
Metryczka Szlaku Kulinarnego 

 
Nazwa szlaku 

 
Świętokrzyska Kuźnia Smaków 

strona www szlaku  
 

www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl 
 

 
Koordynator szlaku 

 
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

 

 
Dane kontaktowe  

koordynatora 
 

Osoba do 
kontaktu 

 

Teresa Wąsik  
Adres 

ŚODR Modliszewice 
Ul. Piotrkowska 30, 

26-200 Końskie 

Numer 
Telefonu 

 

41 372 22 84 do 86  
   507 111 245 

 

 
e-mail 

teresa.wasik@sodr.pl  

 
Jaka idea legła u 

podstaw powstania 
szlaku? 

 
Szlak powstał  w ramach projektu pn. Świętokrzyska Kuźnia Smaków 
realizowanego w latach 2013-2015 przez Świętokrzyski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,  współfinansowanego przez 
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Jego celem było 
wykreowanie i urynkowienie wybranych produktów lokalnych i 
tradycyjnych poprzez sieć ciekawostek kulinarnych regionu. 
Powstanie szlaku miało wpłynąć na upowszechnienie walorów 
regionalnego dziedzictwa kulinarnego wśród turystów i społeczności 
lokalnej przez restauratorów, gospodarstwa agroturystyczne i 
rolników/przetwórców oraz  podwyższenie  atrakcyjności 
turystycznej  regionu Gór Świętokrzyskich.  
 

Opis szlaku  Szlak  zlokalizowany jest w regionie Gór Świętokrzyskich na obszarze 

czterech  najbardziej atrakcyjnych turystycznie powiatów 

województwa świętokrzyskiego. Ciągnie się od Sandomierszczyzny 

poprzez powiat  opatowski, ostrowiecki i kielecki.    

Szlak tworzą:  

1) restauratorzy i  gospodarstwa agroturystyczne,  oferujący 

potrawy kuchni regionalnej oparte na przepisach  pochodzących 

od mieszkańców  regionu / spisane i wydane w publikacji pt. 

„Potrawy tradycyjne z regionu Gór Świętokrzyskich” /  oraz 

potrawy  oparte na własnych przepisach,  będące  ich lokalną 

http://www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl/
mailto:teresa.wasik@sodr.pl


specjalnością i mające związek z regionem.   

2) rolnicy i przetwórcy  oferujący uznane produkty tradycyjne  tj. 

produkty będące  laureatami  konkursów wojewódzkich  jak: 

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” oraz takie, które 

są  wpisane na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy prowadzą   

sprzedaż tych produktów w miejscu  wytwarzania,   

 Szlak posiada własną stronę internetową : 

www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl z interaktywną mapą szlaku, 

która  wskazuje  turystom i mieszkańcom regionu drogę do 34 

podmiotów znajdujących  się na szlaku, ułatwia dotarcie  do małych 

przetwórni, gdzie się bezpośrednio wytwarza i sprzedaje tradycyjne  

produkty, do restauracji   i gospodarstw agroturystycznych  

serwujących  proste tradycyjne potrawy  oraz do  najbardziej 

atrakcyjnych turystycznie miejsc regionu.  Wszystkie podmioty na 

szlaku prowadza działalność zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

przepisami. 

 
 

Co jest wyróżnikiem 
szlaku? 

(główne atrakcje, 
stałe wydarzenia – 

kalendarium) 

 
Wyróżnikiem szlaku  jest oferta produktowa, tj. 30 potraw 
regionalnych   oraz 32  produkty tradycyjne,  oferowane przez 34 
podmioty szlaku.   
Każdy  podmiot  świadczący usługi żywieniowe  posiada  w swojej 
ofercie przynajmniej 3 tradycyjne potrawy kuchni regionalnej  
umieszczone  w  wydzielonej karcie menu  z nagłówkiem "Potrawy 
kuchni regionalnej - Świętokrzyskie Smaki" a także „kredens”  z 
charakterystycznymi produktami tradycyjnymi wytwarzanymi przez 
przetwórców  ze szlaku służący promocji oferty szlaku.  Wszystkie 
podmioty  znajdujące się na szlaku są oznakowane tabliczkami z logo 
szlaku kulinarnego ŚKS.  

