 – „Biesiada z Walbachem” na Rynku Zygmunta Starego 

31.12.19 – „Sylwester pod gwiazdami” – Powitanie Nowego Roku 

 

2. Uroczystości patriotyczne i okolicznościowe: 

22.01.19 - Uroczystość z okazji 156. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego – Msza św. w 

intencji Powstańców w Kościele Parafialnym p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej w Otwocku Wielkim, 

po Mszy św. złożenie hołdu Powstańcom przy Mogile w Osinach 
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12.04.19 – Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – Msza św. w intencji Ofiar w Kościele 

Parafialnym p.w. Św. Wita w Karczewie, po Mszy św. złożenie kwiatów przy  Obelisku na Skwerze 

Ofiar Katynia  

03.05.19 -  Uroczystość z okazji 228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3- go Maja - Msza św. w 

intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym p.w. Św. Wita, po Mszy św. uroczystość  patriotyczna 

przy pomniku Orła Białego Skwer im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

01.08.19 -  Obchody 75. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku Orła Białego 

Skwer im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

04.08.19 – „Śpiewanie Powstańcze” na Rynku Zygmunta Starego 

11.11.19 -  Uroczystość z okazji 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości – Msza św. w intencji 

Ojczyzny w Kościele Parafialnym p.w. Św. Wita, po Mszy św. uroczystość patriotyczna przy pomniku 

Orła Białego Skwer im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. 

 

Inne działania jednostki: 

1. Działalność podstawowa: 

Zajęcia taneczne dla dzieci – szkoła tańca Fast Step - 1 grupa 1/tyg.  

Zajęcia taneczne (latino solo) dla pań – szkoła tańca Fast Step – 1/tyg.    

Zajęcia zespołu wokalnego „Gębule” - 2/tyg. - Piwnica pod Barankiem  

Zajęcia plastyczne dla dzieci – 1 grupa 1/ tyg.  

Studio tańca - balet dla dzieci – 2 grupy 1/tyg.  

Sekcja szachowa - 1 grupa 1/tyg.  

Ceramika dla dzieci  - 1 grupa 1/tyg.  

Warsztaty fotograficzne – 1 grupa 1/tyg.  

Malarstwo SUTW – 1 grupa 1/tyg.  

Nauka języka angielskiego dla dzieci – 4 grupy 1/tyg.  

Nauka gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży – 2/tyg. - Piwnica pod Barankiem  

Fitness dla dorosłych  – 1 grupa 2/ tyg.  

Próby zespołu ludowego „Sołtysi”- 1/ tyg. – Piwnica pod Barankiem  

Próby Teatru Amatorskiego „KARTA” 1/ tyg.- Piwnica pod Barankiem 

Próby sekcji teatralnej Klubu  Seniora 1 / tyg. – Piwnica pod Barankiem  

2. Organizowanie Konkursów: 

21.03 - 22.03.19 – Zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji gminnych 42. Konkursu 

Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”  

03.04.19 – Wręczenie nagród laureatom 41. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”  

16.05.19 – Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie XXX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana 

Krzewniaka     

15.06.19 – Wręczenie nagród laureatom XXX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana 

Krzewniaka  

28.10.19 – Konkurs rodzinny „Drogi do wolności w ramach zadania „Stacja Konspiracja” z programu 

Kultura-Interwencje 2019 r. 

Październik – „Konkurs na najpiękniejszy tekst patriotyczny” w ramach zadania „Stacja Konspiracja” 

z programu Kultura-Interwencje 2019 r. 

3. Centrum Historyczne Ziemi Karczewskiej - Muzeum „Stara Plebania”: 

13.01.19 – „Karczewianie śpiewają kolędy”  

18.05.19 – Noc Muzeów w CHZK  

- Wystawa o „Karczewskich Żydach” 

 - Prezentacja „Starych dokumentów” 

 - Fotografie „Tajemnice podziemi kościoła” 

10.11.19 – „Ognisko Patriotyzmu” 

4. Zajęcia podczas ferii zimowych i letnich: 

28.01 - 08.02.19 – Zimowe zajęcia dla dzieci  

01-12.07.19 – Półkolonie – „Lato w mieście” dla dzieci 

05.08-16.08.19 – Zajęcia wakacyjne dla dzieci 

5. Przedstawienia i koncerty stacjonarne: 

05.01.19 - „Już gwiazdeczka się kolebie …” - program artystyczny w wykonaniu Sekcji Teatralnej     

Klubu Seniora w reżyserii Laury Łącz 

14.01.19 – Spektakl „Nas to dziś obchodzi” w wykonaniu uczniów koła teatralnego Szkoły   

Podstawowej nr 1 w Karczewie 
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03.02.19 – „Już gwiazdeczka się kolebie …” - program artystyczny w wykonaniu Sekcji Teatralnej 

Klubu Seniora w reżyserii Laury Łącz 

16.02.19 – Spotkanie z muzyką na żywo – „Muzyka Cygańska” Justyna Jary 

08.03.19 – Siesta Trio, koncert z okazji Dnia Kobiet  

23.03.19 – Przedstawienie teatralne pt.: „Chłopcy” Stanisława Grochowiaka w wykonaniu Teatru 

Amatorskiego KARTA w reżyserii Laury Łącz 

30.03.19 – Spotkanie z muzyką na żywo – koncert jazzowy zespół Jex Quartet 

13.04.19 – Koncert Aurelii Luśni – najpiękniejsze piosenki z filmów i musicali 08.06.19 – 

Inscenizacja kabaretu sekcji teatralnej Klubu Seniora pt.: „Urodziny” w  reżyserii Laury  Łącz  

12.10.19 – Koncert piosenek Violetty Villas  

26.10.19 – Premiera spektaklu „Odtajnić Wolność” w Piwnicy pod Barankiem w ramach zadania 

„Stacja Konspiracja” z programu Kultura-Interwencje 2019r. 

16.11.19 - Inscenizacja kabaretu sekcji teatralnej Klubu Seniora pt.: „Urodziny” w reżyserii Laury 

Łącz 

21.12.19 – Koncert kolęd w wykonaniu sekcji teatralnej Klubu Seniora w reżyserii Laury Łącz 

28.01 - 08.02.19 – Zimowe zajęcia dla dzieci  

01-12.07.19 – Półkolonie – „Lato w mieście” dla dzieci 

05.08-16.08.19 – Zajęcia wakacyjne dla dzieci 

6. Wycieczki turystyczne oraz wyjazdy do kin i teatrów stołecznych dla dorosłych oraz dzieci wraz z 

opiekunami: 

20.03.19 – Wyjazd do Teatru Kwadrat na spektakl „Kłamstewka” 

28.03.19 – Cudowna Terapia – „komedia terapeutyczna” w Teatrze im Stefana Jaracza w Otwocku  

14.04.19 – Kabaret Hrabi Wady i Waszki – Scena Kulturalna Holiday Inn Józefów 

17.08.19 – Wyjazd rodzinny do Energylandii – park rozrywki w Zatorze 

7. Pozostałe imprezy: 

15.01.19 – Spektakl „Nas to dziś obchodzi” w wykonaniu uczniów koła teatralnego Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Karczewie w Teatrze Miejskim im. S. Jaracza w Otwocku 

15.01.19 – Prezent dla babci i dziadka – otwarte zajęcia plastyczne 

20.01.19 – Koncert Noworoczny w wykonaniu Kwartetu Obession w Urzędzie Miejskim  

26.01.19 – 25 lat działalności zespołu „Gębule” 

25.02.19 – „Dziękując za granty malujemy kwiaty” – wernisaż malarstwa Stowarzyszenia 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Karczewie 

12.03.19 – Wiosna w plastyce – otwarte zajęcia plastyczne 

09.04.19 – Kolory Wielkanocy - otwarte zajęcia plastyczne 

12.05.19 – Śladami Ciuchci Rajd Rowerowy 

- Otwarcie i start rajdu przy pomniku ciuchci w Karczewie 

- Wystawa CHZK 

16.09.19 – Otwarte zajęcia - warsztaty fotograficzne 

18.09.19 – Otwarte zajęcia ceramiczne 

18.09.19 – Otwarte zajęcia z tańca nowoczesnego dla dzieci 

19.09.19 – Otwarte zajęcia z języka angielskiego 

19.09.19 – Otwarte zajęcia sekcji szachowej 

20.09.19 – Otwarte zajęcia fitness dla dorosłych 

19.09.19 – Otwarte zajęcia latino solo dla pań – szkoła tańca Fast Step 

19.09.19 – Otwarte zajęcia sekcja tańca – szkoła tańca Fast Step 

23.09.19 – Otwarte zajęcia plastyczne 

25.10.19 – Spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią w Urzędzie Miejskim 

26.10.19 – Rekonstrukcja „Tajnego Bazaru” na Rynku Zygmunta Starego w ramach zadania „Stacja 

Konspiracja” z programu Kultura-Interwencje 2019r. 

06.11.19 – „Potańcówka” dla Seniorów w ramach zadania „Stacja Konspiracja” z  programu 

Kultura-Interwencje 2019r. w Piwnicy pod Barankiem    

11.11.19 – „Koncert Dla Niepodległej” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie w ramach 

zadania „Stacja Konspiracja” z programu Kultura-Interwencje 2019r. 

14.11.19, 12.12.19 – „Kobiece Czwartki” – bezpłatne warsztaty dla przyszłych mam w zakresie 

macierzyństwa 

22.11.19 – Świąteczne Pomaganie – warsztaty ze zdobienia pierników, akcja na  rzecz   

Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek 

28.11.19 – Wieczór Andrzejkowy dla dzieci  
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04.12.19 – Mikołajki dla dzieci  

Styczeń-maj, październik-grudzień 2019 /środy/ – wykłady Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Karczewie. 

 

2.2 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie została otwarta 20.X.1949 r. Biblioteka jest 

samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Biblioteka jest 

wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora – Gminę Karczew i posiada 

osobowość prawną. Siedzibą Biblioteki jest miasto Karczew a terenem jej działania miasto i gmina 

Karczew. 

Biblioteka działa na podstawie : 

- ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz.506) 

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. O bibliotekach  (tekst jednolity Dz.U. 1997r. nr 85 poz.539 z 

poźn.zm.) 

- ustawy z dnia 25 października 1991 r.  O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej   (tekst 

jednolity Dz.U. 2018r. poz. 1983) 

- statutu MGBP nadanego Uchwałą Nr XXXIV/261/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 

grudnia 2005 r. oraz  Uchwałą Nr XXXVIII/287/2009 z dnia 17 września 2009 r. 

 

W skład sieci bibliotecznej MGBP wchodzą 4 placówki : 

- placówka główna Biblioteki z siedzibą przy ul. Widok, 

- filia biblioteczna na osiedlu ŁUGI przy ul. B-pa Miziołka, 

- filia biblioteczna w Nadbrzeżu, 

- filia biblioteczna w Ostrówcu. 

 

Misją MGBP jest : 

- rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta i gminy oraz           

upowszechnienie wiedzy i rozwoju kultury, 

- zapewnienie mieszkańcom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji, 

- stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych, 

- otaczanie troska użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji 

społecznej, 

- tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników, 

- udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz dbanie o zachowanie tożsamości 

kulturowych, 

- dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska 

zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji 

zawodowych. 

 

Struktura organizacyjna 

W bibliotece zatrudnionych jest ogółem 10 osób, w tym: bibliotekarze (w pełnych etatach) - 7 osób, 

specjalista ds. kadr i rachuby płac (1/4 etatu) - 1 osoba, główny księgowy (1/4 etatu) – 1 osoba, dyrektor 

(pełny etat) - 1 osoba. 

 

Działalność statutowa 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy : 

- udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych; upowszechnianie czytelnictwa; 

prowadzenie działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Karczew, 

- prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej; wypożyczeń międzybibliotecznych oraz 

gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych, 

- udostępnianie korzystania z Internetu w celach edukacyjnych, informacyjnych oraz do poszukiwań 

bibliograficznych. 

Liczba zbiorów Biblioteki i jej filii na dzień 31.XII. 2019  r. wynosiła  41636 woluminy. Zakupiliśmy 

ogółem 1871 woluminów w tym, z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, na wniosek  złożony przez dyrektora  biblioteki  -  474 woluminy.  
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Z Internetu przy stanowiskach komputerowych w placówkach skorzystano 1568 razy – odnotowaliśmy 

spadek w stosunku do roku 2018, co wynika zapewne z dynamicznego rozwoju nowych technologii i 

powszechności dostępu do Internetu z osobistych smartfonów.  

Stałym zainteresowaniem natomiast cieszą się takie usługi jak kserokopiowanie dokumentów, 

skanowanie dokumentów i wysyłanie drogą mailową na wskazany przez użytkownika adres a także 

korzystanie z komputerów do tworzenia krótkich pism urzędowych. 

W roku 2019 w placówkach bibliotecznych zarejestrowaliśmy również nieznaczny wzrost (w stosunku 

do roku 2018)  zapisanych czytelników  tj. 2407 osób co stanowi 15,24 % ogólnej liczby mieszkańców 

gminy. (w r. 2018 zarejestrowano – 15% ogólnej liczby mieszkańców). 

 

Do zakresu działania biblioteki należy w szczególności m.in. : 

- gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych, 

- gromadzenie i opracowanie materiałów dotyczących własnego miasta i regionu tj. dokumentów 

graficznych /piśmienniczych, kartograficznych, ikonograficznych, muzycznych/ oraz dokumentów 

dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych i elektronicznych, 

- popularyzacja zbiorów i czytelnictwa, 

- współpraca z miejskimi i gminnymi placówkami upowszechniania kultury, szkołami, bibliotekami 

szkolnymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie wspólnego propagowania działalności 

kulturalnej, 

- podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego. 

