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Protokół Nr 43/13 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 23 maja 2013 r. 
 
 

 Posiedzenie Komisji odbyło się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury                   
w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 pod kierunkiem Przewodniczącej Anety Bartnickiej, 
w godzinach 1600- 1830. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie 
z załączonymi listami obecności. 
 
 Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła proponowany 
porządek posiedzenia: 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Oferta Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury dla młodzieży i dzieci w okresie 

wakacji. 
2. Założenia do rekrutacji na rok szkolny 2013/2014. 
3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 

 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1 
 Pani Ewa Musiejko Dyrektor PMDK omówiła propozycje wakacji w PMDK dla 
dzieci i młodzieży (oferta w załączeniu): 

1) obóz językowy – dzieci 52:  
2) lato z PMDK – 70 dzieci. 

Radni zadawali pytania nt. oferty. 
Pani Dyrektor wyjaśniała m.in., że zajęcia będą się odbywały przez 3 tygodnie lipca 

br. Dzieci w ramach lata w mieście mają zapewnioną opiekę od godz. 745 do godz. 1615.                     
Na zajęcia wakacyjne zapisywane są dzieci z całego Powiatu Otwockiego. Zapisy na obóz 
językowy były przyjmowane od ponad miesiąca. Miasto Otwock zapewnia obiady dla dzieci 
uczestniczących w zajęciach w PMDK. 
 Pani Barbara Parol poinformowała, że Miasto Otwock również planuje w okresie 
wakacji szereg imprez zbiorowych dla wszystkich chętnych dzieci. 
 Przewodnicząca Komisji podziękowała Pani Dyrektor PMDK za przedstawienie oferty 
wakacyjnej oraz za pomoc w przygotowaniu wspólnie z Samodzielnym Biurem Kultury                    
i Promocji Konkursu Krasomówczego. 
 
Ad. 2 
 Pani Hanna Majewska-Smółka Dyrektor Oświaty Powiatowej omówiła założenia do 
rekrutacji klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 (pismo                   
w załączeniu). 
W założeniach zaplanowano po 5 oddziałów w liceach ogólnokształcących, liczba ta 
wynikała z wcześniejszych doświadczeń. Liczba absolwentów gimnazjów z terenu Powiatu 
Otwockiego w roku szkolnym 2012/2013 wynosi 1114 uczniów tj. o 79 mniej niż w roku 
2011/2012 (1193). Do celów organizacyjnych tzn. w związku z przepisami Karty Nauczyciela 
przyjęto założenie minimum.  
Pani Dyrektor przedstawiła obecną sytuację, w związku z logowaniem (I preferencja):  
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1) Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych – 316 uczniów: 

technik ekonomista – 2 oddziały, w tym jeden z innowacją wojskowo-policyjną 18/78, 
technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział – 83, 
technik technologii żywienia – 1 oddział – 15, 
hotelarz – 2 oddziały – 66, 
kelner – 1 oddział – 29, 
kucharz – 1 oddział – 27. 

 
2) Zespół Szkół Nr 1 – 257 uczniów: 

I a – polski – historia – wos – 34, 
I b – matematyka – fizyka – angielski/informatyka – 75, 
I c – angielski – historia – geografia – 24, 
I d – angielski – matematyka – geografia – 50, 
I e – biologia – chemia – angielski/matematyka - 74 
 

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących – 214 uczniów: 
I a – matematyka – fizyka – informatyka – 37, 
I b – biologia – chemia – matematyka – 42, 
I c – geografia – wos – angielski – 47, 
I d – matematyka – geografia – angielski – 45, 
I e – polski – historia – angielski – 43.  
 

4) Zespół Szkół Nr 2 
Liceum Ogólnokształcące – 1 oddział (polski – historia – angielski) – 8, 
Technikum – 104 uczniów: 
technik informatyk – 1 oddział – 35, 
technik elektryk – 1 oddział – 14, 
technik logistyk – 1 oddział – 26, 
technik usług fryzjerskich – 1 oddział – 29. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 68, 
Monter elektronik – ½ oddziału + mechanik pojazdów samochodowych 1/3 oddziału – 
31, 
Wielozawodowa – 1 oddział – 37.  

 
Pani Dyrektor poinformowała, że wszyscy chętni uczniowie zostaną przyjęci.                     

