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 Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy
nazwa podmiotu
dokładny adres
gmina
powiat
województwo
telefon
adres strony
internetowej
faks
adres e-mail

Świder Skim Plaża – plaża miejska w Otwocku
Stowarzyszenie Kocham Józefów
Zawiszy 31, 05-420 Józefów
Józefów
otwocki
mazowieckie
602-641-042
www.facebook.com/kocham.jozefow
www.facebook.com/SwiderSkimPlaza
kocham.jozefow@o2.pl

 Charakter podmiotu



Obywatele zorganizowani (zaznacz):
w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
zebraniach wiejskich i sołectwach
w organizacjach pozarządowych



nieformalnych grupach obywatelskich
indywidualne osoby

 Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):
realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych
działalność charytatywna i opiekuńcza
działalność edukacyjna i wychowawcza
działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej
działalność na rzecz podniesienia warunków życia
działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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 Przedmiot działalności
„Świder Skim Plaża – plaża miejska w Otwocku” została zorganizowana przez
Stowarzyszenie Kocham Józefów w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego
przez Miasto Otwock.
Projekt polegał na zapewnieniu mieszkańcom Otwocka i Józefowa odpowiednich warunków
do wypoczynku nad rzeką Świder. W czasie sezonu rozwijaliśmy sport wodny –
skimboarding, oraz w każdy weekend organizowaliśmy większe wydarzenia kulturalne
i sportowe.
 Opis działań
Chcielibyśmy przybliżyć Państwu projekt „Świder Skim Plaża - plaża miejskiej w Otwocku”
który Stowarzyszenie Kocham Józefów realizowało podczas wakacji, w ramach realizacji
zadania publicznego powierzonego przez Miasto Otwock pn. Organizowanie i realizacja
zadań zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w miejscu do plażowania
i kąpieli nad rzeką Świder na działkach nr ew. 1/2, 29/6 i 29/8 obr. 1 przy ul. Turystycznej
w Otwocku.
Plaża znajduje się w nad rzeką Świder w Otwocku.
Głównym celem jakim przyświecało temu projektowi, było przywrócenie rzeki Świder
mieszkańcom Józefowa i Otwocka.
Realizacja tego celu była wykonywana głównie poprzez pomysły członków i sympatyków
Stowarzyszenia Kocham Józefów oraz wolontariuszy – w sumie ok. 30 osób, dodatkowo przy
poszczególnych wydarzeniach Stowarzyszenie współpracowało z innymi lokalnymi
organizacjami pozarządowymi.
Na początku, kiedy Stowarzyszenie przejęło plażę od miasta Otwock, nie było na niej żadnej
infrastruktury. Więc w pierwszej kolejności zaczęto od zamontowania ławek (jednym
z pomysłów na stoliki było wykorzystanie niepotrzebnych szpul po kablach, które idealnie
nadawały się do tego celu), nawiezienia nowego, czystego piasku, zrobienie
prowizorycznego ogrodzenia plaża oraz zorganizowanie boiska do siatkówki plażowej.
Miasto ze swojej strony zapewniło przenośne toalety, oraz codzienny odbiór śmieci z koszy
ustawionych na plaży.
Przed rozpoczęciem sezonu zostało wykonane badanie wody w rzece.
Cześć nazwy, a dokładnie „Skim” nawiązuje do sportu, który Stowarzyszenie rozwija na
rzece Świdrze. Chodzi o skimboarding (w drodze wyjaśnienia jest to ślizganie się na desce
skimboardowej, połączone z wykonywaniem rożnego typu trików tylko na desce lub na
przeszkodach), do którego potrzeba płytkiej wody, a rzeka Świder nadaje się do tego
idealnie. Przez całe wakacje prowadzona była darmowa szkółka, gdzie każdy mógł
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spróbować swoich sił na desce skimboardowej.
Oprócz szkółki, Stowarzyszenie starało się w każdy weekend zapewnić plażowiczom
rożnego typu atrakcje.
W trakcie realizacji projektu zrealizowano:
* Świder Skimboard Contest IV - ogólnopolskie otwarte zawody skimboardowe
* Big Jump Świder 2013 - ogólnoeuropejska akcja promowania lokalnych wód, we
współpracy z inicjatywą Chodź nad Świder www.facebook.com/events/142524625947954/
* IV Otwarte Mistrzostwa Otwocka w Siatkówce Plażowej z Miastem Otwock
* Świder Night Session – pokazy skimboardowe
* Świder Beach Party 2013 – dyskoteka pod gołym niebem
* Świder Night Session II - pokazy skimboardowe
* Piknik Siatkarski na Plaży Miejskiej w Otwocku z MUKS Sparta Legiony
* Świder Skim Fest - piknik przyrodniczy promujący Rezerwat Przyrody Świder, połączony z
koncertami
* 11 Mistrzostwa Otwocka w Siatkówce Plażowej z Miastem Otwock
*
Bieg
Środkiem
Świdra
2013
z
Fundacją
Extreme
Sports
www.funexsports.pl/biegsrodkiemswidra/
* Wschód nad Świdrem – wydarzenie promujące kulturę wschodnią - z inicjatywą Chodź nad
Świder www.facebook.com/events/639751442724926/
* Back To School Skim Jam! - pokazy skimboardowe.
Podsumowując, trzy razy zorganizowany został na plaży turniej w siatkówkę plażową
(boisko, które tam wybudowaliśmy było także pomysłem Stowarzyszenia), na początku
sezonu odbył się Świder Skimboard Countest IV (ogólnopolskie zawody skimboardowe,
