
PROJEKTY 
 

 
    SITWA - System Informacji Turystycznej w Warce  

a) punkt informacji turystycznej 
b) oznakowanie tras kajakowych wzdłuż brzegu (punkty orientacji) 
c) drogowskazy turystyczne w mieście 
d) portal turystyczny (jakie elementy, funkcje) 
e) informacje drukowane (jakie?) 
f) wewnętrzny system wymiany informacji  
g) kwalifikowani przewodnicy  

 
Dopisane pomysły:  

 punkt informacyjny w Galerii Rynek, Kurowscy,  

 Muzeum prowadzenie punktu LOT 
 
CZŁONKOWIE GRUPY:  

 MARIOLA BIENIAS 

 MAŁGORZATA PTASIŃSKA,  

 ADAM KUROWSKI, 

 AGNIESZKA KUROWSKA-KOBUS,  

 MUZEUM (IWONA STEFANIAK) 
 

  
 Stworzenie Pakietów Turystycznych 

a) analizujemy zasoby 
b) łączymy oferty 
c) różne grupy odbiorców  
d) różny typ aktywności 
e) sposób sprzedaży i dystrybucji 
f) rozwiązanie problemu konkurencji 
g) współpraca z SITWą i Promocją 

 
Dopisane pomysły:  

 otwartość,  

 kredyt zaufania,  

 zadanie i odpowiedzialność – LOT 
 
CZŁONKOWIE GRUPY:  

 JAKUB KWIATKOWSKI,  

 PIOTR GAWROŃSKI,  

 MAŁGORZATA PTASIŃSKA, 

 PIOTR SOR,  

 MUZEUM (IWONA STEFANIAK) 

 DOROTA LENARCZYK, 

 JAKUB TUSZYŃSKI, 

 MARCIN TUSZYŃSKI, 

 ŁUKASZ MARCINKOWSKI,  

 AGNIESZKA KUROWSKA-KOBUS 
 



  
 Zagospodarowanie Brzegów Pilicy 

a) plaża 
b) kąpielisko 
c) deptak, szlak rowerowy wzdłuż brzegu 
d) ławeczki 
e) wodowanie 

 
Dopisane pomysły:  

 Plan zagospodarowania brzegów Pilicy(UM)  

 Wyciąg nart wodnych 

 off-road, 4x4, Warka-Team 

 sport, rowery, dertpark, skimborading 

 starostwo powiatowe, LOT 

 kosze na śmieci 

 aspekty prawne związane z utworzeniem kąpieliska 

 koło wędkarskie w Warce 

 policja, straż 

 CeSiR – ratownicy 

 koniecznie przedstawiciel najwyższych władz UM 
 
CZŁONKOWIE GRUPY:  

 JANUSZ KRECZMAŃSKI  

 ŁUKASZ MARCINKOWSKI,  

 PIOTR GAWROŃSKI, 

 JAKUB TUSZYŃSKI 
 

  
  
 Analiza i rozwój  

a) nowe projekty (nowe grupy robocze) 
b) nowe inwestycje w turystykę 
c) kina, sceny teatralne, muszli koncertowej 
d) inspirowanie biznesu 
e) ściąganie inwestorów 
f) działania lobbystyczne 
g) wskazywanie niezagospodarowanych nisz 

 
Dopisane pomysły:  

 urząd miasta! 

 partnerzy zewnętrzni (MROT), Góra Kalwaria 

 działanie u podstaw, starostwo powiatowe w Grójcu 

 silne wsparcie LOT 
 
 
CZŁONKOWIE GRUPY:  

 JAKUB KWIATKOWSKI,  

 ŁUKASZ MARCINKOWSKI 
 
 



 Kluczowa impreza promująca region 
a) dla kogo? 
b) z kim? 
c) kiedy?  
d) gdzie? 
e) pomysły 
f) partnerzy 

 
Dopisane pomysły:  

 wareckie specjały, promocja produktów lokalnych(jabłka, sok jabłkowy, cydr, miody, 
świeże warzywa, targowisko, rękodzieło) 

 święto Warki z festiwalem sztuk lokalnych 

 tak jak jarmark dominikański, sandomierski, kazimierzowski  

 gdzie każdy może przedstawić swoją ofertę np. festiwal powielenia w Warszawie na 
Powiślu 

 
CZŁONKOWIE GRUPY:  

 KUBA TUSZYŃSKI 

 MARCIN TUSZYŃSKI  

 MACIEJ PTASIŃSKI  

 MUZEUM (IWONA STEFANIAK) 
 
 

  
 Wspólny kalendarz imprez 

a) kalendarz imprez zaplanowanych przez różne organizacje i firmy na najbliższy rok 
b) opracowanie metody aktualizacji kalendarza 
c) koordynacja ustalania terminów imprez 

 
Dopisane pomysły:  

 Viralla dla LOT 
 

CZŁONKOWIE GRUPY:  

 MACIEJ PTASIŃSKI 

 MUZEUM (IWONA STEFANIAK) 

 ŁUKASZ MARCINKOWSKI, 
 

  
 . Promocja i reklama     

a) tworzenie marki 
b) zaplanowanie kampanii 
c) opracowanie ulotek, folderów 
d) realizacja oznakowania IT 
e) działania PR (prasa) 

 
Dopisane pomysły  

 Marketing internetowy, social media 

 obniżenie kosztów 

 wybór skutecznych narzędzi 

 współpraca z mediami, promocja produktów lokalnych – Wareckie Specjały 



 gadżety 
 

CZŁONKOWIE GRUPY:  

 ADAM KUROWSKI,  

 PIOTR GAWROŃSKI 
 
 

  
 Finansowanie projektów 

a) poszukiwanie źródeł finansowania zewnętrznego 
b) propozycje projektów 
c) wnioskowanie  
d) projekty partnerskie (współfinansowanie) 

 
Dopisane pomysły  

 wciągnąć LGD 

 fundusze dla rolników na agroturystyke(Manager Projekt) 

 zagospodarowanie brzegów Pilicy 

 wyposażenie: ławki, kosze, miejsca do wodowania 

 finansowanie działań promocyjnych 
 
CZŁONKOWIE GRUPY:  

 DOROTA LENARCZYK,  

 ADAM KUROWSKI, 

 JAKUB TUSZYŃSKI,  

 JANUSZ KRECZMAŃSKI,  

 ŁUKASZ MARCINKOWSKI 
 


