STUDIO GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Ten portal jest na sprzedaż. Jeśli jesteś zainteresowany/a zakupem i
prowadzeniem portalu otrebusy.pl proszę o kontakt pod numerem
607 118 318 lub przez mail: otrebusy@otrebusy.pl
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom i firmom zaangażowanym w rozwój portalu.
Bez Waszej pomocy wiele informacji nie zostałoby zebranych i wiele inicjatyw nie zostałoby
zrealizowanych. Z serca jeszcze raz bardzo dziękuję.
W latach 1991-2001 Tadeusz Stachowicz prowadził miesięcznik „U nas O.K.”.
Te dziesięć lat pracy redakcji wniosło duży wkład w rozwój wsi, a także pogłębiło wiedzę
o naszej miejscowości. Na łamach pisma ukazywały się informacje o ludziach, historie rodów
i starych willi z nimi związanych. Byłem czynnym obserwatorem i sympatykiem tego pisma.
W końcu na skutek problemów finansowych oraz kadrowych gazeta upadła.
Na początku maja 2008 r. pani sołtys Otrębus - Anna Grzegorowska poszukiwała
osoby, która byłaby zainteresowana stworzeniem i prowadzeniem portalu Otrębus.
Odpowiedziałem na to ogłoszenie, jako grafik i webmaster prowadzący Studio Graficzne
w Otrębusach, ponadto wieloletni mieszkaniec wsi. Czułem, iż dzieło zapoczątkowane przez
Tadeusza Stachowicza trzeba kontynuować, popularyzować Otrębusy, animować kulturę
i turystykę, a także biznes w naszej miejscowość, a przede wszystkim dbać o zgłębianie
historii naszego rejonu. Tadeusz bardzo cieszył się z tego projektu. Dzięki współpracy z nim
do portalu zaczerpnąłem początkowe informacje pozyskane z archiwalnych gazet.
Prace nad portalem trwały 3 miesiące. Pod koniec sierpnia 2008 r. zaprojektowałem
i przedstawiłem do akceptacji Sołectwu i Gminie projekty herbu Otrębus oraz logo portalu.
Stanisław Michalski udostępnił wiele zdjęć parafialnych (od 1980 r.), zeskanowałem kronikę
parafialną (1980-2013), miesięcznik Effata (2000-2012), miesięcznik „U nas O.K.” (19912001). Wiele prac wykonywały charytatywnie osoby, które tak jak mnie zelektryzował
pomysł Otrębuskiej strony www, jak również pracownicy mojej firmy, rodzina etc. W dniu
21 września portal został oficjalnie otwarty podczas obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa
i Dni Brwinowa. Dwa tygodnie później urodziła się moja córka Julia. I tak przez kolejne lata
córka rosła podobnie jak portal, do którego dodawane były artykuły, filmy, mapy, i zdjęcia,
zarejestrowane kolędy otrębuskiego chóru prowadzonego przez prof. K. Gierżoda… tworzone
przeze mnie jak również nielicznych pasjonatów. Wiele z tych rzeczy jest już nie do
powtórzenia … bo ludzie z nimi związani już odeszli.
Sebipol
ul. Sygietyńskiego 23A, 05-805 Otrębusy, NIP: 534-158-49-44
tel. 0 607 118 318, mail: sebipol@sebipol.com.pl, www.sebipol.com.pl

STUDIO GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Dzięki partnerom portalu a także funduszom z Sołectw Otrębus, a w ostatnim czasie
również i Kań, portal miał możliwość finansowania swojej działalności. Dzięki nim m.in.
zakupione zostały 4 tablice prezentacyjne, dzięki którym możliwa stała się organizacja wielu
wystaw w przychodni zdrowia VitaMed w Toeplitzówce, kościele, czy wystaw plenerowych.
Zakupiono 4 stojaki na ulotki i książki, wykonano i wydrukowano 10 tys. ulotek,
11 bannerów reklamowych, koszulki, kubki, przypinki, rollup promujący portal, a także
wykonano szereg prac programistycznych i graficznych służących rozwojowi portalu. Środki
były także wkładem własnym w projektach UE realizowanych dla społeczności Otrębus:
stworzenie przewodnika turystycznego po Otrębusach (książka jest dostępna w większości
okolicznych bibliotek), 8 tablic historycznych umiejscowionych przy konkretnych obiektach,
tablicy z mapą przy przystanku WKD, punktu informacji turystycznej, 5 tys. map
papierowych wsi Otrębusy i okolic, strony internetowej Muzeum Sztuki Ludowej
w Otrębusach profesora Mariana Pokropka http://www.muzeumsztukiludowej.otrebusy.pl/.
Dokonaliśmy także rewitalizacji tablicy Tadeusza Sygietyńskiego na tejże ulicy czy tablicy
przy kapliczce MB Królowej Wszechświata przy ul. Anny Marii. Corocznie na festiwalu Etno
Jazz Fest redakcja portalu organizowała także urodziny, na których dla mieszkańców
rozdawany był tort fundowany przez Piekarnię AK Otrębusy. Portal był także patronem
medialnym i współorganizatorem wielu imprez organizowanych w Otrębusach, a także w
Kaniach. Dzięki działaniom byłego Sołtysa Otrębus - Adama Fedorowicza oraz Sołtysa Kań Jacka Jankowskiego Portal stał się także stroną internetową Sołectwa Kanie co zacieśniło
współpracę i dobre relacje między naszymi Sołectwami. Owocami tej współpracy był nie
tylko wspólny portal, ale także akcje sprzątania naszych wsi czy organizacja jednego
z Festynów im. Tadeusza Stachowicza.
