Stanowisko
Burmistrza Karczewa oraz
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie
W „Tygodniku Regionalnym” z 28 stycznia br. ukazało się sprawozdanie z zebrania, jakie
odbyło się w strażnicy OSP w Otwocku Wielkim. Z artykułu tego wynika, że uczestnicy spotkania,
uważając, że instytucje kulturalne Gminy Karczew na terenie sołeckim nie działają z należytą
aktywnością, postanowili powołać w Otwocku Wielkim niezależny od Gminy „Dom Kultury”. Do
wszelkich działań tej placówki ani Urząd Miejski, ani gminne instytucje kulturalne nie będą
zapraszane. Ponieważ w opublikowanym tekście znalazło się wiele informacji nieprawdziwych,
dlatego zamieszczamy niniejsze nasze stanowisko.
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie jest instytucją działającą na terenie całej
Gminy Karczew, organizującą działania kulturalne w ramach posiadanego, uchwalonego przez Radę
Miejską, budżetu. Działania adresowane są do wszystkich mieszkańców Gminy Karczew i nie
dzielimy ich uczestników na tych z miasta i sołectw. Przykładem tego może być działalność zespołu
„Sołtysi”, który pracuje w ramach Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i jest finansowany z budżetu
MGOK. Również doroczne Dożynki Gminne, a także do niedawna Święto Ludowe, przekształcone w
ubiegłym roku w Zielone Świątki na Urzeczu, Noc Muzeów czy organizowane w sołectwach akcje
letnie i zimowe współfinansowane są przez MGOK.
Nie można zapominać o inwestycjach zrealizowanych w ostatnich latach z Gminnego Budżetu
na terenie wiejskim. Prawie wszystkie świetlice wiejskie zostały wyremontowane i doposażone.
Nawet przebudowa siedziby OSP w Otwocku Wielkim nie zostałaby zrealizowana, gdyby nie
fundusze z budżetu Gminy Karczew.
Niezrozumiała jest postawa dziennikarza „Tygodnika Regionalnego”, który obsługiwał
spotkanie zwołane w Otwocku Wielkim. Czytający opublikowany materiał może przypuszczać, że
całe środowisko wiejskie brało w tym spotkaniu udział. Okazuje się jednak, że nie wszyscy sołtysi
zostali na to spotkanie zaproszeni, ale o tym autor artykułu nie napisał, a szkoda.
Władze samorządowe Gminy przeznaczają i nadal będą starały się przeznaczać środki
finansowe na doposażenie wiejskich świetlic. Zapewne kwoty te nie są zbieżne z oczekiwaniem
mieszkańców, ale o marazmie kulturalnym w środowisku wiejskim może mówić jedynie osoba, która
nie chce dostrzegać pozytywnych zmian w poszczególnych sołectwach. Oczywiście potrzebne są
także działania oddolne, organizowanie życia kulturalnego w wiejskich świetlicach to przecież także
jedno z zadań Sołtysa i Rad Sołeckich, które można realizować w ramach Funduszu Sołeckiego.
Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie zapewniają, że tak jak
dotychczas, będą starali się jak najlepiej wywiązywać ze swoich statutowych zadań i w miarę swoich
finansowych możliwości będą pomagać Radom Sołeckim we wszelkich działaniach zmierzających
do poszerzenia oferty kulturalnej realizowanej poprzez świetlice wiejskie.
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