W każdej szkole zostanie utworzonych jak najwięcej klas.  
Ostatni etap rekrutacji uzupełniającej to 28 sierpnia br. 
 Pani Przewodnicząca podziękowała za wyczerpujące przedstawienie tematu                            
i przygotowane materiały. Powiedziała, że rekrutacja to skomplikowany i długotrwały proces. 
 
Ad. 3 
 Pani Marta Sidoruk-Gościcka – architekt prowadząca inwestycje i zajmująca się 
projektowaniem budynków na terenie Miasta Otwocka i Powiatu Otwockiego powiedziała, że 
zabytek niesie za sobą olbrzymie wartości mentalne, wpływa też znakomicie na funkcję 
psychiczną człowieka. Każdy człowiek który obcuje ze śladami dziedzictwa czuje się dużo 
lepiej, ma większy komfort psychiczny. Jeżeli tą perłę architektury, jaką jest pensjonat 
Abrama Gurewicza kupi osoba prywatna to na pewno mieszkańcy Otwocka nie będą mieli 
dostępu do tego zabytku. Pani architekt stwierdziła, że jest to miejsce, które skupiłoby 
mieszkańców. Miasto i Powiat powinny się wystarać o dotacje na odrestaurowanie 
„Gurewicza” i stworzenie tam skupiska różnego rodzaju stowarzyszeń, klubów kulturalnych, 
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jak również towarzyszących im pomieszczeń i miejsc, które przynosiłyby dochody. 
Pani Kamila Białkowska-Ismaił Prezes Stowarzyszenia Plastycy Ziemi Otwockiej 

reprezentująca również intelektualistów z Otwocka przedstawiła propozycję na ratowanie 
pensjonatu Abrama Gurewicza. Stwierdziła, że jest to ostatni „dzwonek”, aby wykorzystać 
środki z budżetu Unii Europejskiej „Infrastruktura i środowisko”, jest to projekt 11,1. Projekt 
obejmuje renowację obiektu zabytkowego z przeznaczeniem na kulturę. Jest to budynek 
drewniany zamieszkały, największy w Europie, ma 2700 m2, leży na działce ponad 19 tys. m2. 
Beneficjentem tego programu może być jednostka samorządowa i w tym wypadku dotacja              
z Unii Europejskiej może wynosić 85%. Należy znaleźć 15% budżetowania tego projektu. 
Pani Prezes poinformowała, że zainteresowano tym tematem miasto bliźniacze Lennestadt. 
Burmistrzowie - były i obecny są zachwyceni projektem. Burmistrz Lennestadt deklaruje 
7,5% środków na odbudowę tego zabytku. Powinno tam powstać europejskie centrum 
kultury, które skupiałoby różne środowiska twórcze i intelektualne np. Plastyków Ziemi 
Otwockiej, grafików, rzeźbiarzy, muzyków, architektów. Można tam stworzyć galerię sztuki, 
salę koncertową, szkołę muzyczną albo plastyczną. Powinno się również odtworzyć park, 
poustawiać w nim rzeźby, ponieważ zabytek to nie tylko sam budynek, ale również otoczenie. 
Prezydent Miasta Otwocka jest zachwycony projektem powiedział, że nawet przy 65% 
zwrocie środków jest w stanie dofinansować 35%. Projekt został przedstawiony Głównemu 
Konserwatorowi Zabytków i Głównemu Architektowi. Główny Konserwator Zabytków 
powiedział, że poprze przedstawiony projekt. 
 Pani Monika Pokrywczyńska p.o. Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
poinformowała, że przedmiotowy budynek wystawiony jest na sprzedaż, przetarg odbędzie 
się 7 czerwca br. jest zainteresowanie budynkiem i działką. Dla Powiatu ważny jest czynnik 
finansowy, dlatego zdecydowano się na sprzedaż obiektu. Wojewoda i Konserwator wyrazili 
na to zgodę. Cena wywoławcza przetargu to 3,5 mln zł po 50% bonifikacie, z czego Powiat 
otrzyma 25%. Remont takiego budynku będzie wynosił w przybliżeniu kilkadziesiąt 
milionów złotych. W ubiegłym roku Starostwo wykonało ekspertyzę budowlaną tego obiektu, 
z której wynika, że budynek jest w bardzo złym stanie technicznym i powinien być rozebrany 
w całości. W dobrym stanie jest tylko stolarka okienna i drzwiowa. W ubiegłym roku zostały 
wykonane prace remontowe na dachu, ale to nie wystarczy żeby zachować budynek               
w dobrym stanie. 
 Pani Kamila Białkowska-Ismaił Prezes Stowarzyszenia Plastycy Ziemi Otwockiej 
stwierdziła, że inwestor prywatny nie wyłoży na renowację tego budynku takich środków, 
jakie można pozyskać z Unii Europejskiej. Pan Johan Pietrzak zrobił wstępną kalkulację,                         
z której wynika, że na renowację obiektu potrzeba 36 mln zł. 
 Radni zadawali pytania dot. m.in. renowacji budynku, która musi przebiegać pod 
nadzorem konserwatora.  
 Pan Andrzej Szaciłło stwierdził, że wyremontowanie tego budynku, to ogromny krok 
w obszarze odtwarzania tożsamości miasta. Jest to ostatni moment, żeby zdobyć środki z Unii 
Europejskiej. Powiedział, że założenia przedstawione przez Panie są czytelne, natomiast co             
z obiektem zrobi deweloper trudno powiedzieć. Od ubiegłego roku to miejsce 
wykorzystywane jest m.in. przez Samodzielne Biuro Kultury i Promocji do organizacji 
Festiwalu Świdermajer. Może udałoby się połączyć siły Miasta Otwocka i Powiatu przy 
renowacji tego obiektu. 
  Pani Danuta Leśniewska poinformowała, że sprawa „Gurewicza” była tematem 
posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu. Stwierdziła, że jest to 
wspaniały projekt, ale czy realne jest jego wykonanie? 
 Pan Jacek Czarnowski stwierdził, że zawsze jest szansa, żeby obiekt ratować. Kwota 
850 tys. zł, którą ewentualnie Powiat może zyskać ze sprzedaży obiektu to faktycznie mała 
kwota w porównaniu do tego jak może być spożytkowana ta nieruchomość i jak może służyć 
wszystkim przez kolejne dziesiątki lat. Powiedział, że przy ratowaniu oraz późniejszym 
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utrzymywaniu tego zabytku powinien wesprzeć Powiat inny samorząd bądź Wojewoda. 
Odtworzony obiekt przez pięć lat musi pełnić funkcje dla kultury i nie może być 
wykorzystywany na cele komercyjno-zarobkowe, ale są szanse na to żeby uzyskać takie 
środki np. lokując tam instytucje kultury, na które samorządy łożą środki np. na wynajem 
lokali, działań para kulturalnych i innych. Pan Jacek Czarnowski stwierdził, że należy 
spowodować spotkanie na ten temat z Panią Starostą. 

