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5. 700 kajaków na 700-lecie Warki 
- Klub Kajakowy KOREK, 4.000,00 
zł 
6. Sensoryczny zakątek - korepe-
tycje zmysłów - Stowarzyszenie Na 
Rzecz Dzieci i Osób Niepełnospraw-
nych "Tęcza", 3.500,00 zł. 
7. Życie to jest teatr - Grupa Na-
uczycieli Liceum Ogólnokształcące-
go im Piotra Wysockiego w  Warce, 
3.500,00 zł
8. Muzyka lekiem na wszyst-
ko - Mieszkańcy wsi Michalczew, 
2.500,00 zł 
 Gratulujemy zwycięzcom i  ży-
czymy sukcesów w realizacji zaplano-
wanych działań. 
 Pełna lista projektów dofinan-
sowanych w  ramach „Działaj Lokal-
nie” oraz ścieżki „Działaj Lokalnie 
i Ekologicznie” znajduje się na stronie 
internetowej www.stowarzyszenie-
warka.pl.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Piszący bardzo trafnie zdiagnozowali 
potrzeby swoich społeczności. Przed-
stawiciele Komisji Grantowej byli pod 
wrażeniem zarówno ilości organizacji, 
które chcą działać na rzecz zmiany, jak 
też i  wartości merytorycznej złożonych 
wniosków – mówią Marzena Pawłow-
ska oraz Agnieszka Łeszczyńska – 
koordynatorki projektów z  ramienia 
Stowarzyszenia W.A.R.K.A. 
 W  ramach projektów „Działaj 
Lokalnie” na terenie naszej gminy re-
alizowane będą: 
1. Altana integracyjna - mimo 
wszystko bądźmy blisko! - Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Szkoły "Razem 
w Przyszłość", 5.000,00 zł. 
2. Śpiewający jubileusz Warki - 
Artyści dla Warki, 5.000,00 zł 
3. Wędrówki 700-letnim grodem 
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-
-Krajoznawcze Oddział im. Wiktora 
Krawczyka w Warce, 4.000,00 zł 
4. Wspólny stół, wspólne życie - 
Koło Gospodyń Wiejskich Wola Pal-
czewska Wolanki, 4.000,00 zł 

 Warto przypomnieć, że „Dzia-
łaj Lokalnie” realizowany jest na 
terenie pięciu gmin: Chynów, Gosz-
czyn, Grójec, Jasieniec i  Warka i  to 
właśnie z  tych gmin wpływały zgło-
szenia konkursowe. Przez ostatnich 
15 lat udało się w ramach Programu 
wesprzeć aż 294 projekty dotacjami 
o łącznej wartości prawie 1,1 mln zł. 
- Pierwotna zakładana pula środków 
w tegorocznej edycji Konkursu „Działaj 
Lokalnie” wynosiła 70 tys. zł. Jednak ze 
względu na bardzo duże zainteresowa-
nie konkursem, oraz przede wszystkim 
wysoką wartość projektów dla lokalnych 
społeczności udało się zwiększyć pulę do-
tacji aż o 10 tys. zł. Ogromne podzięko-
wania dla wszystkich, którzy wspierają 
Program, w  tym finansowo. – mówi 
Andrzej Zaręba, Prezes Stowarzysze-
nia W.A.R.K.A. 
- Wszystkie wnioski zakładały wspól-
ne działanie, aktywizację, ale też edu-
kację. W  tym roku, z  racji na wciąż 
obecną pandemię, wiele działań będzie 
realizowanych na świeżym powietrzu.  

Znamy już wyniki tegorocznej edycji konkursu „Działaj Lokalnie”. Komisja Konkur-
sowa działająca przy Stowarzyszeniu W.A.R.K.A. – Ośrodku Działaj Lokalnie miała nie 
lada wyzwanie. W terminie wpłynęło aż 38 wniosków na łączną kwotę 184.362,80 zł. Aż 
8 wniosków z Gminy Warka zyskało dofinansowanie!

Działaj Lokalnie rozstrzygnięty – 
aż 8 projektów z Gminy Warka 
z dofinansowaniem!

Program “Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Aka-
demię Rozwoju Filantropii w Polsce. Na terenie powiatu grójeckiego za realizację programu odpowiada 

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – Ośrodek Działaj Lokalnie. Dotacje mogą być przyznawane dzięki wsparciu finan-
sowemu Gmin: Warka, Chynów, Grójec, Jasieniec i Goszczyn, Powiatu Grójeckiego, firmy TRANS-MED Dariusz 

Witkowski i mieszkańców przekazujących 1% podatku. Partnerami są Zakład Usług Komunalnych w Warce 
oraz Gminna Instytucja Kultury Dworek na Długiej w Warce.