 
 
 
 
 

Jaką kuchnię promuje 
szlak 

(można zaznaczyć 
więcej niż 1 

Regionalną 
 

X 

Polską 
 

- 

Międzynarodową 
 

- 

Tradycyjną 
 

X 

http://www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl/


odpowiedź) Związaną z danym 
produktem, jakim? 

 

- 

Inną, jaką? 
 

- 

 
Kiedy powstał szlak? 
(proszę podać datę) 

 
 Inauguracja szlaku miała miejsce 29 stycznia 2015 r. w dniu nadania 
certyfikatów przystąpienia do szlaku  

Kto był 
pomysłodawcą 

szlaku? 
 

 
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

 
ZARZĄDZANIE SZLAKIEM I JEGO PROMOCJA 

 

 
 
 

Jaki jest model 
zarządzania szlakiem? 

Zewnętrzny 
(koordynatorem jest 

zewnętrzna 
instytucja, która nie 
współtworzy szlaku) 

Wewnętrzny 
(koordynatorem jest 

jeden z członków 
szlaku) 

 
 

Inny, jaki? 

 
 
 

 
 

 
 

 
ŚODR Modliszewice 

 

Kto jest głównym 
decydentem?  

ŚODR Modliszewice przy  współpracy ze Świętokrzyskim Urzędem 
Marszałkowskim  

 
Jaki jest roczny 

budżet  
 

Szlak powstał w ramach projektu  pn. Świętokrzyska Kuźnia Smaków 
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego 
programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi UE i stanowił 
jeden z wielu zadań projektu realizowanych  od maja 2013 r. do 
czerwca 2015r. Budżet  na zadanie szlak kulinarny ŚKS wynosił ok.  
80 000 PLN. 

 

 
Kto dysponuje 

budżetem? 

Koordynator Członkowie szlaku Inne rozwiązanie, 
jakie? 

 
 

 X 

 
 

Działania 
marketingowe 

Infrastruktura, szkolenia 
(jakie) 

Inne,  jakie? 



 
Na co budżet jest 

rozdysponowywany? 

(jakie) 

Strona internetowa , 
spoty w mediach, 
wydanie  mapy 
szlaku, certyfikaty, 
tablice do 
oznakowania  szlaku, 
udział w VII 
Międzynarodowych 
Targach Turystyki 
Wiejskiej i 
Agroturystyki 
AGROTRAVEL 2015 

uroczyste wręczenie 
certyfikatów,  

udział w VIII 
Międzynarodowych 
Targach Turystyki 
Wiejskiej i 
AGROTRAVEL 2016 – 
promocja szlaku 

6 Szkoleń i 3 wyjazdy 
szkoleniowe z zakresu 
kuchni regionalnej i 
przetwórstwa 
tradycyjnego   w okresie 
2013-2014r i 2016r. 

 

Certyfikacja 

 
 

 
 

Jakie działania 
marketingowe są 
podejmowane?  

Strona 
www 

Portale 
społ. 

Udział w 
targach 

Wydaw-
nictwa 

Inne, jakie? 

X  X X Udział  w 
Międzynarodowych 
Targach Turystyki 
Wiejskiej i Agroturystyki 
Agrotravel 2016,  

 
Czy szlak jest 

rozwijany w oparciu o 
strategię, program, 

plan rozwoju? 

 
Tak 

 
Jeśli tak, kto opracowuje taki plan? 

 
Jeśli nie, kto podejmuje decyzje o działaniach 

promujących czy rozwijających szlak? 

 
 

ŚODR Modliszewice 
 

 
 

 
CZŁONKOWIE SZLAKU 

 



 
Ilu jest członków szlaku? 

 

 
34  

 
Kto jest członkiem szlaku?  

