


Zaczęło się! 



Zaczęło się! 
 

Kwiecień 2016 
Zaproszenie do Programu Lokalne Partnerstwa PAFW 
 
Uczestnicy Programów PAFW – m.in. Działaj Lokalnie, Liderzy PAFW, Projektor 
 
 
Lider                               Grupa inicjatywna 



Zaczęło się! 
 

Kwiecień-maj 2016 
Opracowanie koncepcji, zawiązanie Partnerstwa 



Zaczęło się! 
 

Maj-lipiec 2016 
Przygotowanie i złożenie wniosku, wizyta w II etapie konkursu w Bończy 
 



Zaczęło się! 
 

Sierpień 2016 
Jest OWOC NASZEJ PASJI!!! 
 

Wrzesień 2016 
Podpisanie umowy 
 
 



Zaczęło się! 
 

Październik 2016 
Start projektu, spotkanie Partnerstw w Starej Warce 
 
 



Włącz się!  
zostań Ambasadorem  

Jabłkowej Warki 
 
 
 

 
Warka, 9 listopada 2016 

 



Logo Jabłkowej Warki 
 

Październik 2016 
Konkurs otwarty – 5 uczestników 
 

9 listopada 2016 
Oficjalna prezentacja logo JABŁKOWEJ WARKI 
 
 
 











 
Zimowa Odmiana 

  



Dokąd zmierzamy? 



Jakie działania? 

Kiermasz Bożonarodzeniowy na wareckim rynku 

Wspólne dekorowanie jabłkowych drzewek 

Szopka na rynku pełna jabłek 

Symboliczne zapalenie choinki z jabłkami 

Wspólne kolędowanie 

Wystawa szopek bożonarodzeniowych wykonanych przez dzieci 

Konkurs na najpiękniejszą szopkę 

Jabłkowy poczęstunek 

18 grudnia 



Jak się włączyć? 

Weź Regulamin i wyraź chęć włączenia się  
Zostaw zgłoszenie w Dworku 
 
 
mail: dworek@dworek.warka.pl 
telefon: +48 6672270 
 
 
18 grudnia 2016  
Wspólna dekoracja, kiermasz, poczęstunek 
 



 
Szlak Jabłkowy 

  



Dokąd zmierzamy? 



Dlaczego nie my? 



Co powstanie? 

Szkółka Owocowa 

w Bończy 

Szlak Jabłkowy 

     www.jablkowa.warka.pl 



Z kim? 

Edukacja 

Agroturystyka 

Pokaz  

Doświadczenie 

Sad 

Produkt 

Gospodarstwo 

Proces 

Wiedza 

Piękno Smak 



Korzyści? 
Dla regionu i społeczności  
- promocja na zewnątrz 
- duma z lokalnego zasobu 
- nowa oferta wolnego 

czasu 
 
Dla miejsc na szlaku  
- motywacja do rozwoju 
- promocja działalności 
- okazja do współpracy 
 
 

Dla Partnerów 
– promocja 
- udział w innowacyjnym 
  przedsięwzięciu 



Jak powstanie? 

• Spotkania robocze 
Planowanie, ustalanie 
 
• Wizyta studyjna 
Szlakiem karpia 
 
• Przygotowanie ofert 
oraz wzajemne poznanie 
 

Oferty na 
szlaku 

Wizyta 
studyjna 

Spotkania 



Jak się włączyć? 

Wyraź chęć włączenia się  
Zostaw informację 
 
 
mail: dlenarczyk@stowarzyszeniewarka.pl 
 
 
9 grudnia 2016  
– spotkanie dla twórców szlaku  
 



 
Wolny Rynek 

  

















SKRZYNKA  
KONTAKTOWA 



Jak się włączyć? 

Wyraź chęć włączenia się  
Zostaw informację 
 
mail: dworek@dworek.warka.pl 
telefon: +48 6672270 
 
I kwartał 2017  
– spotkanie dla twórców Wolnego Rynku 
 



 
Jabłkowe Miasto 

  



Jakie działania? 

Logo Jabłkowej Warki we wszystkich materiałach projektowych  

i innych elementach promocyjnych (np. samorządu) 

Wielkie jabłka w przestrzeni Warki 

Miejska zieleń z jabłkiem (dywaniki kwiatowe) 

Jabłkowe przystanki 

Pociąg do jabłka 

Jabłkowe murale 



 
JabłkoFest 

  



Dokąd zmierzamy? 



Świętujemy z jabłkiem! 

Zabawa na ludową nutę   
 
Nagradzamy w konkursach 
 
Promujemy szlak 
 
 



 
Włącz się i Ty! 

  



PROPOZYCJE DLA SZKÓŁ 

Zaproszenie do udziału w „Zimowej 
odmianie” 

promocja wiedzy o historii własnej 
okolicy – udział uczniów w konkursie 
wiedzy „Historia sadownictwa na 
terenach gminy Warka” 

 



PROPOZYCJE DLA SZKÓŁ 

Zaproszenie uczniów i nauczycieli do 
uczestniczenia w  działaniach „Skrzynki 
kontaktowej” np. labolatorium jabłkowe, 
animacje i konkursy dla dzieci. 

Realizacja własnych pomysłów dla 
większego grona odbiorców w „Skrzynce 
kontaktowej” – animacje dla dzieci, 
warsztaty plastyczne, kulinaria itp  



PROPOZYCJE DLA SZKÓŁ 

Poznanie własnej okolicy poprzez udział 
w proponowanych zajęciach na „Szlaku 
jabłkowym” 

Aktywny udział w podsumowaniu 
projektu np. występy uczniów, własne 
stoisko itp. 



Włącz się!  
zostań Ambasadorem  

Jabłkowej Warki 
 
 
 

 
Warka, 9 listopada 2016 

 



Dziękujemy 
za obecność 

i uwagę! 
 
 