 W  czym tkwi tajemnica suk-
cesu? Przede wszystkim nie należy 
oszczędzać na jakości. Soki z Naszej 
Tłoczni produkowane są wyłącznie 
ze świeżych jabłek, zrywanych pro-
sto z drzewa, a nie z ziemi. Następnie 
owoce są myte, rozdrabniane i tłoczo-
ne na zimno. Aby zachować ich smak 
na dłużej, poddawane są delikatnej 
pasteryzacji w kontrolowanej tempe-
raturze 78°C, następnie nalewane do 
wygodnych butelek i  innych opako-
wań. Taka technologia pozwala za-
chować wszystkie witaminy i wartości 
odżywcze owoców i warzyw.
- Proces produkcji w  Naszej Tłoczni 
jest idealny w  swojej prostocie. Udo-
wadniamy, że można wytłoczyć pyszny 
i zdrowy sok tylko z  tego, co dała nam 
natura. Powracający, zadowoleni klien-
ci, których grono stale się powiększa są 
dla nas najlepszą nagrodą. Pokazujemy 
odwiedzającym Naszą Tłocznię, jak 
krótka jest droga od jabłka do soku – bez 
ukrywania i  bez dodatków – dodaje 
Artur Pietrzycki. 
 Certyfikowany Sok jabłkowy 
z  Naszej Tłoczni można nabyć bez-
pośrednio u  producentów – w  Ko-
narach - bądź w  sklepie ze zdrową 
i  regionalną żywnością „Spiżarnia” 
w Warce. 
 Lista wszystkich certyfikowa-
nych dań „Jabłko na Widelcu” znaj-
duje się na stronie internetowej Szla-
ku Jabłkowego: www.szlakjablkowy.
eu

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

 Koordynatorzy konkursu po-
stanowili zaprosić do udziału także 
lokalnych producentów, tworząc do-
datkową kategorię „Gościniec z  po-
dróży”. – Naszą intencją było zapre-
zentowanie produktów, które turysta 
może zabrać ze sobą, by dłużej cieszyć 
się wyjątkowymi smakami pochodzą-
cymi z  Największego Sadu Europy 
– mówi Marzena Pawłowska, koor-
dynator Szlaku Jabłkowego. 
Jednym z  produktów z  powyższej 
kategorii jest Sok jabłkowy z Naszej 
Tłoczni. 
- Jabłko - symbol naszego regionu jest 
jednocześnie jednym z  najzdrowszych 
owoców świata. Zbierane od pokoleń 
owoce z  naszego gospodarstwa przera-
biamy na jeden z flagowych produktów 
Naszej Tłoczni – sok jabłkowy – mówi 
właściciel, Artur Pietrzycki. 

Jabłko na Widelcu 
Sok jabłkowy prosto 
z "Naszej Tłoczni" 

Certyfikat „Jabłko na Widelcu” przyznawany dla dań i pro-
duktów podkreślających wyjątkowy smak i związek z re-
gionem posiadają nie tylko dania typowo kulinarne

 Organizatorów spotkania cieszy 
ogromny zapał do edukacji. Brawa dla 
seniorów!

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

wiciele z 5 grup senioralnych z gmi-
ny Warka. Na pierwszym spotkaniu 
uczestnicy uczyli się zakładania kont 
e-mail za pomocą swoich telefonów. 
To dla nich ogromny krok i furtka do 
aplikacji takich jak Messenger, Fa-
cebook czy MS Teams, które pozna-
my na kolejnych trzech spotkaniach 
w maju i czerwcu. 

 Wielu seniorów ma telefony 
dotykowe czyli smartfony, ale nie czu-
je się swobodnie korzystając z  nich. 
Stowarzyszenie W.A.R.K.A  chce to 
zmienić i razem z firmą Henkel przy-
gotowało cykl krótkich szkoleń z za-
kresu komunikacji online.
 Dzięki gościnności Świetlicy 
wiejskiej - Pracownia Orange w La-
skach – 22 maja spotkali się przedsta-

Ostatni czas pokazał, że telefony są naszym łącznikiem ze 
światem. Pozwalają nam porozmawiać z bliskimi, załatwić 
różne sprawy - nawet zadbać o nasze zdrowie przy telepo-
radach

Seniorzy uczą się jak 
wykorzystać swoje telefony!

 Ciekawego działania podjął się 
Radny Rady Miejskiej w Warce – Je-
rzy Kołodziejski. 700-lecie potwier-
dzenia nadania praw miejskich było 
idealną okazją, aby wiosną 2021 roku 
zasadzić 700 tulipanów. Kwiaty zo-
stały posadzone na prywatnej dział-
ce rekreacyjnej Pana Jurka oraz przy 
bloku w którym mieszka na wareckim 
osiedlu 35-lecia PRL. Inicjatywa po-
sadzenia tulipanów upiększyła teren 
miasta dodając mu koloru i uroku. 

Redakcja

Świętowanie 700-lecia Warki przybiera różne formy – 
mieszkańcy miasta z zaangażowaniem starają się uczcić ten wspaniały jubileusz

700 tulipanów dla Warki

 Zachęcamy do skorzystania z 
możliwości odwiedzenia tego ważne-
go miejsca dla Warki. 

Dworek na Długiej

 W klasztornych podziemiach 
spoczął Trojden, władca czerski, który 
potwierdził nadanie praw miejskich 
Warce w 1321 r. W podziemiach 
znaleźli też wieczny spoczynek brat 
Trojdena – Siemowit II, który władał 
księstwem rawskim, a także zmarła 
100 lat po nim księżna Danuta Anna 
– żona księcia Janusza I. 

W podziemiach kościoła Matki Bożej Szkaplerznej w 
Warce znajdują się krypty w których spoczywają książę-
ta mazowieccy. Na co dzień niedostępne dla mieszkań-
ców i turystów zostaną otwarte dla zwiedzających z okazji 
700-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Warce.  
Krypty będzie można odwiedzić w niedzielę 20 czerwca w 
godzinach 8:00 – 20:00

Odwiedź krypty książąt 
mazowieckich