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)  
 

 
Ilość 

Restauracje i inne lokale gastronomiczne 
 

9 
 

Producenci i wytwórcy produktów 
 

21 

Atrakcje turystyczne 
 

- 

Inne, jakie? Gospodarstwa agroturystyczne  
 

4   
 

Inne, jakie? 
 

- 

Inne, jakie? 
 

- 

Czy udział w szlaku jest 
sformalizowany? 

 

Tak 

Jeśli tak, w oparciu o jaki 
dokument (umowa, 

deklaracje uczestnictwa, 
porozumienie o 

współpracy, inny- jaki?) 
 

Deklaracja przystąpienia do Szlaku, Umowa cywilnoprawna o 
współpracy pomiędzy danym podmiotem  a koordynatorem 
Szlaku, czyli ŚODR Modliszewice 
 

 
Czy udział w szlaku jest płatny? 

 

 
Nie - na etapie realizacji projektu 

 
Czy istnieje forma certyfikacji, sprawdzania 
jakości usług/produktów członków, którzy 

chcą wstąpić na szlak? 
 

Tak 
Warunkiem przystąpienia do szlaku jest  
poddanie się procedurze certyfikacji  mającej 
na celu sprawdzenie między innymi: 
zgodności oferty kulinarnej z deklaracją 
przystąpienia do szlaku, jakości podawanych 
potraw a także czystości lokalu,   jakości 
obsługi, wiedzy personelu o szlaku ŚKS,  
informacji dla klienta o oferowanym 
produkcie, promocji produktów ze szlaku 
poprzez tzw. „kredens” przez restauracje                            

 
Jeśli tak, kto ustala te normy? 

 ŚODR Modliszewice   
(normy wynikają  z Regulaminu certyfikacji) 



 

 
Czy normy te są sformalizowane, czy 

uznaniowe? 
 

 
 Sformalizowane  

Jeśli sformalizowane, to w oparciu o jaki 
dokument przeprowadzana jest certyfikacja? 

(karty certyfikacyjne, ankiety, wywiady, 
wizyty, audyty) 

 Certyfikacja w oparciu o Kartę Oceny  
stanowiącą załącznik do Regulaminu 
Certyfikacji ŚKS 

 Wizyty  Zespołu  certyfikującego 
 Weryfikacja zgodności  stosowania 

certyfikatu w ramach marki ŚKS poprzez 
wizyty in cognito  

 
DOSTĘPNOŚĆ SZLAKU ( stopień komercjalizacji) 

 
 

Czy szlak posiada gotową 
ofertę turystyczną  

z ceną do zakupienia przez 
klienta ? 

(prosimy dołączyć)  
 

 
Nie 

Każdy z lokali znajdujących się na szlaku ma swoją indywidualną, 
komercyjną ofertę. 

Czy oferta jest całoroczna 
czy sezonowa (terminy) ? 

Całoroczna  

 
Gdzie można tę ofertę zakupić?  

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)  
 

 

 

Biuro Turystyczne - 
Organizacja lokalna?  x 

Inny podmiot ? - 
Sprzedaż przez Internet ? 

 
- 

Inny sposób sprzedaży, jaki? 
 

                                          

Czy oferta jest dostępna tylko na zamówienie ? 
 

                                           - 

Czy oferta jest dostępna dla grup (jeśli tak min. 
czy max. liczba osób w grupie jednorazowo) ?  

                                           X            

Czy jest dostępna dla turystów indywidualnych 
? 

                                           X       

Jeżeli tak, to na jakich warunkach można ją 
zamówić/ zakupić ? 

  Bezpośredni kontakt z podmiotami, 

                     



 
Jaka jest wielkość sprzedaży (ilość osób/rok, 

miesiąc, sezon) ? 

                                           - 

Jakie kroki są podejmowane w kierunku 
komercjalizacji szlaku ?  

 
Nawiązanie współpracy z ROT Kielce  

        I LOT-ami 

 