 

Informacja o realizowanych politykach, programach i strategiach.                                                                                            

Działania Biblioteki wpisują się w założenia Strategii zrównoważonego rozwoju gminy na lata 2012 – 

2022 zarówno w obszarze  rozwoju kultury czytelniczej jak i innych aspektów kultury : TEATRZYKI 

KUKIEŁKOWE dla najmłodszych prezentowane w placówkach oświatowych na terenie gminy – w 

roku 2019 teatrzyki obejrzało ponad 330 dzieci.  Starsze dzieci zaprosiliśmy do Biblioteki na warsztaty 

teatralno-plastyczne i spektakl „Dziadek do orzechów” z muzyką P. Czajkowskiego. 

Do stałych punktów  działalności Biblioteki należy zaproszenie mieszkańców do uczestnictwa w 

ogólnopolskich imprezach czytelniczych:                                                                                                                     

-  narodowe czytanie                                                                                                                                            

-  dzień języka ojczystego                                                                                                                                             

-  tydzień bibliotek                                                                                                                                                         

-  międzynarodowy dzień poezji                                                                                                                                           

-  podaruj wiersz Herberta                                                                                                                                             

-  noc bibliotek 

W 2019 roku  braliśmy dodatkowo udział w innych ogólnopolskich akcjach, programach i projektach 

kulturalnych :                                                                                                                                                                 

-  bicie rekordu czytania  w akcji JAK  NIE CZYTAM JAK CZYTAM !                                                                

-  projekcie promującym książki i czytelnictwo  MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK ! - wzięło w 

nim udział 85 dzieci w wieku 3-6 lat                                                                                                                

-  projekcie KULTURA DLA SENIORÓW –  muzyczny wieczór wspomnień wraz z prezentacją        

multimedialną przez p. Z. Zakrzewskiego „Mój Nadbrzeż – tu się urodziłem”  

Podobnie jak w latach minionych również w roku 2019  dyrektor Biblioteki złożył wniosek do 

Biblioteki Narodowej o dodatkowe środki finansowe na zakup nowości wydawniczych  z Programu 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” -  z puli Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 

roku 2019 otrzymaliśmy kwotę  10710 zł za którą kupiliśmy 474 woluminy literatury dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

Systematycznie Biblioteka bierze również czynny udział w plenerowych imprezach organizowanych 

przez Gminę Karczew podczas których zawsze  proponujemy mieszkańcom kiermasz „Książki gratis” 

(POŻEGNANIE LATA na os. Ługi) , przekazujemy gadżety promocyjne Gminy a dodatkowo w roku 

2019 zaprezentowaliśmy :                                                                                                                                              

- wystawę hobbystów rękodzielników naszej gminy (ZIELONE ŚWIĄTKI NA URZECZU)                                          

- wystawę prac malarskich mieszkańców naszej gminy (DNI KARCZEWA)                                                                  
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- wystawy tematyczne pozyskane z ponadlokalnych instytucji kultury                                                                          

- wystawa poświęcona ojcu polskiej opery narodowej St. Moniuszce  (DNI KARCZEWA)                             

(DOŻYNKI w Piotrowicach)  (XII EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA w Czersku)                                                       

-  wystawa rysunków M.E. Andriollego „Brzegi Wisły”  (FLIS FESTIWAL w Gassach                            

- wykład R. Lewandowskiego pn. „Zapomniane i nieznane dziedzictwo Andriollego                                                        

połączone z wystawą „Brzegi Wisły”  (BIBLIOTEKA KARCZEW oraz OŚRODEK KULTURY w 

Górze Kalwarii) 

W siedzibie głównej Biblioteki zorganizowaliśmy  3 spotkania autorskie:                                                                   

-  z  Hubertem Trzepałką  „BRUCHENKOPF WARSSACHAU 1944”  dot. walk  na przedmościu 

Warszawy  +  prezentacja multimedialna nowej mapy                                                                                                   

-  z  Leszkiem Szerepko  „WSCHODNIE GRANICE EUROPY szansa czy zagrożenie”                                             

-  wieczór poetycko-muzyczny z Inką Molak  i  Michałem Romanem                                                                                                   

Pozostałe działania Biblioteki 

-  Biblioteka włączyła się w akcję zbierania funduszy podczas koncertu zorganizowanego  

   w Hali Sportowej na rzecz chorego dziecka.  

-  zajęliśmy się organizacją dyktanda  ortograficznego „O pióro Burmistrza Karczewa” 

   w którym udział wzięło ok. 100 osób 

-   zaprosiliśmy p. dr Grzankę na spotkanie związane ze stanem badań IPN dot. społeczności  

    romskiej rozstrzelanej i pochowanej na terenie Karczewa w 1943 r., przygotowaliśmy  

    multimedialny fotocast o Romach. 

 

3. SPORT 

3.1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kaczewie - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej, prowadzona w formie samorządowego zakładu budżetowego utworzona na postawie Uchwały 

nr XVIII/145/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia 

samorządowego zakładu budżetowego. 

Siedziba MOSiR – Karczew przy ul. Bohaterów Westerplatte 55. Teren działania  obejmuje obszar 

miasta i gminy Karczew. Nadzór nad działalnością MOSiR sprawował Burmistrz. 

Struktura organizacyjna 

MOSiR-em kierował dyrektor, który był zwierzchnikiem służbowym pracowników. Prowadzeniem 

rachunkowości i wykonywaniem dyspozycji środkami pieniężnymi zajmował się Główny księgowy. 

 W skład struktury organizacyjnej MOSiR-u wchodziły następujące  komórki: 

- Dział Sportu, 

- Dział Administracyjno-Kadrowy, 

- Dział Finansowy, 

- Dział Techniczno-Gospodarczy. 

Komórkami organizacyjnymi o których mowa w punktach powyżej kierowali kierownicy działów, 

jednoosobowo odpowiedzialni za ich funkcjonowanie. Na czele działu techniczno-gospodarczego stał 

majster. 

W MOSiR zatrudnionych było 13 osób w przeliczeniu na 12 etatów.  
 

Działalność statutowa 

Przedmiot działalności statutowej MOSIR - realizacja zadań własnych Gminy Karczew z zakresu 

kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zarządzanie i administrowanie obiektami, terenami  

rekreacyjno-sportowymi i urządzeniami sportowymi, stanowiącymi własność Gminy Karczew, w tym 

tworzenie warunków rozwoju sportu dzieci i młodzieży oraz sportu amatorskiego, wspomaganie sportu 

wyczynowego, organizowanie wypoczynku, utrzymanie, zarządzanie i administrowanie obiektami, 

urządzeniami i terenami rekreacyjno-sportowymi będącymi własnością Gminy Karczew. MOSiR pełnił 

na zlecenie Gminy Karczew funkcję administratora i zarządcy nad obiektem stadionu miejskiego i 

boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012. 
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Zrealizowane wydarzenia 

L

p 

Nazwa imprezy data dane 

organizatora 

miejsce 

1 Mistrzostwa Szk. Podst. Gm. Karczew w tenisie 

stołowym dz./ch. 

09.01 MOSiR Karczew Hala sportowa 

2 27 Finał WOŚP 13.01 MOSiR Karczew Hala sportowa 

3 SUPERDROB CUP 2019   rocznik 2011                                                                                                            19-20.01 LKS Mazur Hala Sportowa 

4 Woj. Liga Młodziczek: MKS - KPR ROKiS 

Radzymin 

20.01 MKS Karczew Hala sportowa 

5 I Liga piłki ręcznej kobiet MKS Karczew – 

MMKS Jutrzenka Płock 

20.01 MKS Karczew Hala sportowa 

6 Zima w mieście 04-15.02 MOSiR Karczew Hala sportowa 

7 Turniej piłki nożnej Funkcjonariuszy 

Administracji Skarbowej 

9-11.02 Krajowa Szkoła 

Skarbowości 

Hala sportowa 

8 Wimet Cup – turniej piłki nożnej rocznik 2010 16-17.02 LKS Mazur Hala sportowa 

9 I Liga piłki ręcznej MKS Karczew- SKF KPR 

Oborniki Wielkopolskie 

16 -17.02 MKS Karczew Hala sportowa 

10 Wojewódzka liga dzieci-dziewcząt (Karczew, 

Mława, Pruszków, Wesoła, Regimin) 

17.02 MKS Karczew Hala sportowa 

11 Woj. Liga Młodziczek MKS- UKS Zielonka 24.02 MKS Karczew Hala sportowa 

12 Mistrzostwa Gm. Karczew Szkół 

Podstawowych w piłce ręcznej dz./chł. /młodsi/ 

26.02 MOSiR Karczew Hala sportowa 

13 Karczew Cup halowy turniej piłki nożnej 

rocznik 2007 

3.03 LKS Mazur 

Karczew 

Hala sportowa 

 

14 

 

Mistrzostwa Gm. Karczew Szkół 

Podstawowych w piłce ręcznej dz./chł. gr./starsi/ 

7.03 

 

MOSiR Karczew 

 

Hala sportowa 

 

15 Mistrzostwa Powiatowe w piłce ręcznej Szkół 

Podstawowych 

13.03 Starostwo 

Powiatowe 

Hala sportowa 

16 I Liga piłki ręcznej kobiet MKS Karczew-  

CHKS Politechnika Łódź 

14.03 MKS Karczew Hala sportowa 

17 Wojewódzka Liga dzieci-dziewcząt 16.03 MKS Karczew Hala sportowa 

18 

 

19 

Wojewódzka liga Młodziczek MKS Karczew – 

MMKS Jutrzenka Płock 

MKS Karczew UKS Varsovia 

16.03 

 

19.03 

MKS Karczew 

 

  

Hala sportowa 

 

  

20 I Liga kobiet MKS – Urbis Gniezno 17.03 MKS Karczew Hala sportowa 

21 I liga kobiet MKS Karczew- KS AP Poznań 30.03 MKS Karczew Hala sportowa 

22 I Liga piłki ręcznej kobiet MKS Karczew- MTS 

Kwidzyn 

7.04 MKS Karczew Hala sportowa 

23 Mistrzostwa Gm. Karczew szkół Podstawowych 

w  „Dwa ognie” 

11.04 MOSiR Karczew Hala sportowa 

24 Międzypaństwowy mecz U-19 Polska - 

Rumunia 

24.04 ZPRP/MKS 

Karczew 

Hala sportowa 

25 I Liga piłki ręcznej kobiet MKS Karczew  /SMS 

II ZPRP Płock 

26.04 MKS Karczew Hala sportowa 

26 Impreza charytatywna pomóżmy Maksiowi 

zatrzymać marzenia 

27.04 SP 2, LKS Mazur 

Karczew 

Hala sportowa 

27 Mistrzostwa Polski Hip Hop 3-5.05 UKS DUET Hala sportowa 

28 XI Karczewski Bieg Szlakami MPK 11.05 MOSiR Karczew Baza torfy 

29 Mistrzostwa Gminy Karczew Szkół 

Podstawowych w piłce nożnej – Orlik /młodsi/ 

14.05 MOSiR Karczew Boisko Orlika 

30 Turniej piłki ręcznej dziewcząt 22.05 MKS Karczew Boisko Orlika 

31 Mistrzostwa Gm. Karczew Szkół 

Podstawowych w piłce nożnej – Orlik /starsi/ 

21.05 MOSiR Karczew Boisko Orlika 

32 Dzień Dziecka 01.06 MOSiR Karczew Moczydło 

33 VI Mistrzostwa Mazowsza w Szachach 09.06 UKS MDK Hala sportowa 
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szybkich o Puchar Kolei Mazowieckich Otwock 

34 III Karczewski Bieg Uliczny 16.06 MOSiR Karczew  Ulice 

Karczewa 

35 Lato w Mieście 1-14.07 MOSiR Karczew Hala sportowa/ 

boisko Orlika 

36 Lato w Mieście 19-30.08 MOSiR Karczew Hala sportowa/ 

boisko Orlika 

37 Festiwal szachowy 7.09 MDK Otwock/ 

MOSiR Karczew 

Hala sportowa 

38 Turniej Szacho- tenis 8.09 MDK Otwock; 

MOSiR Karczew 

Hala sportowa 

39 Międzynarodowy turniej p.n. Super Festiwal 

SUPERDROB 

23.09 SuperDrob 

Karczew/ MOSiR 

Hala sportowa 

40 I Liga kobiet MKS – SMS II ZPRP Płock 23.09 MKS Karczew Hala sportowa 

41 XII Karczewski Bieg Szlakami MPK 28.09 MOSiR Karczew/ 

MPK 

Baza Torfy 

42 I Liga kobiet MKS-AZS Lublin 6.10 MKS Karczew Hala sportowa 

43 Mistrzostwa Polski Krajowej Administracji 

Skarbowej w piłce siatkowej 

11-13.10 Krajowa Szkoła 

Skarbowości 

Hala sportowa 

44  I Liga kob. MKS-KS Kościerzyna 19.10 MKS Karczew Hala sportowa 

45 Mistrzostwa Polski na rolkach 25-27.10 UKS Wilki/ 

MOSiR Karczew 

Hala sportowa 

46 XI Ogólnopolski  Turniej Piłki Ręcznej 

Dziewcząt Karczew Cup -2019 

08-11.11 MKS Karczew/ 

MOSiR Karczew 

Hala sportowa 

47 I Liga Kobiet MKS Karczew – AZS AWF Wwa 9.11 MKS Karczew Hala sportowa 

48 Mistrzostwa Gm. Karczew Szkół 

Podstawowych w  piłce koszykowej gr. starsza 

18.11 MOSiR Karczew Hala sportowa 

49 Mistrzostwa Gm. Karczew Szkół 

Podstawowych w mini koszykówce 

19.11 MOSiR Karczew Hala sportowa 

50 Turniej piłki ręcznej dziewcząt – liga dzieci 

młodszych 

23.11 MKS Karczew Hala sportowa 

51 Turniej halowej piłki nożnej 30.11 LKS Mazur 

Karczew 

Hala sportowa 

52 Woj. Liga Młodziczek MKS- APR Radom 1.12 MKS Karczew Hala sportowa 

53 Mistrzostwa Powiatowe w koszykówce 

dziewcząt i chłopców 

3.12 

6.12 

Starostwo 

Powiatowe 

Hala sportowa 

 

