
Metryczka Szlaku Kulinarnego 

 
Nazwa szlaku 

 
Sandomierski Szlak Winiarski 

 

strona www szlaku  
 

 Nie jest jeszcze uruchomiona – będzie podstroną 
strony Sandomierskiego Stowarzyszenia Winiarzy 

 
Koordynator szlaku 

 
Brak finalnego wyboru osoby  - roboczo członek SSW Sylwia Paciura 

 

 
Dane kontaktowe  

koordynatora 
 

Osoba do 
kontaktu 

 

Sylwia Paciura  
Adres 

 

Numer 
Telefonu 

 

668 101 448 
 

 
e-mail 

spaciura@op.pl 

 
Jaka idea legła u 

podstaw powstania 
szlaku? 

 
Rozwinięcie i uatrakcyjnienie lokalnej oferty turystycznej, promocja  

produktów lokalnych  w postaci prawdziwych, wytwarzanych na 
miejscu metodami tradycyjnymi win gronowych kojarzonych z innymi 

produktami tradycyjnymi jak chleb, sery i wędliny domowe, 
zaprezentowanie atrakcyjności i bogactwa klimatycznego i 

przyrodniczego regionu. 

 
Opis szlaku  Sandomierski Szlak Winiarski obejmuje aktualnie 5 winnic, zlokalizowanych  

Sandomierzu oraz najbliższej okolicy.  
Winnica św. Jakuba, znajdująca się w samym mieście w ogrodach 
dominikańskich, na wzgórzu Świętojakubskim. Ma ona charakter poglądowy i 
ze względu na swoją unikatową, bliską sandomierskich zabytków lokalizację 
jest łatwo dostępna dla turystów. Są w niej organizowane pokazy prac 
pielęgnacyjnych dotyczących winorośli. 
Winnica Faliszowice, zlokalizowana w miejscowości o tej samej nazwie, w 
gminie Samborzec, o powierzchni 40 arów, prowadzi sprzedaż owoców   oraz  
sadzonek winorośli raz oferuje doradztwo w zakresie uprawy winorośli i 
wyrobu wina. Aktualnie nie prowadzi sprzedaży wina i degustacji. 
 
Winnica Płochockich, chwili obecnej największa na szlaku, o pow. 4 ha, 
znajduje się 15 km od Sandomierza we wsi Daromin, gm. Wilczyce. 
Można zwiedzać winnicę i winiarnię, uzyskać porady w zakresie uprawy 
winorośli i produkcji wina oraz wziąć udział w komentowanej degustacji dla 
grup zorganizowanych lub gości indywidualnych – wymagane wcześniejsze 
umówienie. Od sierpnia b.r. możliwe także przyjmowanie gości pobytowych w 
nowo wykańczanych pokojach i apartamencie. Możliwość urządzania ogniska 
i grilla. 



 
Winnica Sandomierska, zlokalizowana ok. 7 km od Sandomierza w dolinie 
rzeki Opatówki. Właściciele kontynuują rodzinne tradycje winiarskie. Obecnie 
winnica ma ponad 1ha i jest systematycznie powiększana. Jest to pierwsze 
gospodarstwo agroturystyczne ściśle związane z turystyką winiarską w 
województwie świętokrzyskim. Goście mają do dyspozycji 3 osobne, 
kameralne apartamenty z łazienkami, z w pełni wyposażoną kuchnią i 
dostępem do WiFi. Winnica prowadzi ponadto sprzedaż autorskich win, 
degustacje połączone ze  zwiedzaniem winnicy i winiarni. 
 
Winnica Nad Jarem to niewielka rodzinna winnica Sylwii i Mateusza Paciura 
zlokalizowana w miejscowości Złota przy trasie krajowej Sandomierz- Kraków, 
oddalonej od Sandomierza zaledwie 5  kilometrów. Na 81-arowej działce 
rośnie 2400 krzewów winorośli. Właściciele rozpoczęli adaptację istniejących 
budynków na winiarnię i salę degustacyjną. Winnica zarejestrowana jest w 
ARR i od maja 2013 roku wprowadza wina na rynek. Właściciele oferują 
zwiedzanie winnicy, zapoznanie z uprawą winorośli, wyrobem wina i 
degustację win z przekąską w altanie przy winnicy. Zapraszają również na 
imprezy integracyjne przy ognisku lub grillu. 
 

 
 

Co jest wyróżnikiem 
szlaku? 

(główne atrakcje, 
stałe wydarzenia – 

kalendarium) 

 
 

Możliwość zapoznania się ze specyfiką uprawy winorośli i wyrobu wina 
gronowego w Polsce, zwiedzenia pięknie położonych winnic oraz piwnic 
winiarskich, rozmów z właścicielami winnic, pasjonatami potrafiącymi 

przekazać dużo pozytywnych emocji  swoim gościom oraz opowiedzieć o 
historycznych tradycjach winiarskich regionu, degustacji co najmniej 

kilkunastu jakościowych win regionalnych w ramach wizyt w 3 winnicach 
oferujących swoje wina publiczności, możliwość zakupu win bezpośrednio u 

producentów. 
Coroczna prezentacja produktów w weekend majowy na rynku w 

Sandomierzu oraz cykliczna impreza promocyjna Spotkanie/Święto młodego 
wina sandomierskiego organizowana jesienią po zbiorach winogron –brak na 

razie stałego terminu. 
 

