Największe atrakcje
ziemi buskiej

LOT „Moc Ponidzia”

Zapraszamy
2

Lokalna Organizacja Turystyczna „Moc Ponidzia” zaprasza na Ponidzie, do malowniczej krainy województwa
świętokrzyskiego. Tutaj najlepiej można odpocząć od codziennego zgiełku i wziąć głęboki oddech czystym,
świeżym, świętokrzyskim powietrzem. Znajdują się tu dwa uzdrowiska: Busko-Zdrój i Solec-Zdrój, które wykorzystując bogactwa regionu, czyli złoża wód siarczkowych i jodkowo-bromkowych przywracają zdrowie i dobre
samopoczucie. Liczne parki krajobrazowe, zdrojowe oraz ostoje zieleni leśnej doskonale uzupełniają leczniczą
terapię. Magiczny krajobraz łagodnych wzgórz, wąwozów, poletek, kolorowych lasów tak licznie występujących w Szanieckim oraz Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym zachęca do obcowania z przyrodą i odkrywania
jej piękna. Świątki przydrożne, świadkowie bogatej przeszłości, zatopione w ostępach leśnych, kaplice i kościółki oraz pradawne grody takie jak Wiślica, Nowy Korczyn czy Stopnica – ulubione miejsca królów piastowskich
i jagiellońskich czekają na miłośników historii. Rodzinny wypoczynek bez wątpienia umili Europejskie Centrum
Bajki w Pacanowie, gdzie na odwiedzających czeka gościnny Koziołek Matołek. Charakterystycznym punktem
orientacyjnym w terenie jest wieża kościoła w Balicach.

Obszar działania LOT-u „Moc Ponidzia” obejmuje fragment Ponidzia, położony w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Wytyczony jest ramionami dwóch rzek:
Wisły, oraz wpadającej do niej w okolicy Nowego Korczyna Nidy. Teren leży na obszarze Niecki
Nidziańskiej sąsiadując z Górami Świętokrzyskimi, Wyżyną Małopolską i Kotliną Sandomierską.
Przebiegają tu dwie drogi krajowe: nr 73 Wiśniówki-Kielce-Busko-Tarnów-Jasło i nr 79 Warszawa-Sandomierz-Kraków-Bytom. Obszar zamieszkuje około 70 tys. mieszkańców. Największym miastem regionu jest osiemnastotysięczne Busko-Zdrój, które oddalone jest o 80 km od
Krakowa i o 50 km od Kielc. Większymi miejscowościami regionu są: Gnojno, Nowy Korczyn,
Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica i Wiślica. Wytyczone są tutaj szlaki turystyczne PTTK, przebiega tu także Małopolska Droga św. Jakuba.
Lokalna Organizacja Turystyczna „Moc Ponidzia”
al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 10 22

Serce regionu.
Perła Mocy Ponidzia
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Serce regionu
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Park Zdrojowy w Busku-Zdroju
Został założony w XIX w. przez ogrodnika Ignacego Hanusza. Zwany jest
także parkiem Łazienkowskim albo starym parkiem Zdrojowym. Jest to
serce buskiego kurortu, gdzie dziś mieści się sanatorium Marconi. W jego
centrum wznosi się gmach otwartych w roku 1836 Łazienek, zwanych
obecnie sanatorium Marconi. Starą część parku o pow. 15 ha od północy zamyka ogrodzenie, natomiast od zachodu rzeczka Maskalis łączy go
z 12,5 ha nową częścią parku, oddaną do użytku w 2008 r. W starej części
rośnie około 4,500 drzew różnych gatunków. Najliczniej występują: klon
pospolity, jesion wyniosły, klon jawor, klon polny, grab pospolity, robinia
akacjowa, lipa drobnolistna, kasztanowiec zwyczajny, wiąz szypułkowy.
Około 12% drzew liczy sobie ponad 100 lat. Od Łazienek w kierunku
północnym biegnie główna aleja parku, która przez część geometryczną
z fontanną zdrojową i muszlą koncertową prowadzi do rynku miasta.

Centrum Informacji Turystycznej
al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 10 22
www.busko.travel

Uzdrowiska.
Moc kultury
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Busko-Zdrój tętni życiem kulturalnym przez okrągły rok. W sali koncertowej (dawnej balowej) sanatorium Marconi odbywają się cykliczne
koncerty, prelekcje oraz szereg wydarzeń o charakterze kulturalnym
i edukacyjnym.

Salonowa Orkiestra Zdrojowa
Od ponad 65 lat daje około 70 koncertów rocznie dla kuracjuszy, turystów i mieszkańców Buska-Zdroju. Salonowa Orkiestra Zdrojowa wykonuje muzykę tzw. uzdrowiskową, w tym walce, polki, marsze, czardasze,
wiązanki melodii operetkowych czy tanga. Jej koncerty odbywają się
w poniedziałki o godz. 15.30 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury
oraz w czwartki w sali koncertowej sanatorium Marconi.