54 Turniej charytatywny Gramy dla dzieciaków 7-8.12 Stowarzyszenie  

Nieśmy Radość 

Hala sportowa 

55 I Liga MKS Karczew- MTS Kwidzyn 7.12 MKS Karczew Hala sportowa 

56 Futsal – mecz II Ligi LKS  ROKOLA- Zdrowie 

Garwolin 

7.12 LKS Rokola Hala sportowa 

57 Turniej piłki ręcznej dziewcząt 14.12 MKS Karczew Hala sportowa 

58 Futsal – mecz II Ligi LKS Rokola- WIN 

Warszawa 

14.12 LKS Rokola Hala sportowa 

59 Turniej Halowej piłki nożnej 15.12 LKS Mazur Hala sportowa 

60 Woj. Liga Młodziczek MKS Karczew – UKS 

Wilanowia 

15.12 MKS Karczew Hala sportowa 

61 Mistrzostwa Powiatowe Szkół Podstawowych w 

halowej piłce nożnej 

17.12 Starostwo 

Powiatowe 

Hala sportowa 

62 Turniej Halowej piłki nożnej 21.12 LKS Mazur 

Karczew 

Hala sportowa 

63 Sylwestrowy Turniej piłki nożnej 28.12 MOSiR Karczew Hala sportowa 
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Działalność inwestycyjno-remontowa: 

W 2019 roku przeprowadzono remonty i inwestycje: 

- wymiana mieszalnika wody w łazience 1 004,32 zł 

- konserwacja boiska sztucznego na stadionie 4 791,60 zł 

- konserwacja boiska naturalnego na stadionie 7 295,85 zł 

- konserwacja boiska na stadionie 7 295,85 zł 

- konserwacja boiska na Orliku 800,00 zł 

- konserwacja boiska na Orliku 800,00 zł 

- konserwacja systemu telewizji obserwacyjnej 937,18 zł 

- przegląd i konserwacja gaśnic, hydrantów 245,48 zł 

- konserwacja kserokopiarki 213,53 zł 

 

 
 

4. POMOC SPOŁECZNA 

4.1 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 

 

Struktura organizacyjna 

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie na dzień 31 grudnia 2019 r.  

zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 17 osób. 

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej MGOPS zatrudnia pracowników 

socjalnych. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnionych było 7 pracowników socjalnych świadczących 

pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe w miejscu 

zamieszkania. 

 

Działalność statutowa MGOPS. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną realizująca zadania pomocy 

społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i 

uprawnienia. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także 

podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem.  

 

Realizowane programy: 

1. Realizacja rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” 

Wyszczególnienie Ogółem  w tym 

na wsi: 

w tym: 

dzieci do czasu 

rozpoczęcia nauki 

w szk. podst. 

uczniowie do czasu 

ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej 

pozostałe osoby 

otrzymujące 

pomoc   

Rzeczywista liczba osób 

objętych programem ogółem 
165 67 40 55 70 

w tym: liczba osób 

korzystających z posiłku 
85 29 31 54 0 

z zasiłku celowego 111 55 20 21 70 

W ramach Programu opłacono 10.814 posiłki, średni koszt jednego posiłku wyniósł 5,24 zł. W 

porównaniu do 2018  r. zmalała liczba dzieci korzystających z posiłków w placówkach oświatowych. 

Spowodowane jest to zwiększeniem dochodów rodzin. 

 

2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Karczewie zatrudniał 1 asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę Asystent 
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finansowany był ze środków gminy i ze środków ministerialnego Programu asystent rodziny i 

koordynator pieczy zastępczej.  

Asystent świadczył wsparcie dla 16 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-

wychowawczej.  

W ramach realizacji ustawy MGOPS w Karczewie współfinansował pobyt dzieci w  rodzinach 

zastępczych. Liczba dzieci w rodzinnie zastępczej wynosiła 6, a instytucjonalna piecza zastępcza 5, 

był to koszt 42.537,61zł. 

 

W Gminie Karczew realizowany jest Gminny Program Wspierania Rodziny przyjęty uchwałą nr  

VI/43/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 kwietnia 2019 r.  

W ramach gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną realizowano następujące 

działania: 

- udzielenie pomocy w formie zasiłków okresowych, celowych,  

- finansowanie obiadów dzieci w placówkach oświatowych,  

- dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego,  

- dofinansowanie do zakupu przyborów szkolnych,  

- udzielanie pomocy w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, alkoholizmowi, 

- poradnictwo socjalne i rodzinne,  

- organizowanie czasu wolnego w świetlicy środowiskowej,    

- pomoc żywnościowa w ramach programu PEAD, 

  -  pomoc asystenta rodziny, 

  - pomoc psychologiczna w ramach działających na terenie gminy punktów konsultacyjnych i 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

Rodziny z dziećmi otrzymują również wsparcie finansowe w postaci zasiłków rodzinnych, 

alimentacyjnych, wychowawczych, ,świadczenia "Dobry start". Rodziny wielodzietne korzystają z 

przywilejów jakie niesie Karta Dużej Rodziny. 

 

3. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania gminy w zakresie wspierania rodziny 

dotkniętej przemocą.  

W Gminie Karczew realizowany jest program przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyjęty uchwałą 

nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015 r. 

W ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład 

którego wchodzą przedstawiciele MGOPS, Komisariatu Policji, Sądu Rodzinnego, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stowarzyszenia „W stronę słońca”, służby zdrowia, 

placówek oświatowych tj. pedagog szkolny, psycholog szkolny. 

 

Działania Zespołu Interdyscylinarnego i Grup Roboczych w 2019 r. 

Zespół Interdyscyplinarny w 2019 roku spotkał się 11 razy. Powołano 19 Grup Roboczych, które 

odbyły 114 spotkań. Zespół zakończył ogółem 31 procedur, w tym 9 w wyniku zakończenia przemocy 

w rodzinie i 22 w wyniku braku zasadności podejmowanych działań.  

Rozpoznano 146 osób dotkniętych przemocą w rodzinie (53 kobiety, 58 mężczyzn i 35 dzieci). 91 

osób objęto pomocą w formie wsparcia, z czego 69 osób otrzymało wsparcie psychologiczne i 22 

osoby otrzymały wsparcie socjalne. W 2019 r. osób, wobec  których istnieje podejrzenie, że są 

dotknięte przemocą w rodzinie były 24 kobiety i 9 mężczyzn, osób, wobec których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie - 4 kobiety, 29 mężczyzn. 

W ramach MGOPS funkcjonuje punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy, w którym zatrudniony jest 

psycholog, pełniący dyżury  dwa razy w tygodniu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W ramach MG Ośrodka Samopomocy Środowiskowej funkcjonuje punkt konsultacyjny, w którym 

zatrudniony jest prawnik. 

W 2019 roku wszczęto procedurę „Niebieskiej karty” w stosunku do 33 rodzin oraz dodatkowo w 13 

rodzinach kontynuowano procedurę z poprzednich lat.  

 

4. Realizacja obowiązków z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych. 

Informacja o rodzinach pobierających świadczenia rodzinne: 

- liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne czyli: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku 

rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 
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zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), 

świadczenie rodzicielskie - 724 

- liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny ogółem – 359 

 

Z zasiłku dla opiekunów, o których mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

skorzystały 5 osób (dzieci opiekujące się rodzicami). 

Z zasiłku jednorazowego w wysokości 4.000 zł. na mocy ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

"Za życiem" nie skorzystała żadna rodzina. 

 

Informacja na temat osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dłużników 

alimentacyjnych. 

- liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego ogółem – 35 

- liczba dłużników alimentacyjnych w gminie – 61 

Informacja o rodzinach z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego. 

- liczba świadczeń wychowawczych przyznanych decyzją w tym – 26 729  

- liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze – 3019 

Informacja o rodzinach z ustalonym prawem do świadczenia "Dobry start" 

- liczba wniosków dotyczących świadczenia „Dobry Start” - 1438 

- liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie – 1970 

 

5. Realizacja obowiązków wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

Ośrodek realizuje wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie: 

- realizacji programów profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych obejmujące 

programy na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli;  

- dofinansowania obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową; 

- finansowania badań przeprowadzonych przez biegłego w celu określenia stopnia uzależnienia; 

- pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią, przemocą 

domową i innymi formami patologii życia rodzinnego;  

- wspierania działalności świetlic środowiskowych;  

- współpracy przy opracowywaniu gminnego programu profilaktyki uzależnień. 

 

Działanie Ilość Koszt w zł. 

Finansowanie badań przeprowadzonych przez 

biegłego w celu określenia stopnia uzależnienia; 

 

11 osób 

 

3.587,82 

Dofinansowanie wypoczynku zimowego  i letniego 2 wyjazdy 27.484,21 

Dożywianie dzieci w świetlicy środowiskowej 

stowarzyszenia „W stronę słońca” 

 

przez 10 miesięcy 

 

12.702,25 

Programy profilaktyczne w placówkach 

oświatowych 

15 30.816,00 

Reedukator w świetlicy środowiskowej przez 10 miesięcy 3.885,00 

Konsultacje psychologiczne przez cały rok 13.300,00 

Szkolenie osób zaangażowanych w realizację 

Niebieskiej Karty (prac. socj., pedagodzy szkolni, 

psycholodzy, dzielnicowi) 

 

1 

 

3.954,45 
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4.2 Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie 
Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie został utworzony w celu 

realizacji zadań zleconych oraz własnych. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje 

Burmistrz Karczewa oraz Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Warszawie. 

W skład Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej wchodzą: 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy stanowiący wsparcie dla osób przewlekle chorych psychicznie i 

niepełnosprawnych intelektualnie, 

2. Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych, 

3. Dział Porad prawnych dla rodzin i osób dotkniętych przemocą. 

 

Struktura organizacyjna 

Ośrodkiem kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki. Kierownik składa 

Radzie Miejskiej w Karczewie coroczne sprawozdanie z działalności MGOSŚ. Szczegółowa struktura 

organizacyjna zawarta jest w Regulaminie Organizacyjnym MGOSŚ oraz w Regulaminie 

Organizacyjnym ŚDS i Regulaminie pobytu w ŚDS.  

ŚDS działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Karczewie zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Burmistrza Karczewa. 

Struktura organizacyjna jest w tym dokumencie szczegółowo przedstawiona, a na dzień 31.12.2019 r. 

zatrudnienie pracowników domu w podziale na stanowiska pracy z uwzględnieniem wymiaru etatu 

wynosi 7  osób ( tj.5 i ½ etatu) i przedstawia się następująco: kierownik (1 etat), pedagog (1 etat), st. 

instruktor terapii zajęciowej (1 etat), opiekun medyczny (1 etat), psycholog (½ etatu), specjalista pracy 

socjalnej (½ etatu), główna księgowa (½ etatu). 

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego dla uczestników 

przedstawia się następująco: 

- typ A - 1 pracownik na 5 uczestników 

- typ B - 1 pracownik na 5 uczestników 

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu 0 

Liczba pracowników w ŚDS w 2019 r. nie uległa zmianie w stosunku do roku 2018 r.  

 

W 2019 r. była zawarta jedna umowa o wolontariat ze stażystką, która odbyła staż w ŚDS w  

Karczewie. Natomiast w Punkcie Konsultacyjnym, który działa na podstawie Regulaminu 

Organizacyjnego M-GOSŚ byli zatrudnieni w oparciu o umowę zlecenie: 

- psycholog-specjalista psychoterapii uzależnień – 48 godz. miesięcznie,  

- instruktor terapii uzależnień - 48 godz. miesięcznie, 

- prawnik w dziale porad prawnych dla rodzin i osób dotkniętych przemocą - 7 godzin tygodniowo. 

 

Działalność statutowa 

Zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi pomocy społecznej, ochrony zdrowia psychicznego i 

samorządu gminnego podstawę prawną działania M-GOSŚ w Karczewie stanowi jego Statut, któremu 

nadano nowe brzmienie Uchwałą Nr L/448/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2018 

r. Zgodnie z jego aktualnie obowiązującym brzmieniem M-GOSŚ realizuje zadania zlecone Gminie 

Karczew z zakresu pomocy społecznej polegające na: 

- działaniach zapewniających wsparcie i integrację społeczną osobom przewlekle chorym psychicznie, 

- podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności ww. osób, które to umiejętności są niezbędne do 

samodzielnego życia, zwiększaniu ich mobilności i społecznej aktywności, zmniejszeniu liczby 

ponownych hospitalizacji tych osób. 

