Uchwała Nr LI/502/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie nadania imienia Stadionowi Miejskiemu w Karczewie
przy ul. Ludwika i Jana Trzaskowskich 1
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2013 r. poz. 594 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się imię „Mariana Olszewskiego” Stadionowi Miejskiemu w Karczewie
przy ul. Ludwika i Jana Trzaskowskich 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
Pan Marian Olszewski był związany ponad 60 lat z naszym miastem oraz klubem LKS Mazur
Karczew. Najpierw jako zawodnik, potem jako wieloletni trener, który wychował wiele
pokoleń piłkarzy. Piłka nożna była dla niego wielką pasją.
Już jako 16 – letni junior występował w drużynie seniorów. Wykazywał niecodzienny talent
piłkarski, posiadał wszystkie atuty, by zrobić błyskotliwą karierę.
Po brutalnym faulu i długiej rehabilitacji, nie wrócił już do gry. Od tego momentu całą duszą
i sercem poświęcił się szkoleniu dzieci i młodzieży.
W pracy z juniorami odnosił powszechnie podziwiane i doceniane sukcesy. Z drużynami LKS
Mazur - Karczew osiągnął półfinał mistrzostw Polski, a tych najlepszych promował do
klubów dawnej I i II ligi.
W 2001 r. został wybrany przez Kapitułę Warszawskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej
najlepszym trenerem wychowawcą młodzieży na Mazowszu w osiemdziesięcioleciu 1921 –
2001. Jest to wyróżnienie wyjątkowe, gdy się zważy, że najlepszym piłkarzem wybrano
Kazimierza Deynę, trenerem Pawła Janasa, a sędzią piłkarskim Michała Listkiewicza.
Do ostatnich dni życia pomagał w pracy grupie trenerów (wychowanków) swoim
doświadczeniem.
Marian Olszewski poświęcił klubowi i miastu swoją młodość, talent, wiedzę i własne
ambicje. Świadczą o tym słowa, często przez niego wypowiadane „… czasy się zmieniają,
społeczników w sporcie jest coraz mniej, jednak ja zapewne trwałbym w swoich
upodobaniach. Nie umiem żyć bez pracy z piłkarską młodzieżą…”
Za włożony trud uhonorowany wieloma odznaczeniami resortowymi oraz Brązowym
Krzyżem Zasługi.
Pan Marian Olszewski jest bez wątpienia wizytówką naszego miasta i w pełni zasługuje na to,
aby Stadion Miejski w Karczewie nosił jego imię.
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