w których udział brała czołówka zawodników z Polski, uprawiająca ten sport ), Świder Big
Jump (ogólnoeuropejska akcja promowania lokalnych wód; projekt zrealizowaliśmy we
współpracy z inicjatywą „Chodź nad Świder”), Świder Skim Fest – piknik przyrodniczy,
promujący Rezerwat Przyrody Świder, a na zakończenie wakacji Bieg Środkiem Świdra (we
współpracy z Fundacją Extreme Sports), który po raz pierwszy w historii odbył się na rzece
Świder. We wrześniu „Wschód nad Świdrem” której pomysłodawcą była inicjatywa Chodź
nad Świder. To wydarzenie było nastawione na promocję kultury wschodniej, zostali na nią
zaproszeni obcokrajowcy m.in. z Gruzji, Ukrainy, Czeczenii.
Dzięki tym wszystkim przedsięwzięciom Świder powrócił do łask mieszkańców Otwocka
i Józefowa, którzy z dnia na dzień coraz chętniej przychodzili na Świder Skim Plażę.
Pokazaliśmy także pomysły na aktywne spędzanie wolnego czasu nad Świdrem.
Udało się również zintegrować mieszkańców i lokalne organizacje pozarządowe, które
wspólnie organizowały czas wolny dla plażowiczów.
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 Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Dzięki zorganizowanym wydarzeniom, oraz zorganizowaniu miejsca do wypoczynku udało
się:
 zintegrować mieszkańców Otwocka w szczególności Świdra i mieszkańców Józefowa;
 wypromować walory przyrodniczych miasta w szczególności Rezerwatu Przyrody
Świder;
 zachęcić do aktywnego spędzania czasu dzieci i młodzież prezentując nowy sport jakim
jest skimboarding, siatkówka plażowa, bieganie itd.;
 zapewnić mieszkańcom i turystom możliwości poznania miasta poprzez udział
w wydarzeniach przyrodniczych, kulturalnych i sportowych;
 wypromować region w formacie krajowym, wiele imprez miało zasięg ogólnopolski np.
plakaty informujące o zawodach Śider Skimboard Contest IV pojawiły się na terenie
całego powiatu otwockiego, w Warszawie oraz na ogólnopolskich portalach
internetowych poświęconych skimboardingowi. Na same zawody przyjechali zawodnicy
i kibice m.in. z Łodzi, Radomia, Warsz
a, Gdyni i Sopotu.
Dzięki projektowi „Świder Skim Plaża- plaża miejska w Otwocku” udało nam się realizować
zadań z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w miejscu do plażowania
i kąpieli nad rzeką Świder.
Zorganizowaliśmy sezonową szkołę skimboardową w której wzięło udział 120 dzieci plus
dorośli, których nie ewidencjonowaliśmy (szacujemy, że na zakupionych deskach w ramach
projektu pływało w sumie ok 500 osób), urządzaliśmy miejsca do plażowania, zapewniliśmy
infrastrukturę (ustawiliśmy ławki, stoły, tablice informacyjne i ogrodzenie) i wyposażenia
niezbędne do spełniania przez teren funkcji rekreacyjno-turystycznej.
Zorganizowaliśmy także piknik przyrodniczy pt. Świder Skim Fest promujący ochronę
przyrody, zwłaszcza Rezerwatu Świder.
Głównymi rezultatami, które osiągnęliśmy realizując zawody są: promocja aktywnego
spędzania wolnego czasu oraz promocja rzeki Świder i miasta Otwocka. Otwartość terenu
dla mieszkańców, integracja społeczności lokalnej, promowanie sportów wodnych
i aktywności wśród dzieci i młodzieży. Promocja okolicy w mediach regionalnych
i ogólnopolskich oraz współpraca pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi.
Efekty projektu wpłynęły pozytywnie na integrację mieszkańców oraz znajomość przez
społeczność lokalną wybranej przez organizatorów okolicy.
Świder Skim Plaża w mediach:
Telewizja LiniaTV reportaż „Świder Skimboard Contest 4” dotyczący zawodów
skimboardowych http://youtu.be/Qo5Dc5TiPX4
„Nasze Miasto” (bezpłatna gazeta rozdawana w Warszawie) artykuł „Plaża miejska w
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http://otwock.naszemiasto.pl/artykul/1979934,plaza-miejska-w-otwocku-pobiegaj-ipotancz-w-rytmie-wschodu,id,t.html
Polskie Radio Program 1 reportaż „Biegaj nawet w deszczu i środkiem rzeki, byle
systematycznie” (dotyczący Biegu Środkiem Świdra)
http://www.polskieradio.pl/7/15/Artykul/922173,Biegaj-nawet-w-deszczu-i-srodkiemrzeki-byle-systematycznie
inne
„Świder Skimboard Contest IV ŚWIDERSKA FALA” filmik z zawodów skiboardowych
wykonany z drona, autor Maciej Turos - http://youtu.be/P_ZkjQqjd4g
„Big Jump Świder 2013” filmik wykonany z drona, autor Maciej Turos
http://youtu.be/mmmaDYKCOXE
 Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
30 000 zł w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Miasto Otwock
pn. „Organizowanie i realizacja zadań z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa
przyrodniczego w miejscu do plażowania i kąpieli nad rzeką Świder na działkach nr ew. 1/2,
29/6 i 29/8 obr. 1 przy ul. Turystycznej w Otwocku”
Poniesione koszty:
 oczyszczenie plaży przed sezonem, ustawienie ogrodzenia, ławek, stolików, tablic
informacyjnych. Nawiezienie nowego piasku przesiewanego na boisko do siatkówki
plażowej i na plaże.
Wybudowanie boiska do siatkówki plażowej, wraz
z zamontowaniem nowego sprzętu