M-GOSŚ realizuje również zadania własne Gminy Karczew związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych osób pełnoletnich oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, 

polegające w szczególności na: 

- motywowaniu osób do podjęcia leczenia odwykowego i pomoc w utrzymaniu trzeźwości, 

- zapobieganiu negatywnym skutkom, jaki wywołuje choroba alkoholowa i przemoc w rodzinie, 

- zapewnieniu pomocy terapeutycznej, psychologicznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych 

od alkoholu oraz ich rodzin, 

- udzielaniu rodzinom osób uzależnionych pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności 

ochrony przed przemocą w rodzinie. 
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W marcu 2019 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Gminą Otwock i Gminą Karczew w 

sprawie powierzenia Gminie Karczew realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 

polegającej na objęciu mieszkańców Gminy Otwock opieką i usługami świadczonymi przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Karczewie. Porozumienie to było efektem pracy kierownika M-

GOSŚ w Karczewie. Zarządzeniami kierownika M-GOSŚ w Karczewie w 2019 r. zostały 

wprowadzone: 

1) procedury dotyczące funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, 

2) procedura antymobbingowa w M-GOSŚ 

3) regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego w M-GOSŚ. 

Wprowadzone procedury mają na celu:                                                                                                       

- przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym, niewłaściwym i trudnym, 

- podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zachowań agresywnych, zachowań 

zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników i pracowników, 

- wspieranie działań mających na celu budowanie i umacnianie pozytywnych relacji  interpersonalnych 

między uczestnikami oraz pracownikami ośrodka, 

- wskazanie konkretnych sposobów (procedur) postępowania w sytuacjach trudnych i nagłych.                                         

- procedura stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w ŚDS w 

Karczewie                                                                                                                                                     

W Punkcie Konsultacyjnym był realizowany Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Karczew. 

 

Działalność inwestycyjno-remontowa: 

W 2019 roku wymieniono podłogę w kuchni oraz w jadalni oraz odmalowano część pomieszczeń. 

Ośrodek doposażono w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Podjęto starania, aby w przyszłości  

powiększyć ośrodek o ok. 50 m² i stworzyć pracownię rękodzieła artystycznego, co pozwoliłoby na 

dostosowanie domu do wymaganych standardów. 

 

Udział w wydarzeniach: 

Na terenie Miasta i Gminy Karczew w 2019 r. braliśmy udział w imprezach okolicznościowych i 

spotkaniach integracyjnych zgodnie z miesięcznym harmonogramem zajęć w ŚDS. Były to m.in.: 

Koncert Charytatywny- Noworoczny w Urzędzie Miejskim w Karczewie, XXVII finał WOŚP, 

Walbachowski Jarmark Wielkanocny, Dni Karczewa, obchody 75. Rocznicy Wybuchu Powstania 

Warszawskiego, Pożegnanie Lata na Ługach, Walbachowski Jarmark Bożonarodzeniowy. 

W 2019 r. została stworzona i redagowana gazetka ośrodkowa przez uczestników i pracowników ŚDS, 

w której na bieżąco przedstawiane były informacje dotyczące działalności ośrodka. 

 

 

 

 

5. OPIEKA ZDROWOTNA 

5.1 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie jest samodzielnym 

publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który świadczy usługi dla mieszkańców miasta oraz Gminy 

Karczew. Podstawowym celem działań jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, 

przywracaniu i ratowaniu zdrowia. Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej oraz 

specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach NFZ udzielane są codziennie.  

Pracownicy naszego Zespołu to profesjonaliści o wysokich kwalifikacjach zawodowych, w pełni gotowi 

i przygotowani do udzielania pomocy na najwyższym poziomie w systemie poradnictwa oraz 

lecznictwa ambulatoryjnego. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie zwany dalej, jest 

podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.  poz. 1638 z poźn. zm.). 

Przychodnia podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

prowadzonemu przez Wojewodę Mazowieckiego, jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego. 
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Podmiotem tworzącym i prowadzącym Zespół  jest Gmina Karczew. 

Gmina Karczew sprawuje nadzór nad zgodnością działań Zespołu z przepisami prawa. 

 

Siedzibą Zespołu jest miasto Karczew (05-480 Karczew), ul. Otwocka 28, a oddział przychodni mieści 

się również w miejscowości Sobiekursk 27. 

Obszar działania Przychodni obejmuje teren Gminy Karczew łącznie z obsługą szkół podstawowych. 

Przychodnia współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, administracją 

samorządową, ze szkołami oraz z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami. 

 

Struktura organizacyjna 

1. Strukturę organizacyjną SPZZLO tworzą: 

 1) jednostka organizacyjna 03 Przychodnia Rejonowa w Karczewie (05-480 Karczew, ul. Otwocka 

28), w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

a. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej; 

b. Gabinet pielęgniarki środowiskowej- rodzinnej; 

c. Poradnia pediatryczna; 

d. Poradnia ginekologiczno-położnicza; 

e. Poradnia stomatologiczna; 

f. Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania Zespołu); 

g. Gabinet zabiegowy pielęgniarski; 

h. Punkt szczepień; 

i. Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 (05-480 Karczew, ul. Otwocka 13); 

j. Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 (05-480 Karczew, ul. Bielińskiego 7); 

k. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

(05-480 Karczew, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4); 

l. Pracownia fizjoterapii (05-480 Karczew, ul. Widok 2); 

m. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej; 

n. Poradnia reumatologiczna; 

2)  jednostka organizacyjna 02 Przychodnia Rejonowa w Sobiekursku (05-480 Karczew, 

Sobiekursk 27), w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

a. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej; 

b. Gabinet pielęgniarki środowiskowej- rodzinnej; 

c. Poradnia pediatryczna; 

d. Poradnia ginekologiczno-położnicza; 

e. Poradnia stomatologiczna; 

f. Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania Zespołu); 

g. Gabinet zabiegowy pielęgniarski; 

h. Punkt szczepień; 

i. Poradnia reumatologiczna. 

2. Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą komórki organizacyjne i stanowiska niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania Zespołu. 

W przychodni na dzień 31.12 2019 r. było zatrudnionych 38 pracowników – wzrost o 2 osoby (5%) w 

stosunku do roku 2018 , w tym : 10 lekarzy, 12 pielęgniarek , 4 rejestratorki, 2 pomoce stomatologiczna, 

5 sprzątaczek , 2 osoby gospodarcze i 2 osoby administracji 1 główny księgowy. Ponadto przychodnia 

zatrudnia 13 lekarzy na kontraktach lekarskich (USG, ginekologia, stomatologia, POZ) wzrost o 5 

lekarzy (62,5%). Przychodnia obsługuje populację około 15 500 osób, ilość udzielonych procedur 

medycznych wyniosła 65 805 w POZ w tym wizyt domowych 1 558. Liczby te zawierają porady 

udzielone dorosłym i dzieciom. Poradnia ginekologiczno- położnicza opiekuje się 4 956 kobietami a 

poradnia stomatologiczna 3 299 pacjentami. 

 

Cele, zadania statutowe i zakres świadczeń zdrowotnych 

Podstawowym celem działania Przychodni jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na: 
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1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych, tj. podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia 

lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania; 

2) promocji zdrowia. 

Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. 

 

Do podstawowych zadań SPZZLO w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, 

należy: 

1) organizowanie i sprawowanie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji 

leczniczej oraz stomatologii; 

2) organizowanie badań diagnostycznych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia 

dalszego postępowania leczniczego. 

 

 Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Przychodnię obejmuje w szczególności: 

    1) badania i porady lekarskie; 

    2) leczenia; 

    3) prowadzenie dokumentacji medycznej; 

    4) orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy; 

    5) opiekę nad kobietą ciężarną i płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem; 

    6) opiekę nad zdrowym dzieckiem; 

    7) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze; 

    8) opiekę środowiskową i pielęgnację w domu chorego; 

    9) rehabilitację leczniczą; 

    10) działania diagnostyczne; 

    11) udzielanie stomatologicznych świadczeń profilaktyczno-leczniczych; 

    12) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej; 

    13) specjalistyczną opiekę zdrowotną; 

    14) prowadzenie medycznej działalności usługowej. 

 

Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom 

ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych 

przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, na zasadach określonych 

w obowiązujących przepisach prawa lub w umowie cywilnoprawnej. 

Świadczenia zdrowotne w SPZZLO udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające 

wymagania określone w odrębnych przepisach, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze 

wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z poszanowaniem praw pacjenta i z zasadami etyki 

zdrowotnej. 

Pomieszczenia i urządzenia Przychodni odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju 

wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

 

Działalność inwestycyjno- remontowa 

Przychodnia działalność inwestycyjną prowadzi z własnych środków. 

Poniżej przedstawiamy plany inwestycyjne na rok 2019 r. : 

Zrealizowano: 

- Zakup nowego sprzętu medycznego m.in. separatory amalgamatu, autoklaw do przychodni w 

Karczewie, tablica Snelenowska do badania wzroku, aparat bilirubinometr - 47 560,01 zł, 

- Uzupełnienie bazy komputerowej- nowe komputery, monitory, drukarki + zakup nowego serwera do 

przychodni w Karczewie i licencje serwerowe + licencje do Eryk + zakup licencji antywirusa- 49 745 

zł 

- Zakup klimatyzatorów w przychodni w Sobiekursku- 7 054,05 zł 

- Zakup maszyny do konserwacji podłóg- 16 339,32 zł 

- Zakup licencji na e-rejestracja- 3 555,68 

Łączna kwota inwestycji: 124 254,08 zł  

Nie zrealizowano: 

- Budowa nowego wjazdu kostki brukowej w przychodni w Sobiekursku  

- Zakup maszyny do konserwacji podłóg 

- Ulepszanie wentylacji w przychodni w Karczewie- wykonanie klap rewizyjnych  
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Programy wdrożone i prowadzone w SPZZLO 

1) Program fizykoterapii finansowany ze środków Gminy Karczew w ramach profilaktyki i leczenia 

chorób układu kostno- stawowego dla mieszkańców Gminy Karczew. 

W ramach programu suma przeznaczona na ten cel wyniosła 145 000 zł, w ramach czego obsłużono 

497 osób i wykonano 19 570 zabiegów. 

2) Szczepienie przeciwko grypie dla ludności powyżej 65 roku życia. Program finansowany przez 

Gminę Karczew. Przeznaczono na ten cel 12 000 zł w ramach czego dokonano 350 szczepień. 

3) Program „Zmierz się z cukrzycą”. Program finansowany ze środków SPZZLO. 

Populacja objęta programem około 160 osób. 

Jest to program typu NON PROFIT, obejmuje leczenie i diagnostykę cukrzycy pod nadzorem lekarza 

diabetologa. 

4) Program Profilaktyki Gruźlicy dedykowanym naszym pacjentom w ramach świadczeń 

gwarantowanych. 

5) Karta komunikacji dla osób niesłyszących - SPZZLO wprowadza Kartę Komunikacji z Osobą 

Niesłyszącą, celem łatwiejszego i szybszego dostępu do świadczonych usług medycznych. 

6) e-Rejestracja - uruchomienie w przychodni usługi e-rejestracji. Pacjenci mają możliwość pobierania 

haseł i loginów do zapisów elektronicznych na wizytę do lekarza.  

7) e-Recepty – celem jest ograniczenie osobistego stawiennictwa w Przychodniach w Karczewie i 

Sobiekursku w związku z zapotrzebowaniem na leki. 

8) Mała kardiologia – „Miej serce i patrz w serce” program dedykowany jest dla naszych pacjentów z 

przychodni w Karczewie oraz Sobiekursku.  

Jest programem  finansowanym wyłącznie ze środków finansowych przychodni. 

Zakupione zostały m.in. holtery EKG i ciśnieniowe, wykupione usługi prób wysiłkowych w Centrum 

Kardiologii Józefów, które są wykorzystywane przy diagnostyce kardiologicznej. 

Typ programu NON PROFIT. 

 

 

 

6. GOSPODARKA KOMUNALNA 

6.1 Grupa Remontowa w Karczewie 
Grupa Remontowa jest gminną jednostką organizacyjną, która została powołana na mocy Uchwały Nr 

XV/116/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2004 r. Na podstawie Uchwały Nr 

XXVI/185/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 września 2008 r. nadany został jednostce Statut, 

który określa zadania i zasady funkcjonowania Grupy Remontowej. Pierwotna treść Statutu została 

uchwalona Uchwałą Nr XLVI/441/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 r. i na 

mocy ww. Uchwały przyjęto nową treść Statutu, która określa cele i zadania Grupy Remontowej, jej 

strukturę organizacyjną i zasady gospodarki finansowej.  

 

Zgodnie z § 7 Statutu do zadań Grupy Remontowej należy: Realizowanie zadań z zakresu gospodarki 

komunalnej, a także wykonywanie zadań w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 

samorządowej. 

