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Koordynator szlaku 
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Dane kontaktowe  

koordynatora 
 

Osoba do 
kontaktu 
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33-300 Nowy Sącz 
Ul. Nadbrzeżna 40 

Numer 
Telefonu 

 

 
602 409 670 

 
e-mail 

srebrob@wp.pl 

 
Jaka idea legła u 

podstaw powstania 
szlaku? 

 
Promocja  uroków małopolskiej wsi, jej wielokulturowości, w 

różnorodności kuchni regionalnej  z wykorzystaniem ziół 
wolnorosnących i uprawianych w ogrodach ziołowych 

 
 
 

Opis szlaku  Tekst promocyjny 
 
Zgodnie z obserwowanymi trendami współczesnej turystyki, turyści 
coraz częściej spędzają urlop wśród naturalnego krajobrazu, poszukują 
ucieczki od ciasnej zabudowy miast, braku przestrzeni, 
zanieczyszczonego środowiska, anonimowości miejskiego życia, dążą  
do oryginalnych indywidualnych przeżyć, korzystania z naturalnych 
wiejskich produktów oraz życia bliżej natury. Coraz częściej wybierane 
są kierunki podróży postrzegane jako „zdrowe”, przy czym kluczową 
rolę odgrywa tu  wartościowa żywność serwowana w gospodarstwach.  
Zioła  w małopolskich gospodarstwach stosuje się tradycyjnie od 
pokoleń; są bazą potraw regionalnych, nalewek, syropów, medycyny 
niekonwencjonalnej  i źródłem naturalnej energii. Małopolska wieś od 
wieków pachniała ziołami. W celu specjalizacji oferty agroturystycznej 
regionu – Sądecka Organizacja Turystyczna – zainicjowała, 
opracowała i wdrożyła unikatowy produkt turystyczny pn. „Małopolska 
Wieś Pachnąca Ziołami”, zakładający stworzenie na terenach 
wiejskich oferty gospodarstw produktowych, wyróżniających się 
specyficznym profilem świadczonych tj. wykorzystaniem ziół. Produkt 
ten – którego wyróżnikiem jest prostota, autentyczność i powrót 
do tradycji – jest odpowiedzią na europejskie tendencje w rozwoju 
agroturystyki, charakteryzujące się specjalizacją oferty agroturystycznej 



(Austria, Niemcy, Francja). 
Wszystkie 20 gospodarstwa na szlaku MWPZ, posiadają ogrody 
ziołowe, ich gospodarze odbyli 2 stopniowe szkolenie i posiadają 
wszechstronną wiedzę na temat uprawy ziół, ich rodzajów, 
zastosowania, właściwości leczniczych, itp.; prowadzą domową 
regionalną kuchnię z tradycyjnymi potrawami z zastosowaniem ziół z 
przydomowych ogrodów i wolnorosnacych, umożliwiają klientom zakup 
pamiątek ziołowych, wykonywanych przez siebie i  lokalnych twórców 
ludowych. 
Gospodarstwa współpracują ze sobą w ramach produktu sieciowego, 

poprzez dokonywanie  zakupu produktów z innych gospodarstw 

ekologicznych, (np. sery, warzywa, owoce, dziczyznę, ryby itd.), 

wzajemne polecanie klientom oferty oraz zakupu pamiątek ziołowych 

wykonywanych w innych gospodarstwach na szlaku (woreczki ziołowe, 

poduszki ziołowe, szkatułki, horoskopy ziołowe itp.), jak również 

zapraszają się wzajemnie, organizując warsztaty rękodzielnicze 

(tkactwo, haft, malowanie na szkle, rzeźbiarstwo, koronkarstwo, wyroby 

z filcu,  itp.). Wyjątkowość tej oferty polega również na tym, że 

gospodarze  poświęcają dużo czasu swoim  gościom, niejako 

zarażając ich swoimi zielarskimi, ekologicznymi, pasjami kultywującymi 

jednocześnie tradycje kultury . 

Wszystkie 20 gospodarstw „Małopolskiej Wsi Pachnącej Ziołami” 

prowadzą kuchnię regionalną: łemkowską, lachowska, galicyjską, 

góralską, pogórzańską, oraz japońską. Gospodynie odtworzyły 

receptury tradycyjnych potraw, zastosowały w nich zioła z własnych 

upraw i nazwały potrawy  jako własne np. : zupa czarownicy, micha 

pijanego zbója, dar życia, herbata literacka, zupa bieda, kwaśnica 

rzepka, przysmak pieniński, kołoc ziemniaczany z ziołami, rajskie 

podpłomyki, sery ceprowskie z czosnkiem i ziołami, homiłki, kisielice, 

kiszeniaki,  miętownice, podpiwek dar życia, kapusta po galicyjsku ze 

spyrką,  grzeszna zupa z lubczykiem, nalewki, syropy ziołowe itp. 

 
 
 
 
 

 
 

Co jest wyróżnikiem 
szlaku? 