Pan Andrzej Szaciłło uznał, że Starostwo bądź część wydziałów Starostwa mogłoby 
mieć siedzibę w tym budynku. 

Pan Roman Zdunik stwierdził, że wszyscy mówią o milionach, a trudno jest zdobyć od 
Powiatu 2 lub 3 tys. zł na książki. Powiedział, że przy braku środków trudno mówić                             
o odbudowie takiego obiektu. Uznał, że nic z tego nie będzie.  

Pan Krzysztof Szczegielniak zapytał, dlaczego Pan Wiktor Lach zajmuje się tym 
obiektem? 

Pani Anna Rosłaniec Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji 
odpowiedziała, że Pan Wiktor Lach nie dostał upoważnienia do udzielania jakichkolwiek 
informacji związanych z przyszłością „Gurewicza”. Pani A. Rosłaniec w imieniu swoim, 
Pana Janusz Budnego Członka Zarządu i Starosty poprosiła Panie zainteresowane ratowaniem 
„Gurewicza” o przedstawienie na piśmie założeń projektu. Powiedziała, że obecnie nie ma 
środków na działalność kulturalną. Stwierdziła, że trzeba znaleźć receptę na finansowanie 
kultury w Powiecie, bo z tym borykają się wszystkie gminy. 
 Pan Krzysztof Szczegielniak poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu 
we wtorek tj. 28 czerwca br. w sprawach różnych przedstawi temat „Gurewicza”. 
 Pani Przewodnicząca powiedziała, że członkowie Komisji popierają propozycję 
ratowania „Gurewicza”. Poinformowała, że jeżeli będzie taka potrzeba, to Komisja spotka się 
w szerszym gronie w celu omówienia tego tematu. 
 
Ad. 4 
  Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu. 
 
Ad. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 
Załączniki: 

1) lista obecności; 
2) oferta PMDK dla młodzieży i dzieci w okresie wakacji; 
3) założenia do rekrutacji klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2013/2014. 
 

 
     Protokołowała:               Przewodniczyła: 
 
Jolanta Wyszomirska               Aneta Bartnicka 
      