1. Do zadań Grupy Remontowej w zakresie gospodarki komunalnej należy: 

1) wykonywanie zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Karczew 

(budowa i remonty): 

a) zlecanie opracowania dokumentacji projektowych prac budowy, prac remontowych i 

modernizacji dróg i mostów, 

b) prace remontowe, budowlane i modernizacyjne ulic, chodników oraz placów do wykonania 

przez pracowników Grupy Remontowej, w pozostałych przypadkach zlecane wykonanie prac 

innym wyspecjalizowanym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) utrzymanie, konserwacja, wymiana oznakowania poziomego i pionowego dróg, drogowych 

obiektów inżynieryjnych i innych urządzeń związanych z drogami, 

d) bieżące utrzymanie ulic, dróg polegające na zapewnieniu przejezdności w okresie zimowym, 

e) utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie gminy Karczew, 

f) dokonywanie przeglądów okresowych mostów i przepustów w pasie dróg oraz realizacja zaleceń 

właściwych służb nadzoru, 

2) w zakresie oczyszczania: 
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a) zapewnienie czystości na ulicach, chodnikach, placach, skwerach, a także pasach dróg gminnych 

oraz przystankach autobusowych na terenie gminy Karczew, między innymi poprzez zbiórkę i 

wywóz odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne, 

b) współpraca z wyspecjalizowaną firmą w sprawie przekazywania materiałów do 

unieszkodliwienia, 

c) zapewnienie kabiny sanitarnej (wynajem i serwis) w miejscach na terenie Karczewa - placach 

zabaw, plaży Moczydło, Rynek Zygmunta Starego, teren targowiska miejskiego, 

d) rekultywacja terenów do nielegalnych składowisk i wysypiskach odpadów, 

3) w zakresie zieleni miejskiej: 

a) utrzymanie terenów zieleni miejskiej, pielęgnacja zieleni parkowej i przyulicznej, 

b) właściwe zagospodarowanie nowych terenów poprzez nowe nasadzenia roślin, krzewów i 

drzewek, 

4) utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej, będących pod opieką Gminy, 

5) do zadań Grupy Remontowej realizowanych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty 

samorządowej należy w szczególności: 

a) administrowanie i utrzymanie placów zabaw na terenie Karczewa, 

b) administrowanie targowiskiem miejskim oraz terenami sprzedaży sezonowej w Karczewie, 

c) właściwe utrzymanie terenu plaży przy Moczydle w Karczewie – nawiezienie i wymiana piasku 

rzecznego oraz porządkowanie, 

d) administrowanie słupami i tablicami ogłoszeniowymi na terenie miasta Karczewa, 

e) bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sprzętu będącego w użytkowaniu Grupy 

Remontowej z wyjątkiem napraw specjalistycznych zlecanych innym podmiotom, 

f) utrzymanie porządku i estetyki na terenie bazy i właściwego stanu oraz zabezpieczenia 

budynków użytkowanych przez jednostkę, 

2. Grupa Remontowa może wykonywać zadania w zakresie swojej działalności komunalnej na potrzeby 

innych jednostek organizacyjnych Gminy Karczew, 

3. Grupa Remontowa wykonuje także inne zadania powierzone przez Burmistrza Karczewa. 

 

Struktura organizacyjna 

Wewnętrzną strukturę organizacyjną Grupy Remontowej określa regulamin organizacyjny ustalony 

przez Dyrektora Grupy Remontowej i zatwierdzony przez Burmistrza Karczewa. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnienie w jednostce wynosiło 21 pracowników w tym  

4 osoby w ramach zatrudnienia pracowników do robót publicznych (20,25 etatów). 

W stosunku do  31 grudnia 2018 roku wielkość zatrudnienia wynosiła 84% , z tym, że pracowników 

do robót publicznych na dzień 31 grudnia 2018 roku było zatrudnionych 6 osób. 

 

 

Działania jednostki 

1. W zakresie utrzymania infrastruktury drogowej 

Lp. Działanie Koszty Materiały  Uwagi 

1. Budowa chodnika i parkingu 

w Piotrowicach 

13 753,74  kostka, krawężnik, obrzeże, 

kruszywo, beton 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

2. Budowa chodnika i parkingu 

w Otwocku Wielkim 

8 824,64  beton, kruszywo, kostka Wykonanie we 

własnym zakresie 

plus równanie 

3. Remont chodnika i wjazdu 

przy SP Nr 2 w Karczewie 

25 492,01 Kostka, obrzeże, kruszywo, 

piasek, beton 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

4. Remont przy SP Nr 1 w 

Karczewie 

4 923,90 Kostka, obrzeże, krawężnik 

      

Wykonanie we 

własnym zakresie 

5. Utrzymanie przejezdności 

dróg w okresie zimowym 

36 872,94 Zakup soli drogowej i  piasku 

do mieszanki solno-piaskowej 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

6. Uzupełnienie ubytków w 

nawierzchni dróg 

11 020,80 Zakup mieszanki asfaltowo-

mineralnej 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

7. Równanie i utwardzenie dróg 77 742,05 Zakup żużlu, kruszywa Wykonanie we 
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gminnych gruntowych drogowego, żwiru własnym zakresie 

8. Oznakowanie pionowe dróg 6 081,54 Zakup znaków, luster i tablic 

drogowych wraz z montażem 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

9. Słupki drogowe odgradzające 

i zastawy drogowe 

10 450,08 Zakup farb , zaprawy 

betonowej, tarcicy i stojaków 

pod zastawy 

Wykonanie we 

własnym zakresie: 

montaż i malowanie 

10. Remont drogi gminnej w 

Kępie Nadbrzeskiej  

21 848,98 Zakup trylinki, betonu i 

krawężników 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

11. Modernizacja miejsc 

postojowych –  ul. Miziołka 

36 457,94 Zakup kostki, krawężnika, 

kruszywa, betonu, piasku 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

12. Budowa chodnika przy 

MOSiR w Karczewie 

13 050,34 Zakup kostki, obrzeża, betonu i 

kruszywa 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

13. Modernizacja miejsc 

postojowych – ul. Bema 

38 202,40 Zakup płyt ECO, krawężnika, 

kruszywa, piasku, betonu 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

14. Budowa chodnika przy ul. 

Bema 

12 974,12 Zakup kostki, obrzeża, 

krawężnika, kruszywa i betonu 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

15. Remont drogi Kosumce – 

ułożenie destruktu  

63 140,00  

        ---------------- 

Umowa z 

podmiotem zewn. na 

wykonanie 

16. Remont drogi Ostrówek – 

ułożenie destruktu  

37 450,00  

        --------------- 

Zlecenie dla 

podmiotu zewn. na 

wykonanie 

17. Oznakowanie pionowe i 

poziome  ul. Ochotników 

10 500,00  

       --------------- 

Zlecenie dla 

podmiotu zewn. na 

wykonanie 

18. Budowa włączenia drogi gm. 

do skrzyżowania z drogą woj i 

budowa chodnika - Piotrowice 

63 000,00  

 

       -------------- 

Umowa z 

podmiotem 

zewnętrznym na 

wykonanie 

19. Wykonanie odnowienia 

oznakowania poziomego dróg 

na terenie miasta Karczewa 

44 973,50  

 

      ---------------- 

Zlecenie dla 

podmiotu 

zewnętrznego na 

wykonanie 

20. Budowa chodników w celu 

wyznaczenia przejść dla 

pieszych w drodze woj. i 

drodze gm. - Otwock Wielki 

34 999,99  

 

       --------------- 

Umowa z 

podmiotem 

zewnętrznym na 

wykonanie 

21. Regulacja poboczy  

ul. Maczka osiedle 

Ługi 

2 856,00  

  Zakup płyt ECO ażur 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

22.  Remont wiaty przystankowej 

Brzezinka  

676,50  

     --------------- 

Zlecenie dla 

podmiotu zewn. na 

wykonanie 

23. Wykonanie podbudowy pod 

kontener przy Moczydle 

5 061,03 Zakup kruszywa, trylinki i 

obrzeża 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

24.  Równanie dróg gminnych 

gruntowych 

40 970,10      --------------- Zakup usług 

równiarki 

25.  Wykonanie przeglądu 

pięcioletniego  obiektów 

mostowych 

4 305,00  

        ------------- 

Zlecenie dla 

podmiotu 

zewnętrznego na 
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wykonanie 

 

 

26.  Opracowanie projektów stałej 

org. ruchu na terenie Gminy: 

- ul. Wąska Otwock Wielki, 

- ul. Sienkiewicza Karczew, 

- ul. Karczówek Karczew 

3 200,00  

 

          ------------ 

Zlecenie dla 

podmiotu 

zewnętrznego na 

wykonanie 

 

2. W zakresie oczyszczania miasta i wsi 

Lp.  Działanie Koszt Materiały Uwagi 

1. Montaż koszy na śmieci 

uliczne oraz stojaków na 

worki do śmieci 

10 754,52 Zakup koszy, zaprawy 

betonowej do montażu 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

2. Wywóz nieczystości 

stałych z terenu Gminy   

170 586,00  

       ------------- 

Umowa z podmiotem 

zewnętrznym na 

odbiór 

3. Wynajem i serwis kabin 

sanitarnych: targowisko, 

plac zabaw ul. Różana, 

plaża Moczydło, Rynek 

Z. Starego 

9 898,20  

         ------------ 

Umowa z podmiotem 

zewnętrznym na 

wykonanie 

4.  Przekazanie zwłok 

zwierzęcych do utylizacji 

(dziki, psy, sarny, koty) 

9 190,80  

       ------------- 

Umowa z podmiotem 

zewnętrznym na 

wykonanie 

 

 

3.W zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej 

Lp.  Działanie Koszt Materiały Uwagi 

1. Zakup materiałów na 

potrzeby zieleni miejskiej 

33 246,37 Zakup sadzonek, ziemi, 

nawozów, hydrożelu do 

podlewania, doniczek do 

kwiatów na słupach, narzędzia 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

 

 

 

 

4.W zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej 

Lp.  Działanie Koszt Materiały Uwagi 

1. Zakup materiałów na 

mogiły żołnierskie na 

cmentarzach 

powojennych pod opieką 

Gminy 

1 992,66 Zakup zniczy i kwiatów Wykonanie we własnym 

zakresie 

2. Prace porządkowe na 

cmentarzu powojennym 

w Karczewie  

      

 

     ------------- 

 

 

  ------------ 

Wykonanie we własnym 

zakresie 

 

 

5. Pozostałe działania w zakresie obsługi gminy 

Lp.  Działanie Koszt Materiały Uwagi 

1. 

 

Eksploatacja zdrojów 

ulicznych na terenie 

18 110,98  Zakup wody na 

potrzeby zdrojów 
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Karczewa ulicznych: 

  

2. Ławki parkowe – naprawa 

i malowanie 

902,10 Zakup farby, pędzli Wykonanie we 

własnym zakresie 

3   3. Montaż tablicy 

ogłoszeniowej – Całowanie 

i Otwock Mały 

78,00 Zakup zaprawy betonowej Wykonanie we 

własnym zakresie 

4.      Leasing zamiatarki 

CITYMASTER 

74 472,44  Umowa leasingu na 

okres od V 2018 do IV 

2023   

5.       Zakup szczotki do 

chwastów do zamiatarki   

7 995,00 Zakup szczotki  

6.      Zakup paliwa na potrzeby 

sprzętu i pojazdów 

będących na stanie i w 

użytkowaniu jednostki 

96 674,30  Umowa z podmiotem 

zewnętrznym na 

dostawę 

7. Zakup materiałów na 

potrzeby placów zabaw 

3 925,83 Materiały do naprawy 

urządzeń, piasek do wymiany, 

przegląd 

Wykonanie we 

własnym zakresie, 

przegląd zg. ze zlec. 

8. Koszenie skwerów, 

trawników, poboczy na 

terenie Karczewa 

6 092,35 Zakup materiałów oraz części 

do bieżącej eksploatacji 

kosiarek plus naprawy 

Koszenie we własnym 

zakresie 

9. Materiały i części do 

bieżącej eksploatacji i 

napraw sprzętu i pojazdów 

29 602,79 Zakup części i ogumienia do 

sprzętu i pojazdów 

Wykonanie części 

napraw we własnym 

zakresie 

10. Przeglądy gwarancyjne 

zamiatarki  

7 448,39 Materiały i serwis zamiatarki Zgodnie z wymogami 

gwarancyjnymi 

11. Materiały na potrzeby 

warsztatu Grupy 

Remontowej 

2 352,10 Zakup narzędzi i urządzeń na 

potrzeby realizacji zadań 

 

12. Remonty, naprawy i 

konserwacje sprzętu i 

pojazdów 

30 790,38  Zlecenia na naprawy 

mechaniczne, 

elektryczne, 

wulkanizacyjne 

13. Zatrudnienie 5 

pracowników w ramach 

robót publ. na okres 9 m-cy 

62 420,53  Umowa z Urzędem 

Pracy z refundacją za 6 

m-cy w wysokości 62% 

 

7. INWESTYCJE 

Nazwa zadania Koszt 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Całowanie w pasie drogowym drogi 

krajowej nr 50 

176.049,90 zł 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Całowanie i Sobiekursk w pasie 

drogowym drogi krajowej nr 50 (spinka) 

415.863,00 zł 

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na terenach 

wiejskich 

24.100,00 zł 
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Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Całowanie, ul. Leśna 36.900,00 zł 

Budowa wodociągu w ul. Hallera w Karczewie 82.204,00 zł 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w Karczewie 331.978,00 zł 

Budowa sieci wodociągowej w Otwocku Wielkim 67.000,00 zł 

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika na drodze powiatowej 

nr 2730W w miejscowości Kępa Nadbrzeska 

39.968,00 zł 

Budowa drogi ul. Ochotników 119.109,93 zł 

Budowa chodnika na ul. Brzóski 69.573,73 zł 

Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez opracowanie dokumentacji projektowej 

i przebudowę chodnika w ul. Karczówek w Karczewie-w ramach budżetu 

partycypacyjnego Osiedla Nr 3 

22.000,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (ciąg pieszo-rowerowy) pasa 

drogowego ul. Armii Krajowej w Karczewie-w ramach budżetu partycypacyjnego 

Osiedla Nr 4 

13.500,00zł 

Wykonanie projektu parkingu przy ul. Podlaskiej - w ramach budżetu 

partycypacyjnego Osiedla Nr 4 

7.995,00zł 

Projekt i wykonanie przebudowy ul. Kolejkowej - w ramach budżetu 

partycypacyjnego Osiedla Nr 4 

165.189,00zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (chodnik) ul. Kopernika w 

Karczewie (na odcinku od ul. Otwockiej do ul. Kołłątaja) oraz korytowanie i 

utwardzenie tłuczniem ul. Kopernika (od ul. Otwockiej do ul. Kołłątaja)-w ramach 

budżetu partycypacyjnego Osiedla Nr 5 

92.596,00 zł 

Budowa chodnika w ul. Krzewniaka w Karczewie (po stronie parzystej)-w ramach 

budżetu partycypacyjnego Osiedla Nr 6 

45.571,20 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa dwóch progów zwalniających w ul. 