W szczytowych momentach portal odwiedzało do 5 tys. osób miesięcznie. Posiada on
kilkaset zarejestrowanych użytkowników. To baza wielu firm z Otrębus i Kań, sekcja
ogłoszeń, forum oraz newsletter. Przez blisko 12 lat funkcjonowania powstało ponad 200
artykułów, zebrano kilka tysięcy zdjęć w blisko 350 galeriach, prawie 100 filmów i niemal
2500 aktualności. To ponad 3 GB danych w 25 134 plikach i niezliczone godziny pracy.
Tadeusz Stachowicz wraz ze kilkoma współpracownikami prowadził swoją gazetę
10 lat. Mogę powiedzieć, że portal Otrebusy.pl funkcjonował dłużej bo prawie 12. Jestem
z tego bardzo dumny. W tym czasie udało się zrobić bardzo wiele. Na potrzeby książki
o Otrębusach dokonaliśmy gruntownych badań historycznych, dotarliśmy do wielu starych
tekstów i map. Wiemy już, iż nasza miejscowość ma ponad 600 lat. Wierzę, iż będzie się
nadal prężnie rozwijała, czego sobie i Państwu życzę.
Zawsze wiedziałem, że Otrębusy są wyjątkowe, i swoimi działaniami chciałem
wzmacniać ten wizerunek. Dlatego też starałem się podkreślać, że jesteśmy wsią w której
istnieją aż 3 muzea, baza hotelowa i restauracyjna jest doskonale rozwinięta, a Karolin jest
nazwą willi, a nie miejscowości. Z tego powodu wymyśliłem herb Otrębus, skomponowałem
hejnał,
opracowałem
otrębuskie
monety
okolicznościowe,
przebierałem
się
w średniowiecznego Jana z Otrębusz prowadząc otrębuskie pikniki. Organizowałem wystawy
prezentujące osiągnięcia naszych artystów oraz ciekawych ludzi i ich pracę. Dlatego
stworzyłem system informacji turystycznej w formie map, tablic, znaków kierunkowych
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a w końcu punktu informacji turystycznej. Zawsze wielce radowali mnie przybywający tam
szukający informacji nowi mieszkańcy Otrębus czy też rezydujący w „Dębaku” emigranci.
Cieszyły mnie również zadawane w naszej szkole prace dotyczące naszej miejscowości, do
których informacje dzieci czerpały z portalu. Dzięki naszej pracy także Gmina Brwinów
korzystała z zebranej wiedzy do potrzeb tworzonych przez siebie dokumentów, czy też
podpatrując tworzyła infrastrukturę informacji turystycznej w innych częściach Gminy.
Z łezką w oku słuchałem także wielu relacji o ludziach, którzy znaleźli się po latach dzięki
portalowi, odkrytych nowych wątkach historii czy wspomnień z II wojny światowej
mieszkańców Otrębus. To wszystko z zamiłowania do mojej rodzinnej miejscowości, której
od 1 roku życia zawdzięczam mój rozwój i wychowanie.
W związku z nowymi wyzwaniami zawodowymi jestem jednak zmuszony zaprzestać
działań społecznych na rzecz Otrębus oraz prowadzenia portalu Otrębusy.pl. Szukam więc
instytucji, przedsiębiorcy lub osoby prywatnej, która dostrzeże nie tylko potencjał biznesowy
portalu, ale także jego ogromną wartość merytoryczną i społeczną dla mieszkańców Otrębus
i Kań. Następcy, który będzie dalej rozwijał spuściznę Tadeusza Stachowicza, a także Portalu
Otrebusy.pl. W ostatnich miesiącach propozycję taką wystosowałem do kilkunastu firm,
redakcji lokalnych gazet jak również do Gminy Brwinów (niestety bez pozytywnego
odzewu).
Dnia 02.01.2020 otrzymałem odmowną odpowiedź od Gminy Brwinów, w której
informuje ona m.in. o skierowanym piśmie do Sołtysa i Rady Sołeckiej Otrębus, z prośbą
o „poddanie pod rozwagę możliwości podjęcia negocjacji i utrzymania portalu – o ile
zebranie wiejskie wyraziłoby zgodę na wprowadzenie takiego zadania na kolejne lata”.
Kilkukrotnie zapraszałem Panią Sołtys do redakcji celem spotkania, ale nigdy do niego nie
doszło. Spotkanie sołeckie dotyczące portalu zostało także celowo zorganizowane podczas
mojego wyjazdu w góry (o którym informowałem Panią Sołtys próbując umówić się na
spotkanie). Formalne zaproszenie na to zebranie także nie zostało do mnie skierowane. Mimo
tego nadal jestem otwarty na różne pomysły i propozycje dotyczące losów portalu.
Mieszkańcy Otrębus mogą oddolnie sporo w tej sprawie zdziałać. Liczę na Was.
Portal został zarchiwizowany i w razie potrzeby może zostać odtworzony. Wszelkie
materiały, filmy, zdjęcia mogą być dostępne w siedzibie firmy Sebipol. Wszystkie
subdomeny i strony czy maile na nich nadal będą działały do odwołania. QR kody na
tablicach turystycznych oraz w książce o Otrębusach nie będą już działać. Punkt Informacji
Turystycznej jak również siedziba redakcji Portalu także przestaje funkcjonować z dniem
01.01.2020 r. Studio Grafiki Komputerowej Sebipol działa nadal w normalnym trybie.
Dziękuję Państwu serdecznie za to, że przez blisko 12 lat towarzyszyliście mi
w pięknej przygodzie jaką było prowadzenie portalu Otrębusy.pl oraz działalność społeczna
na rzecz naszej miejscowości.
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