
NAZWA  
(organizacji/instytucji/firmy/osoba) 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze 

OSOBA DO KONTAKTU  
(imię i nazwisko, ew. stanowisko) 

Marzena Jankowska 
Mariola Bienias 

KONTAKT  
(telefon, e-mail, www, facebook) 

bienias.mariola@gmail.com 
791548698 Jankowska 

 

MÓJ FLAGOWY PRODUKT/USŁUGA 
(mój hit, najważniejszy produkt/usługa, w 2-3 zdaniach, to co mnie wyróżnia, misja) 

Naszą misją jest upowszechnianie krajoznawczego programu turystyki związanego z 
poznawaniem walorów naszej ojczyzny, ochroną przyrody krajobrazu i zabytków. 
Stwarzamy warunki turystom i krajoznawcom do wędrowania po kraju ze szczególnym 
uwzględnieniem najbliższego regionu. Organizujemy atrakcyjne imprezy turystyczno-
krajoznawcze i uroczystości patriotyczne, które przyciągają wiele osób z terenu naszej 
gminy i sąsiednich.  

CO MOGĘ ZAOFEROWAĆ i KOMU TO OFERUJĘ? 
(opis produktu, usługi, oferty – coś co można polecić jako konkretną ofertę dla mieszkańca 
lub turysty, kto dokładniej jest odbiorcą mojej oferty, coś co stanowi mój zasób, jakie 
działania prowadzę, czym się zajmuje moja firma/organizacja/instytucja) 

1. Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych (wycieczki, rajdy piesze, 
złazy) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

2. Współorganizacja uroczystości patriotycznych w Warce. 
3. Opieka nad miejscami pamięci narodowej. 
 

 

MOJE ZASOBY  
(czym mogę się podzielić, co mogę oferować w ramach współpracy, co mogę użyczyć w 
ramach współpracy np. umiejętności, doświadczenie, zasoby lokalowe/techniczne) 

Możemy podzielić się: 
1. wiedzą: 

 na temat zasobów historycznych, przyrodniczych, kulturowych Warki i 
okolic, 

2. umiejętnościami : 

 organizacyjnymi w zakresie organizowania turystyki, konkursów 
krajoznawczych, 

 w komunikacji interpersonalnej, 
 

3. doświadczenie: 

 we współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami z terenu gminy 
Warka z gmin sąsiednich, 

 organizacji imprez krajoznawczo-turystycznych. 
 

4. Kontaktami: 

 lokalnymi portalami internetowymi, 

 samorządem Warki, 

 dyrektorami szkół 

 przedstawicielami środowisk szkolnych 

mailto:bienias.mariola@gmail.com


 przedstawicielami oddziałów PTTK 
5. zasobami technicznymi (możemy się podzielić): 

 komputer i drukarka 

 metalowe kijki na ognisko 

 bezprzewodowy mikrofon i głośnik do użytku zewnętrznego 

 własny lokal 
 

O CZYM MYŚLĘ, CO PLANUJĘ?  
(konkretne plany na ten rok/najbliższe tygodnie o których chcę aby inni się dowiedzieli, 
plany dalsze lub pomysły które chcę realizować, kalendarz imprez stałych i jednorazowych) 

Realizujemy projekt DL „Turystyka z zagadkami” . 
Lipiec: 

 Historia piwowarstwa w Warce ze zwiedzaniem browaru. 

 Quest – Bohater Nocy Listopadowej rodem z Warki. 

 quest- „Magia Warki w legendach”  
 
Sierpień: 

 Wycieczka „Kazimierz-Nałęczów-Gołąb” – 10 sierpnia 
 

Wrzesień: 

 Rajd Południowego Mazowsza po Puszczy Stromieckiej  

 Quest -Śladami wareckich Żydów” 
 
Październik: 

 Jesienny Złaz Turystów- Muzeum sprzętu rolniczego. 

 Quest – Miasto siedmiu świątyń” 

 Ogólnopolski Zlot Młodzieży – Palmiry 2013 
Listopad: 

 Rajd Niepodległości 

 Quest – Bohater Nocy Listopadowej rodem z Warki. 

 Festyn turystyczny- Wiwat turyści. 

W CZYM POTRZEBUJĘ POMOCY?  
(jakiej pomocy potrzebuję, czego mi brakuje, jakich partnerów poszukuję, jak chcę uzupełnić 
swoją ofertę) 

Wolontariat osób  w  obsłudze organizowanych rajdów, złazów i wycieczek dla dzieci- 
nowatorskie pomysły. 
Pomoc promocyjną przy organizacji imprez. 
 Nowe kontakty z instytucjami, ciekawymi ludźmi ... 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE  
(jakie prowadziłem do tej pory działania promocyjne, dobre praktyki, planowane działania) 

Informacje o naszej działalności zamieszczaliśmy w gablocie PTTK, stronach 
internetowych: PTTK, wwarce i szkół gminy Warka.  
Najlepsze efekty przynosiły działania skierowane bezpośrednio do  nauczycieli- 
opiekunów szkolnych drużyn turystycznych.   
Plany: 
Od wielu lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A., Dworkiem na Długiej, 
KOR, Muzeum na Winiarach, CeSiR. Chcielibyśmy  nawiązać współpracę  z innymi  
organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w Warce i powiecie grójeckim. 
 



KONTAKTY  
(z kim warto skontaktować się przed kolejnym spotkaniem, moi sprawdzeni partnerzy, 
ciekawe kontakty, które mogą być pomocne przy podejmowaniu wspólnych działań, inne 
osoby do kontaktu z mojej firmy/organizacji i ich wyjątkowe kompetencje) 

.Kontakty z innymi oddziałami PTTK na terenie całego kraju, dyrektorami szkół, 
Nadleśnictwo Dobieszyn i Rytomoczydła. 

 