Kościelnej w Karczewie-w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla Nr 7  

3.750,00zł 

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kościelnej w 

Karczewie w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 

22.000,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kochanowskiego i ul. 

Krasickiego w zakresie wykonania projektu drogowego (na odcinku Kochanowskiego 

od Wyszyńskiego do Krasickiego i Krasickiego od Miziołka do Kochanowskiego) oraz 

projektu kanalizacji deszczowej (na odcinku Kochanowskiego od Wyszyńskiego do 

Hallera i Krasickiego od Miziołka do Kochanowskiego) - w ramach budżetu 

partypacyjnego Osiedla Nr 9 

12.847,20 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kochanowskiego i ul. 

Krasickiego w zakresie wykonania projektu drogowego (na odcinku Kochanowskiego 

od Wyszyńskiego do Krasickiego i Krasickiego od Miziołka do Kochanowskiego) oraz 

projektu kanalizacji deszczowej (na odcinku Kochanowskiego od Wyszyńskiego do 

12.847,20 zł 
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Hallera i Krasickiego od Miziołka do Kochanowskiego) 

Korytowanie i utwardzenie tłuczniem ul. Kopernika (od ul. Otwockiej do ul. Kołłątaja) 57.537,06 zł 

Przebudowa chodnika w ul. Karczówek 34.013,00 zł 

Projekty i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karczew 269.799,58 zł 

Wykonanie II etapu budowy altany w Sobiekursku 13.822,00 zł 

Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Budowa altany wraz z wyposażeniem przy 

świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym 

13.484,05 zł 

Fundusz sołecki wsi Całowanie - Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej 23.000,00 zł 

 

 

8. Budżet Partycypacyjny 

Osiedle Nazwa Zadania  Kwota (zł) 

Osiedle nr 3 Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez opracowanie 

dokumentacji projektowej i przebudowę chodnika w ul. Karczówek 

w Karczewie- w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla nr 3. 

22.000,00 

Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez zakup karuzeli, 

zakup altany, zakup ławek i koszy na śmieci- w ramach budżetu 

partycypacyjnego Osiedla nr 3. 

20.171,00 

Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez zakup karuzeli, 

zakup altany, zakup ławek i koszy na śmieci- w ramach budżetu 

partycypac 

yjnego Osiedla nr 3- wykonanie niezbędnej dokumentacji  

1.414,50 

Osiedle nr 4 Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (ciąg pieszo- 

rowerowy) pasa drogowego ul. Armii Krajowej w Karczewie- w 

ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla nr 4.  

13.500,00 

Wykonanie projektu parkingu przy ul. Podlaskiej – w ramach 

budżetu partycypacyjnego Osiedla nr 4 

8.000,00 

Projekt i wykonanie przebudowy ul. Kolejkowej- w ramach budżetu 

partycypacyjnego Osiedla nr 4.  

39.984,10 

Osiedle nr 5 Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (chodnik) ul. 

Kopernika w Karczewie (na odcinku od ul. Otwockiej do ul. 

Kołłątaja) oraz korytowanie i utwardzenie tłuczniem ul. Kopernika 

(od ul. Otwockiej do ul. Kołłątaja) 

92.596,00 

Osiedle nr 6 Budowa chodnika w ul. Krzewniaka w Karczewie (po stronie 

parzystej) – w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla nr 6 

45.571,20 

Osiedle nr 7 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa dwóch progów 

zwalniających w ul. Kościelnej w Karczewie- w ramach budżetu 

partycypacyjnego Osiedla nr 7 

3.750,00 

Aktualizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy 

ul. Kościelnej w Karczewie- w ramach budżetu partycypacyjnego 

Osiedla nr 7 

26.250,00 

Osiedle nr 8 Zakup materiałów na remont chodników na Osiedlu Ługi w 

Karczewie- w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla nr 8.  

193.495,80 

Osiedle nr 9 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 

Kochanowskiego i ul. Krasickiego w zakresie wykonania projektu 

drogowego (na odcinku Kochanowskiego od Wyszyńskiego do 

Krasickiego i Krasickiego od Miziołka do Kochanowskiego) oraz 

projektu kanalizacji deszczowej (na odcinku Kochanowskiego od 

Wyszyńskiego do Hallera i Krasickiego od Miziołka do 

Kochanowskiego) – w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla nr 

9 

12.847,20 
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9. ADMINISTRACJA 

9.1 Rada Miejska w Karczewie 

Rada Miejska w Karczewie  w 2019 r. obradowała na Sesjach 19 razy, podjęła 113 uchwał. Odbyło się 

66 posiedzeń komisji Rady, z których skierowano 29 wniosków do Burmistrza. Rada Miejska 

rozpatrzyła 3 wnioski, 1 petycję.  

Radni skierowali do Burmistrza 41 zapytań i interpelacji. 

 

9.2 Urząd Miejski w Karczewie 
Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz wykonuje zadania własne gminy 

określone ustawami, Statutem Gminy, uchwałami Rady, zadania zlecone na podstawie ustaw oraz 

zadania powierzone w trybie określonym stosownymi przepisami. Urząd działa na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego oraz 

aktów prawnych wydawanych przez Radę i Burmistrza. 

 

Struktura organizacyjna 

Strukturę Urzędu tworzą wydziały, samodzielne stanowiska oraz funkcjonujący na prawach wydziału 

Urząd Stanu Cywilnego. Komórki organizacyjne Urzędu oraz wewnętrzne komórki organizacyjne to: 

1) Wydział Oświaty, 

2) Wydział Finansowo - Budżetowy (FB), 

3) Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii, 

4) Wydział Organizacji i Nadzoru, 

5) Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy, 

6) Urząd Stanu Cywilnego, 

7) Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, 

8) Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych, 

9) Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 

10) Główny specjalista d/s zamówień publicznych, 

11) Główny specjalista d/s kontroli. 

 

W Urzędzie Miejskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnionych było 67 osób (64,1 etatu). 

W skład pracowników administracji wchodzą: burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik, 3 

naczelników, kierownik USC, zastępca kierownika USC, 2 kierowników referatów, inspektor ochrony 

danych, 8 głównych specjalistów, główny administrator systemów informatycznych, 2 informatyków, 

21 inspektorów, 12 podinspektorów, młodszy referent, sekretarka. Pracownicy obsługi: goniec, 

dozorca/konserwator, 2 kierowców, 4 konserwatorów sprzętu OSP, dozorca sprzętu monitorującego.  

 

W Urzędzie obowiązuje tradycyjny obieg dokumentów wspomagany przez obieg elektroniczny. Praca 

jest w pełni skomputeryzowana. Na dzień 31 grudnia 2019 r. urząd wyposażony był w 70 komputerów 

stacjonarnych, 33 laptopy (w tym 12 użytkowanych przez radnych Rady Miejskiej) 56 drukarek, 2 

serwery, 1 ploter. Na komputerach zainstalowanych jest 55 programów usprawniających i ułatwiających 

pracę.  

W 2019 roku w Biurze Obsługi Mieszkańców zarejestrowanych zostało 14940 pism przychodzących. 

Burmistrz wydał 166 Zarządzeń, 144 upoważnienia oraz 11 pełnomocnictw. 

Archiwum zlokalizowane jest w trzech pomieszczeniach, usytuowanych w piwnicy budynku. Poza 

lokalizacją archiwum zakładowe spełnia wymogi określone przepisami. W archiwum znajdują się 

materiały archiwalne (kat. A) oraz dokumentacja niearchiwalna (kat. B). Poszczególne komórki 

organizacyjne przekazują dokumentację  na podstawie spisów zdawczo- odbiorczych. W roku 2019 

przekazano do archiwum zakładowego 2033 teczki (639 kat. A i 1394 kat. B). 

W związku z upływem okresu przechowywania dokumentów urząd występuje w każdym roku do 

Archiwum Państwowego z wnioskiem o zgodę na brakowanie dokumentacji, która straciła znaczenie 

archiwalne, w tym wartość dowodową, zgodnie z kwalifikacją JRWA. 

Opiekę nad archiwum zakładowym sprawuje pracownik urzędu, któremu przydzielono funkcję 

Koordynatora czynności kancelaryjnych. 
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Urząd Miejski w 2019 r. realizował następujące programy, strategie i polityki: 

1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Karczew (Uchwała Nr XXXVII/342/2013 Rady 

Miejskiej w Karczewie z dnia26 marca 2013 r.) 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Karczew 

(Uchwała Nr XXXIII/308/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017 r.) 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ul. 

Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska, a zabudową usługowo-produkcyjną na działce nr 

ewid. 41 obr. 3 w Karczewie (Uchwała NR LXIII/560/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 

października 2018 r.) 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi 

powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie (Uchwała NR LVIII/515/2018 Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 21 czerwca  2018 r.) 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczew, obejmującego teren działek: 

609; 620/1; 620/2;882/2 położonych w Otwocku Małym w rejonie ul. Częstochowskiej (Uchwała Nr 

XLIII/393/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 r.) 

6. Miejscowy o plan zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla "Ługi II" w Karczewie 

(Uchwała Nr LVI/548/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 r.) 

7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Karczew oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr LVII/501/2018 Rady Miejskiej 

w Karczewie z dnia 24 maja 2018 r.) 

8. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Karczew na lata 2012 – 

2015 z perspektywą do 2032 r. (Uchwała Nr XXIII/192/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 

marca 2012 r.) 

9. Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Karczew na lata 2015-2020 (Uchwała Nr XI/105/2015 

Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2015 r.) 

10. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Karczew (Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej 

w Karczewie z dnia 9 kwietnia 2019 r.) 

11. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Karczew na lata 2014-2029” (Uchwała Nr LII/513/2014Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 

2014 r.) 

12. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Karczew w 2019 r. (Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 kwietnia 

2019 roku z późn. zm.) 

13. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczew (Uchwała Nr 

XXXVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 maja 2017 r.) 

 

Programy Unijne realizowane przez Gminę: 

Nazwa zadania 

Wartość 

projektu 
w zł na dzień 

31.12.2019 

Udział 

gminy 
w zł 

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług 

opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) 
377,65 75,53 

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 

mazowieckiego 
36 562,09 0,00 

Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

12 000,00 1 200,00 

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - 

Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym 

turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających 

wielopłaszczyznową interakcję  z gminami i korzystanie z usług 

publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych 

10 319,89 2 063,98 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i 

Gminy Celestynów – etap II 
4 120 522,92 2 020 263,38  
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Z pasją do nauki w Gminie Karczew 119 804,00 10 700,00 

Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie 159 649,50 10 000,00 

Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie 320 696,82 12 280,00 

E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna 0,00 0,00 

Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie 

Karczew" 
42 508,80 40 147,20 

Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach 

ERASMUS+       
126 169,32 0,00 

Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i 

mechaniki samochodowej     
54 676,00 14 800,00 

 

 

 

Podstawowe działania Urzędu Miejskiego w Karczewie w 2019 r.: 

1) w zakresie gospodarki przestrzennej wydano 225 decyzji o warunkach zabudowy i 28 decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także w 342 przypadkach (łącznie) wydano m.in.: 

zaświadczenia, wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

udzielono odpowiedzi na różne pisma.  

Zwiększenie zatrudnienia w referacie Geodezji i Urbanistyki oraz zlecenie opracowania analiz 

urbanistycznych firmie zewnętrznej wpłynęło zdecydowane na skrócenie terminów uzyskania 

warunków zabudowy do minimum. 

2) w zakresie gospodarki nieruchomościami Gmina Karczew sprzedała 2 nieruchomości o łącznej 

powierzchni 0,0184 ha uzyskując łącznie przychód ze sprzedaży w wysokości 18.168 zł. Gmina 

Karczew nabyła 17 nieruchomości przeznaczając na ten cel kwotę  2.067.409 zł. W 2019 w ramach 

gospodarki nieruchomościami wydano m.in. 44 decyzji podziałowych, 20 postanowień o podziale 

nieruchomości oraz wydano 94 zaświadczeń dotyczących numeracji porządkowej, a także 103 różne  

pisma dotyczące m.in. rozgraniczeń, scaleń, sprzedaży nieruchomości, bonifikat, dzierżawy i najmu, 

służebności gruntowych oraz udostępniania informacji niejawnych, archiwalnych i wyrażania opinii, 

przejmowania nieruchomości i komunalizacji mienia na rzecz Gminy Karczew, w tym w 

prowadzonych sprawach sądowych. Wydano 85 zaświadczeń o przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności.   