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny
Jamroz
Odbywający się co roku na przełomie czerwca i lipca przyciąga rzesze melomanów pragnących posłuchać muzyki, wykonywanej na najwyższym,
światowym poziomie. Materialnym efektem dwudziestoletnich edycji
festiwalowych, stała się aleja gwiazd mieszcząca się przed reprezentacyjnym sanatorium Marconi, gdzie swoje „buskie słoneczka” mają m.in.
patronka festiwalu Krystyna Jamroz, Krzysztof Penderecki, Wiesław Ochman, Bogusław Kaczyński, Gwendolyn Bradley czy Grażyna Brodzińska.
Swoim zasięgiem festiwal objął już całe województwo świętokrzyskie,
najodleglejszym miejscem, gdzie odbywają się koncerty jest zabytkowy
kościółek w Glinianach koło Ożarowa. Poza tym obok Buska i Solca festiwal zawędrował m.in. do Kielc, Pińczowa, Staszowa, Kurozwęk czy
Wiślicy.

Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona
Pod koniec maja do Buska-Zdroju przybywają muzycy z całej Polski na
Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona. Podczas festiwalu
prezentowane są utwory z tzw. „Krainy Łagodności”, które nawiązują
do twórczości przedwcześnie zmarłego barda Ponidzia Wojtka Belona.
Jako młody chłopak, Wojtek przemierzał ścieżki wzdłuż Nidy, a tutejszy
krajobraz inspirował go do komponowania poetyckich utworów. Jego
przyjaciele z zespołu „Wolna Grupa Bukowina” do dziś wykonują utwory
Wojtka, które kojarzone są z Ponidziem.

Uzdrowiska.
Moc kultury

Sanatorium Marconi - sala koncertowa
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Buskie Spotkania z Folklorem
Koncert finałowy konkursu organizowany jest w maju w buskim parku Zdrojowym.
W muszli koncertowej rywalizują ze sobą twórcy ludowi, wyłonieni w eliminacjach
lokalnych, które przeprowadzane są zazwyczaj w Jędrzejowie, Opatowie, Ciekotach
oraz w Nowym Korczynie. Finałowi laureaci prezentują się także na pofestiwalowym
koncercie w kieleckim parku miejskim.

Festiwal Chopinowski
Druga połowa lipca w buskim parku Zdrojowym zarezerwowana jest dla miłośników twórczości Fryderyka Chopina. Wówczas to w sanatorium Marconi prezentują
się najwybitniejsi pianiści z całego świata. Inicjatorem i długoletnim organizatorem
spotkań była, niedawno zmarła i uhonorowana „buskim słoneczkiem” prof. Barbara
Hesse-Bukowska.

Dni Buska-Zdroju
Z roku na rok Dni Buska-Zdroju stają się znaczącym wydarzeniem na mapie kulturalnej regionu. Impreza organizowana jest w ostatni weekend sierpnia, na pamiątkę nadania osadzie praw miejskich 27 sierpnia 1287 r. przez księcia Leszka Czarnego. Przez
dwa dni przyciąga ona tłumy mieszkańców, turystów i kuracjuszy. Organizowane są
wówczas koncerty, pikniki i pokazy, osady, goście mogą odwiedzać także miasteczko
promocyjno-handlowe, a dla dzieci przygotowywane są place zabaw.

Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny „Ponidzie”
Fotografie prezentowane są na przełomie grudnia i stycznia w salach wystawowych
Buskiego Samorządowego Centrum Kultury oraz Galerii BWA „Zielona”. Przegląd
skupia miłośników fotografii z całego kraju, choć w osiemnastu jego edycjach nie
brakowało także prac wykonawców z zagranicy.

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 87 50
www.ubz.pl

Uzdrowiska.
Moc kultury

Buskie Samorządowe Centrum Kultury
al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 23 19
www.bsck.busko.pl
Galeria BWA „Zielona”
al. Mickiewicza 7, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 71 91
otwarte wt.-sob. 11-17, nd. 11-15
www.bwakielce.art.pl/informacje/galeria-zielona

