
NAZWA  
(organizacji/instytucji/firmy/osoba) 

GOSPODARSTWO WARECKI CYDR 

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

PAWEŁ PRZYBYLSKI 

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

603297357, WARECKICYDR@GMAIL.COM, 
www.wareckicydr.pl 

 

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

Mój najważniejszy produkt związany z nazwą miejsca to domowy cydr z jabłek naszego 
regionu.  
 
Nazwaliśmy nasze gospodarstwo Warecki Cydr z myślą o tym, by poprzez cydr realizować 
swoje marzenia tworzenia miejsca, które odwiedzają turyści, chcący poczuć klimat i smak 
naszego regionu. Naszą wizją jest łączenie tego co najlepsze w naturze w naszym 
otoczeniu – owoców i uroków doliny Pilicy.  

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) 

Działanie Wareckiego Cydru traktujemy jako nasze hobby, coś co ma raczej promować 
nasz region niż dostarczać nam źródła utrzymania. Dlatego osoby, które do nas 
przyjeżdżają zapraszamy do degustacji cydru przy delektowaniu się widokiem 
rozciągającej się doliny Pilicy. Wówczas zwykle siadamy razem z nimi i opowiadamy 
jak wygląda życie sadowników, jak powstaje cydr, co można zobaczyć w Warce i okolicy, 
częstujemy owocami oraz zachęcamy do skorzystania z innych form wypoczynku. 
 
Wypożyczamy kajaki i oferujemy wypoczynek nad Pilicą tj. polecamy zakończenie spływu i 
rekreację na naszej działce nad Pilicą szczególnie rodzinom z małymi dziećmi z uwagi 
na stosunkowo bezpieczne i dogodne miejsce do brodzenia i zabawy. Dodatkowo oferujemy 
przejście labiryntu leśnego (szczególnie dla osób, które chcą poczuć mały dreszczyk 
zgubienia się w lesie ;-). Dla rodzin które przyjeżdżają do nas na cały dzień oferujemy 
„naszą codzienność” wspólne zrywanie owoców, pyszną zupę naszej mamy i domowy 
świeży chleb, cydr i ognisko nad Pilicą. 
 
W tej chwili nasze gospodarstwo nie jest jeszcze sprofilowane na jakąś specyficzna grupę 
odbiorców. Gościliśmy rodziny, młodzież, pojedyncze osoby… 
 
 

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

Oferuję miejsce do organizacji spotkań w plenerze tj. na łące nad Pilicą oraz promocję 
miejsc i zasobów w Warce poprzez prowadzenie nieformalnego „punktu informacji 
turystycznej”.  
 
 Zasoby, które mogą być przedmiotem współpracy to m.in. 
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 Spore podwórko – miejsce do bezpiecznego zaparkowania i postawienia namiotów 

 Owoce – w sezonie od połowy lipca do połowy września borówki amerykańskie oraz 
maliny, wiśnie, jabłka 

 Kajaki 

 Leśny labirynt 
 

Nie jest to związane bezpośrednio z Wareckim cydrem, ale może ma jakieś znaczenie: 

 Gram na gitarze i uczę gry na gitarze 

 Współtworzę gospodarstwo z siostrą – Dorotą Lenarczyk, która współpracuje z 
organizacjami i instytucjami w Warce i zna trochę ludzi 
  

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) 

W planach mamy przygotowanie gry w leśnym labiryncie której celem będzie odnalezienie 
skarbów. Chcemy aby leśny labirynt stal się konkretną ofertą.  

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

Poszukujemy pomocy przy stworzeniu fabularyzowanej gry w leśnym labiryncie.  

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

Nie prowadziliśmy szerokich działań promocyjnych z uwagi na fakt traktowania Wareckiego 
Cydru jako czegoś dodatkowego, na co też nie możemy z uwagi na inne nasze aktywności 
poświęcić wiele czasu. Ludzie dowiadują się o nas z: Internetu (www.wareckicydr.pl), z 
szyldu przy posesji, z przewodnika lub od innych osób/firm w Warce. Zależy nam bardziej 
na informacji z ust do ust tj. polecania nas przez innych. 

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) 

Na naszej ulicy (Batalionów Chłopskich) mamy dwóch producentów miodu – nie wiem czy 
chcą się promować, ale może być to zasób (Leszek Przybylski, Ryszard Kowalski)… 

 

 

http://www.wareckicydr.pl/