3) w zakresie gospodarki drogami gminnymi, których długość wynosi 66 km dokonano 

obowiązkowego przeglądu rocznego za pośrednictwem firmy zewnętrznej. W 2019 r. wydano 

łącznie 224 decyzje, w tym m.in.: 

- 88 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z drogą, 

- 49 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, 

- 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam, 

- 76 decyzji na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, 

- 8 decyzji na lokalizację zjazdu w pasie drogowym, 

W pozostałych przypadkach wydano decyzje zmieniające poprzednio wydane decyzje, uchylono 

decyzje, umorzono postępowanie. Prowadzono również bieżące sprawy związane z zarządzaniem 

drogami i ruchem drogowym w tym m.in. dotyczące uzgodnień z innymi zarządcami dróg na terenie 

Gminy Karczew tj. ZDP, MZDW i GDDKiA. 

4) w zakresie obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych Gmina zapewniała obsługę dla 14 262 

mieszkańców gminy organizując odbiór odpadów komunalnych za pośrednictwem wykonawcy 

wybranego w przetargu publicznym w 2017 r., ponosząc za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
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komunalnych koszty w wysokości 2.465 177,40 zł brutto. W celu utrzymania całego systemu 

odbioru odpadów komunalnych w Gminie naliczono należności w wysokości 2.580.648,50 zł. 

Podjęto działania mające na celu uszczelnienie systemu obsługującego odbiór odpadów 

komunalnych poprzez identyfikowanie osób uchylających się od ponoszenia opłat za odbiór 

odpadów m.in. poprzez weryfikację osób uprawnionych do świadczeń 500+ oraz kontrolę osób 

zameldowanych na terenie Gminy, które albo nie składają deklaracji albo składają deklaracje 

wykazując mniejszą liczbę mieszkańców. Na koniec 2019 r. zaległości w opłatach za odbiór 

odpadów komunalnych wynosiły 690.382,27 zł. Łączny koszt obsługi systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi wyniósł 2.561.612,72 zł. 

Ponadto wydano 2 zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego 

przez Burmistrza Karczewa w zakresie odbioru odpadów na terenie Gminy Karczew oraz 2 decyzje 

(na wniosek) wykreślające podmioty z powyższego rejestru. Wydano 3 decyzje na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

z terenu Gminy Karczew. 

5) w zakresie gospodarki komunalnej i lokalowej zawarto 3 umowy  najmu lokalu mieszkalnego i 1 

lokalu tymczasowego oraz obsługiwano wszystkie sprawy dotyczące 29 lokali komunalnych 

stanowiących zasób komunalnych nieruchomości Gminy Karczew tj. m.in.: naliczono należności 

czynszowe w wysokości 83.327,69 zł (rocznie), jednocześnie egzekwowano zaległości w opłatach 

czynszowych o wartości 45.454,61 zł. W komunalnym zasobie nieruchomości 2 lokale podlegały 

pracom remontowym, których łączna wartość wyniosła 20.166,79 zł. 

6) w zakresie komunikacji publicznej Gmina Karczew utrzymywała autobusową linię dojazdową L46, 

kursującą na trasie Osiedle Ługi przez Karczew do  PKP Otwock. Koszty utrzymania linii L46 

funkcjonującej od poniedziałku do piątku poniesione przez Gminę Karczew w 2019 r. wyniosły 

170.155,10 zł. Uruchomiono linię autobusową na trasie Kosumce – Glinki – Góra Kalwaria. Koszt 

obsługi tej linii wyniósł 32.247,60 zł. W kosztach linii partycypowała również Gmina Góra Kalwaria 

w wysokości 1.822,24 zł. Gmina Karczew uzyskała również dofinansowanie do linii autobusowej z 

Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 7.019,20 zł. W porozumieniu z 

Zarządem Transportu Miejskiego przedłużona została trasa linii nocnej N72. Na ten cel wydano 

10.068 zł. Przekazaliśmy również Miastu Otwock kwotę 200.000 zł jako dotację do kosztów 

Szybkiej Kolei Miejskiej oraz oferty Wspólny Bilet. 

7) w zakresie ochrony środowiska i zapewnienia opieki nad bezpańskimi zwierzętami na terenie 

Gminy: 

- przeprowadzono 187 postępowań, wydając 31 decyzji w sprawach z zakresu wycinki drzew, 

- zawarto 39 umów z mieszkańcami, których przedmiotem była wymiana węglowego pieca i 

zastąpienie go piecem na gaz, na łączna kwotę 152 556,78 zł, 

- przeprowadzono 90 postępowań z zakresu ochrony zwierząt - m.in.: skierowanie na sterylizacje 

(wysterylizowano 53 zwierzęta), utylizacja 27 padłych zwierząt,  

- przeprowadzono 13 postępowań zakończonych wydaniem zaświadczenia potwierdzającego pracę 

w gospodarstwie rolnym, 

- przeprowadzono 1 postępowanie w sprawach z zakresu stosunków wodnych, 

- dokonano 49 kontroli mieszkańców w zakresie spalania substancji niedozwolonych w domowych 

instalacjach ogrzewania, 

- wydano 6 decyzji środowiskowych dla firm działających na terenie Gminy Karczew, 

- przeprowadzono 67 postępowań dotyczących szacowania szkód w rolnictwie w związku z 

wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 

Wspólnie z Fundacją Czyste Powietrze prowadziliśmy cykl spotkań dotyczących rządowego 

programu „Czyste Powietrze”. Przedstawiciele Fundacji doradzali mieszkańcom jak uzyskać 

dofinansowanie na wymianę starego pieca i termomodernizację domu.   

Ponadto Gmina Karczew jako jedna z 9 gmin w Polsce bierze udział w ministerialnym programie 

„Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji”, w skrócie 

ZONE.  Głównym celem programu jest wypracowanie założeń, przygotowanie, przetestowanie i 

pilotażowe wdrożenie elektronicznego systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji wraz z bazą 

danych i narzędziami do analizy tych danych. 

Gmina Karczew otrzymała również dwukrotne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania związane z odbiorem i 

utylizacją azbestu. Łącznie poddano utylizacji 245,242 tony odpadów. Koszty zadania wyniosły 

90.241,57 zł z czego dofinansowanie wyniosło 31.254,91 zł. 
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8) w zakresie bezpieczeństwa gminy wydano 92 decyzje administracyjnie oraz wydano 8 zezwoleń na 

organizację imprez masowych.  

Na terenie Gminy znajdują się trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (w Karczewie, w Otwocku 

Wielkim oraz w Łukówcu), które łącznie posiadają na stanie 8 samochodów bojowych. W ramach 

udziału w działaniach ratowniczych (pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych w 

minionym roku Ochotnicze Straże Pożarne wyjeżdżały: OSP Karczew- 315 razy, OSP Otwock 

Wielki – 190 razy, a OSP Łukówiec – 208 razy.  Ponadto OSP zabezpieczały wszystkie imprezy 

masowe organizowane przez MGOK i Urząd Miejski (Dni Karczewa, Pożegnanie Lata, Piknik 

Historyczny, Zlot Food Trucków, Zielone Świątki, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

Runmageddon, Powitanie Nowego Roku, Dożynki Gminne, biegi przełajowe oraz festyny dla dzieci 

w przedszkolach i na Moczydle. 

OSP Łukówiec otrzymała dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Karczew na zakup nowego 

średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na sumę 400.000 zł.  

Na zabezpieczenie gotowości bojowej przez OSP wydano ok. 284.000 zł.  

W celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie Gminy zakupiono i zamontowano 6 punktów 

kamerowych na łączną kwotę 44,280 zł oraz podpisano umowę o wartości 20,644 zł na serwis 

systemu monitoringu. Na koniec 2019 roku na terenie Karczewa zamontowanych było 27 kamer 

monitoringu wizyjnego. 

W ramach współpracy z policją Gmina przeznaczyła kwotę 7.000 zł na nagrody dla policjantów 

Komisariatu Policji w Karczewie oraz dofinansowała kwotą 15.000 zł zakup radiowozu 

oznakowanego. 

Komisariat Policji w Karczewie na dzień 31.12. 2019 r. zatrudniał 27 funkcjonariuszy, którzy na 

terenie działania komisariatu zatrzymali 144 osoby podejrzane o dokonanie przestępstw, którym 

postawione zostały zarzuty, przeprowadzili 79 postępowań w sprawach o wykroczenie. Policjanci 

pionu prewencji nałożyli łącznie na terenie miasta i gminy Karczew 300 mandatów karnych na 

kwotę 42.340 zł. 

 

   

W zakresie zarządzania kryzysowego gmina przeznaczyła 28.000,00 zł. na jednokrotne koszenie 

wału przeciwpowodziowego na rzece Wiśle w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

na terenie Gminy. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wyniosła  190.000 zł, 

9) w zakresie obsługi działalności gospodarczej złożono i prawidłowo przetworzono w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 768 wniosków w tym: 

- 113 wniosków o założenie działalności gospodarczej, 

- 101 wniosków o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, 

- 57 wniosków o wznowieniu działalności gospodarczej, 

- 67 wniosków o wyrejestrowanie działalności gospodarczej, 

- 430 wniosków o zmianę wpisu do działalności gospodarczej. 

Ilość podmiotów gospodarczych z siedzibą na terenie Gminy Karczew wynosiła na koniec roku 2019 

- 1402. 

10)  w zakresie funduszu alkoholowego w 2019 roku zostało wydanych 25 zezwoleń na sprzedaż alkoholu 

i 5 decyzji wygaszających 12 zezwoleń. 

11)  w zakresie oświaty: 

a) złożono 1 wniosek przez pracodawcę, celem uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia za 

wyszkolenie młodocianego pracownika. Środki w wysokości 8081 zł pochodzą z Funduszu Pracy i 

stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów Prawo oświatowe.  

b) złożono rozpatrzone pozytywnie 26 wniosków na stypendium szkolne. Na realizację pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew 

otrzymano dotację w wysokości 36.512 zł, a wkład własny Gminy to 7000 zł.  

c) na realizacje zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym Gmina otrzymała dotację w 

wysokości 666.425 zł.   

d) Gmina Karczew udzieliła dotację następującym placówkom oświatowym: 

- Niepubliczne Przedszkole „Plastuś” w Karczewie kwota dotacji 184 071,00 zł; 

- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Kraina” w Karczewie kwota dotacji 157 482,56 zł; 

- Niepubliczne Przedszkole „Wisełka” w Nadbrzeżu kwota dotacji 371 913,08 zł; 

- Szkoła Podstawowa w Nadbrzeżu kwota dotacji 1 227 761,65 zł. 

e) w zakresie pożytku publicznego  w budżecie Gminy zabezpieczono środki finansowe na realizację 

zadań: 
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- w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (dyscypliny sportowe takie 

jak: piłka nożna, piłka ręczna, wrotkarstwo) w łącznej wysokości 403.500 zł; 

- w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności w łącznej wysokości 6000 zł; 

- w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym oraz w dziedzinie działalności charytatywnej w łącznej wysokości 44.000 zł; 

-  w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w łącznej wysokości 

5000 zł; 

- w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w łącznej wysokości 22.000 zł; 

- w dziedzinie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania  polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w łącznej wysokości 15.000zł. 

Dodatkowo zabezpieczono w budżecie Gminy środki finansowe na kontynuację realizacji zadań 

publicznych z zakresu wychowania przedszkolnego. Związane jest to z tym, iż w  związku z 

przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina, która nie zapewnia wszystkim 

dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość  korzystania z wychowania przedszkolnego, 

miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs 

ofert dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, lub innych form wychowania przedszkolnego celem zapewnienia tych miejsc.   

Realizowano także zadania publiczne w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. W myśl w/w przepisu Burmistrz Karczewa zlecał, na wniosek organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, uznając celowość realizacji 

zadania, realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznawał 

dotację na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego zlecenia. 

 W ramach tzw. małego zlecenia udzielono dotację podmiotom, które realizowały zadania 

publiczne w terminie nie dłuższym niż 90 dni oraz wysokość dofinansowania nie mogła przekroczyć 

kwoty 10.000 zł. W ramach tzw. małego zlecenia realizowane były następujące zadania.: 

- XIII Piknik Forteczny na Dąbrowieckiej Górze (Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro 

Fortalicium  - 10.000 zł; 

- „Ratownictwo i ochrona ludności w 2019 roku” (Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe z siedzibą w Nadbrzeżu) - 6000zł; 

- „Mistrzostwa Polski Freestyle Slalom 2019” (Uczniowski Klub Sportowy Wilki Otwock) – 8500zł; 

- „Gramy dla Dzieciaków” (Stowarzyszenie „Nasz Wspólny Dom” z siedzibą w Otwocku) - 3000 zł.   

 

Wykaz organizacji pozarządowych, które realizowały zadania publiczne wraz z wysokością uzyskanej 

dotacji w roku 2019 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Nazwa zadania publicznego Kwota 

przyznanej 

dotacji (w zł) 

1. Ludowy Klub Sportowy 

„Mazur” Karczew z siedzibą w 

Karczewie   

piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży, które powinny być z terenu 

Miasta Karczewa 

 

245 000  

 

2. Ludowy Klub Sportowy 

„Mazur” Karczew z siedzibą w 

Karczewie   

wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej – organizacja i przeprowadzenie 

turnieju dla dzieci i młodzieży „Karczewskie 

Małe Euro”  

 

3 000 

3. Ludowy Zespół Sportowy 

„Rokola” Otwock Wielki z 

siedzibą w Otwocku Wielkim   

piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży, które powinny być z terenów 

wiejskich Gminy Karczew 

 

36 000 

4.  Międzyszkolny Klub Sportowy 

„Karczew” z siedzibą w 

Karczewie   

wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej - piłka ręczna 

 

98 000 

5. Otwockie Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe z siedzibą 

w Nadbrzeżu 

ratownictwo i ochrony ludności – oferta 

odrzucona 

 

6 000 

6. Stowarzyszenie „W stronę 

słońca” z siedzibą w Karczewie   

prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 

w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta 

i gminy Karczew 

 

41 200 
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7. Stowarzyszenie „W stronę 

słońca” z siedzibą w Karczewie  

działalność charytatywna   

2 800 

8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Nadbrzeż z siedzibą w 

Nadbrzeżu prowadzące 

Niepubliczne Przedszkole 

„Wisełka” w Nadbrzeżu 

wychowanie przedszkolne w Gminie 

Karczew 

256 880,32 

dotacja 

obejmuje rok 

szk.  