 
 
 
 

Jaką kuchnię promuje 
szlak 

(można zaznaczyć 
więcej niż 1 
odpowiedź) 

Regionalną 
 

x 

Polską 
 

 

Międzynarodową 
 

 

Tradycyjną 
 

x 

Związaną z danym 
produktem, jakim? 

 

Głównie z winem z lokalnych winnic, 
także tradycyjnym pieczywem, serami i 

wędlinami 



Inną, jaką? 
 

 

 
Kiedy powstał szlak? 
(proszę podać datę) 

 
 
                    15.04.2012 (pierwsza ulotka szlaku) 

Kto był 
pomysłodawcą 

szlaku? 
 

Pani Jadwiga Małkiewicz napisała projekt „Gospodarstwa winiarskie 
na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym” 

( aktualnie Szlak Winiarski jest odrębnym, niezależnym od SSJ bytem) 

 
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? 

 
Sandomierski Szlak 

Winiarski jest 
aktualnie włączany 
do sandomierskiej 

pętli Szlaku 
Przygody 

 
 
 
 

 
Ustalamy 

wewnętrznego 
koordynatora 

 
 

Kto jest głównym 
decydentem?  

 
SSW 

 
Jaki jest roczny 

budżet  
 

Jeszcze nie ma 
 

 
Kto dysponuje 

budżetem? 

Koordynator Członkowie szlaku Inne rozwiązanie, 
jakie? 

 
 
 

  



 
 
 

Na co budżet jest 
rozdysponowywany? 

Działania 
marketingowe 

(jakie) 

Infrastruktura, szkolenia 
(jakie) 

Inne,  jakie? 

   
 
 
 
 

Jakie działania 
marketingowe są 
podejmowane?  

Strona 
www 

Portale 
społ. 

Udział w 
targach 

Wydaw-
nictwa 

Inne, jakie? 

x x x x Współpraca z org. 
turystycznymi 

 
 

Czy szlak jest 
rozwijany w oparciu o 

strategię, program, 
plan rozwoju? 

Brak sformalizowanej strategii 

 
Jeśli tak, kto opracowuje taki plan? 

 
Jeśli nie, kto podejmuje decyzje o działaniach 

promujących czy rozwijających szlak? 

 
  

Członkowie szlaku 
 
 
 

 
CZŁONKOWIE SZLAKU 

 
 

Ilu jest członków szlaku? 
 

5 

 
Kto jest członkiem szlaku?  

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)  
 

 
Ilość 

Restauracje i inne lokale gastronomiczne 
 

 

Producenci i wytwórcy produktów 
 

3 



Atrakcje turystyczne 
 

2 

Inne, jakie? 
 

 

Inne, jakie? 
 

 

Inne, jakie? 
 

 

Czy udział w szlaku jest 
sformalizowany? 

 

nie 

Jeśli tak, w oparciu o jaki 
dokument (umowa, 

deklaracje uczestnictwa, 
porozumienie o 

współpracy, inny- jaki?) 
 

 

 
Czy udział w szlaku jest płatny? 

 

nie 

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

chcą wstąpić na szlak? 
 

Jeszcze nie 

 
Jeśli tak, kto ustala te normy? 

 

 
 

 
Czy normy te są sformalizowane, czy 

uznaniowe? 
 

 

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 

Jako szlak nie , członkowie szlaku częściowo tak 



klienta ? 
(prosimy dołączyć)  

 

Czy oferta jest całoroczna 
czy sezonowa (terminy) ? 

Głównie sezonowa, zwiedzanie piwnic i degustacje 
dostępne także całorocznie 

 
Gdzie można tę ofertę zakupić?  

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)  
 

 

 

Biuro Turystyczne x 
Organizacja lokalna?   

Inny podmiot ?  
Sprzedaż przez Internet ? 

 
 

Inny sposób sprzedaży, jaki? 
 

Przez kontakt z członkiem szlaku 

Czy oferta jest dostępna tylko na zamówienie ? 
 

Dla grup TAK , goście indywidualni bez 
uprzedzenia są także obsługiwani 

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

Grupy od 6 do 40 osób 

Czy jest dostępna dla turystów indywidualnych 
? 

tak 

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

Preferowane umówienie się  
( nie zawsze winiarz jest obecny i 

dostępny)  
 

Jaka jest wielkość sprzedaży (ilość osób/rok, 
miesiąc, sezon) ? 

 

Jakie kroki są podejmowane w kierunku 
komercjalizacji szlaku ?  

Nawiązywanie współpracy z org. 
Turystycznymi – dostosowywanie się 

do ich oczekiwań/ wymagań 

 