zakup desek skimboardowych, oraz materiałów do budowy przeszkód, wykonanie
badania wody, zakup przyrządów do wykonania spotu (miejsca do pływania)



organizacja wydarzeń weekendowych m.in. paliwo do agregatów, wynagrodzenia dla
muzyków, wyżywienie dla uczestników, przygotowanie sceny



wynajęcie ochrony do zabezpieczenia wydarzeń sportowych i kulturalnych, oraz
do patrolowania plaży przez cały sezon



wykupienie ubezpieczenia dla korzystających z plaży, oraz opieki medycznej

 Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Brak dostępu do sieci energetycznej, ze względu na znaczne oddalenie plaży od terenów
zabudowanych.
Zmienność pogody i związane z tym różne poziomy wody w rzece Świder (wahania
wypływały negatywnie na Skim Szkółkę).
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Pojedyncze przypadki wandalizmu (niszczenie drewnianych ławek i ogrodzenia).
 Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Dostęp do sieci energetycznej, co ułatwi realizację wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych
realizowanych na plaży.
W celu propagowania skimboardingu należy posiadać ciek wodny lub zbiornik wodny, który
przynajmniej przy brzegach nie jest głębszy niż 5cm, dodatkowo spot czyli miejsce
do pływania powinno mieć min. wymiary 30x5m.
Zabezpieczenie terenu, przygotowanie regulaminu do korzystania z plaży, usuwanie
nieczystości w wodzie, plaży oraz w otaczającym lesie, zwłaszcza szkła!
Odważyć się działać dla Małej Ojczyzny, później wszystko samo się nakręca :)
Powodzenia!
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