2018/2019  

   .   

9. Anna Semik z siedzibą w 

Józefowie prowadząca 

Niepubliczne Przedszkole 

„Zielona Kraina” w Karczewie 

wychowanie przedszkolne w Gminie 

Karczew 

119 441,22 

dotacja 

obejmuje rok 

szk.  

2018/2019   

10. Stowarzyszenie „Uniwersytet 

Trzeciego Wieku” z siedziba w 

Karczewie   

wspieranie aktywności seniorów   22 000 

11. Stowarzyszenie „Klub Kobiet” z 

siedzibą w Karczewie  

wspieranie kreatywności i 

przedsiębiorczości kobiet 

5 000 

12. Oddział Rejonowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża z siedzibą 

w Otwocku 

wspieranie i promowanie krwiodawstwa 5 000 

13. Międzyszkolny Klub Sportowy 

„Karczew” z siedzibą w 

Karczewie 

Organizacja i przeprowadzenie turniejów 

szczypiornistek w ramach obchodów 

„Święta Wolności i Solidarności” 

10 000 

14. Otwockie Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe z siedzibą 

w Nadbrzeżu 

ratownictwo i ochrony ludności – oferta 

odrzucona 

 

6 000 

 

W 2019 roku zawarto 14 umów na łączną kwotę 495500 zł (otwarty konkurs ofert 468 000,00 zł tryb 

uproszczony - art. 19a ustawy 27.500 zł wraz z wysokością dofinansowania na realizację zadań 

publicznych  w roku 2019. 

f) Gmina otrzymała dotację  celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe w wysokości 114.004 zł. Z dotacji zostały zakupione podręczniki, materiały 

edukacyjne i ćwiczenia dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych znajdujących się na 

terenie miasta i gminy Karczew. 

g) do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 3 nauczycieli: 1 nauczyciel religii 

oraz 2 nauczycieli przedszkola. Wszyscy nauczyciele przystępujący do postępowania 

egzaminacyjnego zdali egzamin. 

h) zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe, Gmina Karczew w 2019 r. realizowała obowiązki 

związane z dowozem uczniów do szkół następująco. Zakupiono 221  biletów miesięcznych dla 

uczniów szkół podstawowych. Wyłoniono przewoźnika dla 17 uczniów niepełnosprawnych oraz 

dokonano zwrotu kosztów za dowóz 12 uczniów niepełnosprawnych do szkół. 

W sumie w 2019 r. Gmina Karczew na dowóz uczniów wydatkowała 259740,02 zł   

i) w 2019 r. zostały ogłoszone konkursy na stanowisko dyrektorów Zespołu Szkół w Karczewie oraz 

Przedszkola Nr 2 w Karczewie. Dyrektorem Zespołu Szkół w Karczewie została Pani Ewa 

Kowalik, natomiast dyrektorem Przedszkola Nr 2 w Karczewie Pani Małgorzata Mądrakiewicz-

Piórkowska.  

j) z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrza Karczewa przyznała nagrody wyróżniającym się 14 

uczniom, 13 nauczycielom i 9 dyrektorom.   

k) na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Gmina Karczew pokryła w 2019 roku 

koszty wychowania przedszkolnego w wysokości 604.339,60 zł za uczęszczanie dzieci 

zamieszkałych na terenie Gminy do przedszkoli na terenie innych gmin/miast. Miastu Otwock 

przekazano 325 966,14 zł, Miastu Stołecznemu Warszawa - 113.879,11 zł, Miastu Józefów - 

101.147,03 zł, Gmina Wiązowna - 37.644,92 zł, Gminie Góra Kalwaria - 16.801,78 zł, Gmina 

Celestynów - 5833,78 zł, Gmina Pilawa - 3.066, 56 zł. 
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l) zrealizowano I etap wyposażania placówek przedszkolnych w oczyszczacze powietrza, kupując 9 

oczyszczaczy dla Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 3, przedszkoli w Zespołach Szkolno-

Przedszkolnych: w Otwocku Wielkim i Sobiekursku Na ten cel wydatkowano 8900 zł.  

m) na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę przeznaczono kwotę 77.546,35 zł.   

12) w zakresie realizacji zadań kontroli wewnętrznej przeprowadzono kontrole gospodarki finansowej w 2 

jednostkach organizacyjnych Gminy i kontrole problemowe  w 4 jednostkach oświatowych, a także 

dokonano weryfikacji i rozliczenia 66 dotacji udzielonych ze środków budżetowych Gminy Karczew. 

13) w zakresie dostępu do informacji publicznej i petycji, Urząd w 2019 roku rozpatrzył 94 wnioski o 

udostępnienie informacji publicznej. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone w ustawowym terminie. 

Rozpatrzono 4 skargi, a 4 przekazano według właściwości, a także udzielono odpowiedzi na 2 wnioski 

oraz 9 petycji, 

14) w zakresie dowodów osobistych i ewidencji ludności sporządzono 119 aktów małżeństw, wydano 

1058 dowodów osobistych, zorganizowano Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego tzw. Złote 

Gody dla 14 par.  Zameldowano na pobyt stały i czasowy 1416 osób,  w tym 903 cudzoziemców. W 

Gminie Karczew w 2019 roku urodziło się 158 osób, a zmarło 171. Na 31.12.2019 r. liczba 

mieszkańców Gminy wynosiła 15793 osoby (miasto – 9796, wieś 5997),  

15) w zakresie wymiaru podatków i księgowości podatkowej wystawiono 12 475 decyzji podatkowych  i 

857 decyzji zmieniających, wysłano 3165 upomnień podatkowych i 110 tytułów wykonawczych. 

Z podatku od osób fizycznych wpłynęło w 2019 r. do Gminy 3.843.473,35 zł, z podatku od osób 

prawnych 5.876.327,93 zł, a od środków transportowych 3.182.092,13 zł 

Wpływy z tyt. czynszu komunalnego, to kwota 71.314, 79 zł,  użytkowania wieczystego 188.110,11 

zł, zajęcia pasa drogowego 151.370,16 zł, dzierżawy i najmu 193.047,51 zł, a z tyt. przekształcenia 

22.248,71 zł. 

W efekcie działań windykacyjnych stan zaległości podatkowych zmniejszył się z 743 548,19 zł (na 

dzień 01.01.2019 r.) do 457 603,19 zł (na dzień 31.12.2019 r.). 

16) w zakresie zamówień publicznych wszczęto 18 postępowań z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w tym:  

- 2 przetargi nieograniczone w tzw. procedurze unijnej,  

- 14 przetargów nieograniczonych w tzw. procedurze krajowej, 

- 16 przetargów nieograniczonych, w tym 4 na dostawy, 3 na usługi, 9 na roboty budowlane, 

- 2 postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, w tym 1 na dostawy, 1 na usługi. 

Z ww. postępowań rozstrzygnięto 16, w wyniku których zawartych zostało łącznie 25 umów na 

realizację dostaw (na łączną kwotę 845.112,51 zł), usług (na łączną kwotę 6.928.849,50 zł) i robót 

budowlanych (na łączną kwotę 10.051.683,87 zł), Łączna wartość wszystkich zawartych umów 

wyniosła 17.825.645,88 zł. 

 Unieważnione zostały 2 postępowania w trybie przetargów nieograniczonych, a mianowicie: 

- przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Karczew oraz odpadów dostarczanych przez 

mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – trzy Części. Podstawą 

unieważnienia był fakt, że cena złożonej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

- przetarg na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Karczew i jednostek działających w ramach 

struktury Gminy Karczew oraz na potrzeby oświetlenia dróg gminnych, w okresie 12 miesięcy – dwie 

Części. W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.  

Ponadto w wyniku realizacji uchwały Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie zgody na zawarcie 

porozumienia o współpracy z Gminą Celestynów w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego, w trybie przetargu nieograniczonego, 

zawartych zostało 7 umów na okres 18 miesięcy dla 7-miu jednostek organizacyjnych/podmiotów 

Gminy Karczew na kompleksową dostawę gazu ziemnego. Szacowana wartość ww. umów opiewa na 

łączną kwotę 335.596,73 zł., 

17) w zakresie promocji: 

- w ramach integracji mieszkańców zrealizowano wspólnie z MGOK dwa Jarmarki plenerowe. W 

kwietniu Jarmark Wielkanocny, w grudniu natomiast Jarmark Bożonarodzeniowy połączony ze 

wspólną wigilią i kolędowaniem, 

- w 2019 Urząd Miejski współorganizował kilka wydarzeń sportowych m.in. Mazowiecki Bieg 

Szlakami MPK, Rajd Rowerowy Śladami Ciuchci, Runmageddon, Bieg Niepodległości o Puchar 

Burmistrza Karczewa,  
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- przeprowadzono Gminny Konkurs Karczew w Kwiatach, których zwycięzcy otrzymali bony o łącznej 

wartości 2000 zł na zakupy w sklepie ogrodniczym, 

- w 2019 Urząd Miejski w Karczewie współorganizował kilka wydarzeń kulturalnych m.in. 8 seansów 

kina letniego, potańcówki nad Moczydłem (3 spotkania), po raz pierwszy w Karczewie odbył się Zlot 

Food Trucków,  

- wielkim sukcesem okazał się zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miejską i Urząd Miejski w 

Karczewie Koncert Charytatywny dla chorego Maksia. W koncercie uczestniczyło ponad 600 osób. 

Udało się zebrać 12.125,11 zł, 

- wspólnie z Gminną Biblioteką Urząd przeprowadził I edycję Dyktanda o Puchar Burmistrza 

Karczewa, w którym wzięło udział około. 70 osób.  

- zorganizowana została również Akcja TrashTag Challenge czy wspólnie z MGOPS - Wymiana 

Sąsiedzka, 

- najważniejsze informacje i wydarzenia z życia lokalnej społeczności i nie tylko zamieszczane są w 

„Głosie Karczewa”. W 2019 roku pismo redagował i składał 2 osobowy zespół redakcyjny. Urząd 

Miejski wydał 12 numerów. 
 

10. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
 

Adres siedziby: ul. Ciepłownicza 1, 0-480 Karczew. 

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta st. 

Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w dniu 15.03.2002 r. pod Nr KRS 0000098255. Działa na 

obszarze Polski. Akt założycielski KPEC Sp. z.o.o został sporządzony i podpisany w dniu 28.02.1995 r. 

– Rep. A Nr 368/95 Nr REGON 010963328, NIP 532–10–08–284. Organem założycielskim Spółki jest 

Gmina Karczew. 

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2019 r.  wynosił 17.213.000,00 zł 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki (wg PKD 2007) jest wytwarzanie i zaopatrywanie w 

parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35 30 Z. oraz pobór, 

uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, roboty związane z budową rur 

przesyłowych i sieci rozdzielczej – PKD 36.00.Z 

Dodatkową działalnością Spółki jest m.in.:                                                                                                                          

- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,                                                                                                         

- pobór i uzdatnianie wody,                                                                                                                                           

- przygotowanie terenu pod budowę,                                                                                                                          

- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i  niemieszkalnych,                                 

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,                                                                   

- działalność usługowa związana z leśnictwem,                                                                                                              

- sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych.                                                                                                        

Działalność ciepłowniczą Spółka prowadzi w oparciu o koncesję udzieloną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki do 31 grudnia 2025 r. W ramach działalności pomocniczej Spółka świadczy usługi 

energetyczno-elektryczne, wynajem sprzętu i prowadzi sprzedaż węgla. 

Władze Spółki 

1) Zgromadzenie wspólników, 

2) Rada nadzorcza, 

3) Zarząd. 

Zgodnie z § 9 aktu założycielskiego Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Kadencja 

Zarządu trwa trzy lata. W okresie sprawozdawczości Zarząd Spółki reprezentował: 

- Piotr Rudzki  – Prezes Zarządu 

Prokurent Spółki: 

- Sylwia Więcławska – Gł. Księgowa 

Na dzień 31 grudnia 2019 Spółka zatrudniała 33 pracowników  na podstawie umowy o pracę. 

 

Informację o wykonanych inwestycjach, remontach. 

- wymieniono izolację cieplną napowietrzną Dn 500 – 233.795,00 zł 

- podłączono budynek Morskie Oko oraz budynek nr 2 OSM – 165.597,66 zł 

- wybudowano budynek mieszkalny TBS i oddano do użytku – 5.130.046,42 zł 
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Informacja o innych działaniach jednostki ważnych dla Gminy Karczew. 

Spółka wykonuje na rzecz gminy konserwacje oświetlenia gminnego, administrowanie budynkami 

komunalnymi. Wspiera lokalne kluby sportowe, angażuje się w organizację gminnych wydarzeń  

kulturalnych takich jak Dni Karczewa, Dożynki, Potańcówki nad Moczydłem. 

Spółka wybudowała pierwszy budynek mieszkalny TBS, drugi budynek jest w trakcie realizacji, dzięki 

tej inwestycji zwiększy się ilość mieszkańców na terenie Gminy Karczew. 

 

 

  