(główne atrakcje, 
stałe wydarzenia – 

kalendarium) 

 
 

Np. pokazanie różnorodności kuchni regionalnej i nacisk na jakość i tradycję  
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

Jaką kuchnię promuje 
szlak 

(można zaznaczyć 
więcej niż 1 
odpowiedź) 

Regionalną 
 

Góralską, łemkowską, lachowską, 
pogórzańską, galicyjską 

Polską 
 

 

Międzynarodową 
 

 

Tradycyjną 
 

x 

Związaną z danym 
produktem, jakim? 

 

X – zioła 

Inną, jaką? 
 

 

 
Kiedy powstał szlak? 
(proszę podać datę) 

 
 
2009 rok 

Kto był 
pomysłodawcą 

szlaku? 
 

Bożena Srebro 

 
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? 

 
 
 
 
 
 

 
SOT  

 
 

Kto jest głównym 
decydentem?  

20 gospodarstw na szlaku 
 
 

Jaki jest roczny 
budżet  

 
Brak – promocja szlaku jego rozwój odbywa się w ramach 



składanych wniosków do konkursów ofert 
 

 
Kto dysponuje 

budżetem? 

Koordynator Członkowie szlaku Inne rozwiązanie, 
jakie? 

 
 
 

  

 
 
 

Na co budżet jest 
rozdysponowywany? 

Działania 
marketingowe 

(jakie) 

Infrastruktura, szkolenia 
(jakie) 

Inne,  jakie? 

Targi 
Wizyty studyjne 

Organizacja 
festynów 

  
 
 
 
 

Jakie działania 
marketingowe są 
podejmowane?  

Strona 
www 

Portale 
społ. 

Udział w 
targach 

Wydaw-
nictwa 

Inne, jakie? 

tak tak tak tak Produkcja filmu 
Audycje radiowe 

Programy telewizyjne 
Art. naukowe – 

wydania książkowe 
Międzynarodowe i 

krajowe konferencje 
 
 

Czy szlak jest 
rozwijany w oparciu o 

strategię, program, 
plan rozwoju? 

nie 

 
Jeśli tak, kto opracowuje taki plan? 

 
Jeśli nie, kto podejmuje decyzje o działaniach 

promujących czy rozwijających szlak? 

 
brak  

SOT 
 
 
 



 
CZŁONKOWIE SZLAKU 

 
 

Ilu jest członków szlaku? 
 

20 gospodarstw agroturystycznych woj. małopolskiego 

 
Kto jest członkiem szlaku?  

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)  
 

 
Ilość 

Restauracje i inne lokale gastronomiczne 
 

nie 

Producenci i wytwórcy produktów 
 

nie 

Atrakcje turystyczne 
 

nie 

Inne, jakie? 
 

Gospodarstwa agroturystyczne 

Inne, jakie? 
 

nie 

Inne, jakie? 
 

nie 

Czy udział w szlaku jest 
sformalizowany? 

 

nie 

Jeśli tak, w oparciu o jaki 
dokument (umowa, 

deklaracje uczestnictwa, 
porozumienie o 

współpracy, inny- jaki?) 
 

Porozumienie o współpracy 

 
Czy udział w szlaku jest płatny? 

 

nie 

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

chcą wstąpić na szlak? 
 

Brak możliwości pojedynczego 
wstępowania  - ponieważ uczestnicy 

przeszli wiele szkoleń w zakresie 
zielarstwa. 

 
Jeśli tak, kto ustala te normy? 

 

 
SOT 

 Opracowano kryteria udziału w 



Czy normy te są sformalizowane, czy 
uznaniowe? 

 

projekcie 

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

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

 

 
DOSTĘPNOŚĆ SZLAKU ( stopień komercjalizacji) 

 
 

Czy szlak posiada gotową 
ofertę turystyczną  

z ceną do zakupienia przez 
klienta ? 

(prosimy dołączyć)  
 

Tak – w formie drukowanej w załączeniu 

Czy oferta jest całoroczna 
czy sezonowa (terminy) ? 

tak 

 
Gdzie można tę ofertę zakupić?  

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)  
 

 

 

Biuro Turystyczne tak 
Organizacja lokalna?  - 

Inny podmiot ? - 
Sprzedaż przez Internet ? 

 
tak 

Inny sposób sprzedaży, jaki? 
 

- 

Czy oferta jest dostępna tylko na zamówienie ? 
 

nie 

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

Od 1 osoby do 20 osób 

Czy jest dostępna dla turystów indywidualnych 
? 

tak 

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

- 

 
Jaka jest wielkość sprzedaży (ilość osób/rok, 

miesiąc, sezon) ? 

sprzedaż w gospodarstwach wynosi 
ok 50 %  

Jakie kroki są podejmowane w kierunku 
komercjalizacji szlaku ?  

Oferta dobrze się sprzedaje, 



gospodarze dokonują tego sami 

 


