
 

SZLAK JABŁKOWY  
OWOC NASZEJ PASJI 

 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE: 
 

 Projekt:  

Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji  
 

 Opiekun Szlaku:  

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 
  

 Podłoże/pomysł:  

Zamierzamy z dobra wspólnego naszej gminy jakim jest jabłko stworzyć 

symbol regionu, znak szczególny, z którym każdy mieszkaniec naszej gminy 

może się identyfikować i być z niego dumny.   
 

 Cel:  

Stworzenie Szlaku Jabłkowego na rzecz promocji, budowania dumy 

mieszkańców i rozwoju turystyki w Gminie Warka. Działania związane ze 

Szlakiem zostaną sfinalizowane  na rozpoczęcie sezonu turystycznego tj. do 

końca kwietnia 2017 roku w formie promocyjnych tablic i strony 

internetowej www.jablkowa.warka.pl. W Szlak będzie włączonych od 5 do 

10 miejsc  związanych np. z edukacją o jabłku, ofertami produktów, 

pokazów związanych z jabłkiem i sadownictwem.   
 

 Spodziewany produkt: 

 ok. 8 tablic promocyjnych szlaku zlokalizowane na Rynku w Warce, 

w tym z informacjami: 

o ogólnymi m.in. związek jabłek z regionem, informacje 

historyczne, o uprawach sadowniczych, odmianach, 

wartościach jabłka 

o o Miejscach na szlaku – oferta, odbiorcy, dostępność 

 ok. 5-10 tabliczek w miejscach na Szlaku 

 strona www.jablkowa.warka.pl – z informacjami jak na tablicach 

 utworzona gra terenowa w oparciu o Miejsca na Szlaku 
 

 Spodziewany rezultat/zmiana: 

 Integracja podmiotów turystyki jabłkowej  

 Zawiązanie sieci wspólnego promowania miejsc szlaku 

 Wzbudzenie dumy w mieszkańcach i twórcach szlaku dzięki 

utworzeniu pierwszego szlaku opartego o wspólne dobro 

 

 Budżet – finansowanie ze środków PAFW 

 8 tys. zł (tablice, www, tabliczki, szkolenia)  

http://www.jablkowa.warka.pl/
http://www.jablkowa.warka.pl/


 

2. KTO I JAK MOŻE SIĘ WŁĄCZYĆ? 
 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się włączyć w tworzenie i funkcjonowanie 

Szlaku: 

1. Miejsca  z ofertą turystyczną opartą o główną ideę szlaku, w tym miejsca 

które dla turystów np.:  

 zorganizują pokaz (np. procesów biologicznych związanych z jabłkami, 

odmian jabłek, sadu, maszyn sadowniczych, technologii 

przechowywania, przygotowania jabłek do sprzedaży, technologii 

przetwarzania jabłek)  

 zorganizują edukację związaną z jabłkami (np. warsztaty, zajęcia 

związane np. z wartościami odżywczymi/zdrowotnymi/smakowymi 

jabłek, warsztaty związane z tradycjami, zajęcia rękodzielnicze) 

 zorganizują udział w czynnościach codziennej pracy gospodarstwa 

sadowniczego   (np. udział w  zbiorach, smakowanie potraw) 

 będą sprzedawać produkt jabłkowy (np. jabłka, pamiątki, publikacje, 

napoje, przetwory, dania, desery),  

 będą prowadzić gospodarstwo agroturystyczne związane z jabłkami 

(wśród sadów, z ofertą dodatkową związaną z jabłkami np. z wycieczką 

po sadzie, warsztatami robienia przetworów z jabłek) 

 

2. Partnerów finansowych 

 Wsparcie finansowe utworzenia tablic promocyjnych, stworzenia strony 

www. realizacji działań promocyjnych szlaku, utworzenia tabliczek 

miejsc szlaku, zakupu figur jabłka 

 

3. Partnerów merytorycznych poprzez: 

 dostarczenie wiedzy, pomysłów, umiejętności do stworzenia szlaku 

(np. poprowadzenie szkolenia, dostarczenie informacji na tablicę o 

sadownictwie w gminie itp.) 

 wsparcie  w utworzeniu strony internetowej  

 wsparcie w redakcji/korekcie materiałów i projektowaniu tablic 

 

4. Partnerów organizacyjnych oferujących wsparcie: 

  w koordynacji działań związanych z pozyskiwaniem danych do szlaku 

  w komunikacji z uczestnikami szlaku 

  organizacyjne w szkoleniach 

  przy pozyskiwaniu środków na rozwój Szlaku 

  

 



3. Z CZYM WIĄŻE SIĘ UDZIAŁ? 

 

Korzyści: 

 Promocja miejsca – rozwój  

 Tytuł Ambasador Jabłkowej Warki 

 Integracja i nauka w Sieci Szlaku Jabłkowego – wymiana pomysłów, 

doświadczeń oraz wspólna promocja  

 

Zaangażowanie: 

 Komunikacja z Siecią Szlaku Jabłkowego (aktywność w grupie na 

Facebooku, udzielanie informacji, komunikacja mailowa) 

 Praca nad przygotowaniem własnej oferty zgodnej z ideą szlaku 

 Udział w spotkaniach i szkoleniach (3 spotkania robocze i szkolenie od 

listopada 2016 do kwietnia 2017), mających na celu wymianę 

informacji i dyskusje nad wspólnymi sprawami  

 

Harmonogram: 

  I Spotkanie robocze   – 9 grudnia 

 Wizyta studyjna Szlakiem Karpia – styczeń/luty 

 II Spotkanie robocze   – luty/marzec 

 III Spotkanie robocze   - marzec/kwiecień 

 Osiągnięcie rezultatu  – 30 kwietnia 

 

Potrzebujemy Ciebie! Włącz się! 

zostaw kontakt, napisz do nas, zgłoś się, podziel się pomysłem 

 

Kontakt z koordynatorem Szlaku:  

Dorota Lenarczyk 

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 

dlenarczyk@stowarzyszeniewarka.pl 

504 671 770 

 