Gminne Centrum Kultury
ul. Partyzantów 8a, 28-131 Solec-Zdrój
tel.: 41 377 60 49
www.gcksolec.naszgok.pl
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Życie kulturalno-sportowe
Solca-Zdroju
Goście przebywający w Solcu-Zdroju, oprócz zabiegów leczniczych, korzystają z bogatej oferty kulturalno-sportowej. Na scenie sanatorium „Świt” oraz przy soleckim zalewie odbywają się liczne koncerty oraz inne
wydarzenia, organizowane przez samorząd gminy przy współpracy z sanatoriami i lokalnymi stowarzyszeniami.
Wśród cyklicznych imprez wymienić należy festyny rodzinne „Soleckie Lato nad Zalewem” oraz hucznie obchodzone imieniny Jana i Janiny – Noc Świętojańską. Wówczas to do późnej nocy nad soleckim zalewem rozbrzmiewa muzyka i śpiew. W styczniu w Gminnym Centrum Kultury w Solcu-Zdroju odbywa się Międzygminny
Przegląd Kolęd i Pastorałek. Ze sportowych wydarzeń na uwagę zasługuje wyścig kolarski im. Andrzeja Imosy,
biegi przełajowe, turnieje piłki siatkowej i nożnej.

Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej
Jednym z największych wydarzeń kulturalnych Solca-Zdroju jest odbywający się w czerwcu Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej, który przyciąga rzesze miłośników muzyki akordeonowej nie tylko z Polski, ale
także z najdalszych zakątków świata.

Magnoliowy Dzień Wiosny
Rosnąca w Solcu-Zdroju przy willi Irena przepięknie kwitnąca magnolia stała się inspiracją do witania wiosny
poprzez organizację cyklicznego „Magnoliowego Dnia Wiosny”. Każdego roku pod innym znakiem; bratka,
stokrotki czy też prymulki, dzieci i młodzież szkolna, mieszkańcy gminy, pracownicy lokalnych firm, kuracjusze,
biorą udział we wspólnym sadzeniu kwiatów na zielonych terenach gminy. Imprezie towarzyszą happeningi
i dziecięce występy o tematyce wiosennej i ekologicznej oraz konkursy z nagrodami.

Zamki
i pałace
10

W buskim parku Zdrojowym stoi późnoklasycystyczny budynek sanatorium Marconi z 1836 r. Twórca
gmachu, architekt włoskiego pochodzenia Henryk
Marconi, zaprojektował go na wzór budynków użyteczności publicznej starożytnego Rzymu. Fronton
wyróżnia się arkadowym portykiem ze wspaniałą kolumnadą w stylu korynckim. W budynku sanatorium,
w sali pijalnej z kranów umieszczonych we wschodniej jej części, posmakować można wód leczniczych.
Tuż obok wisi podobizna architekta budowli z jego
życiorysem i opisem prac. Budynek sanatorium jest
najbardziej rozpoznawalnym obiektem w mieście.
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 87 50
www.ubz.pl

Zamek Dersława
Kierując się w stronę rynku, przechodzimy obok uroczego zameczku stylizowanego na warowną twierdzę z basztą i wieżyczkami obronnymi. Mieści się tu
pensjonat „Zamek Dersława”, który posiada 24 komfortowo wyposażone pokoje. W podziemiach zamku,
w restauracji „Gościniec”, wśród smakowitych dań
znajdziemy także potrawy regionalne. Obiekt szczyci
się tym, że znajduje się na prestiżowym Szlaku Kulinarnym Ponidzia i Powiśla.
Pensjonat „Zamek Dersława”
al. Mickiewicza 18, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 85 47
www.derslaw.busko.com.pl

Murowaniec w Szańcu
W pobliżu Buska-Zdroju znajdziemy kilka interesujących obiektów z bogatą i barwną historią. Na szczególną uwagę zasługuje renesansowy dwór w Szańcu
(nr posesji 232), potocznie zwany Murowańcem.
Wybudowany został z miejscowego kamienia
w latach 1580-1609. W swojej historii często zmie-

niał właścicieli. Obecnie jest to obiekt w stanie ruiny.
Według legendy z tegoż dworu miał prowadzić podziemny korytarz do odległego o około 2 km klasztoru
Kamedułów. Niestety po Kamedułach oprócz nazwy
miejscowości nie pozostał żaden ślad. Wyposażenie
rozebranej świątyni znajdziemy m.in. w kościółku
pw. św. Leonarda w Busku-Zdroju. Na miejscu eremów w Kamedułach obecnie wznosi się pomnik na
mogile powstańców z 1863 r.
Centrum Informacji Turystycznej
al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 10 22
www.busko.travel

Widuchowa – dwór Mikołaja Krupki
W sercu wsi Widuchowa, pośród uroczych stawów,
stoi okryty wśród wiekowych drzew późnorenesansowy dwór. Jego dzieje są niezwykle ciekawe.
Został wybudowany w 1620 r. przez ówczesnego
właściciela majątku Mikołaja Krupkę. Informuje nas

o tym tablica fundacyjna widniejąca nad wejściem do
budynku. W 1725 r. majątek kupił krakowski biskup
Konstanty Szaniawski z myślą o uposażeniu Seminarium Duchownego w Kielcach. Z tego okresu funkcjonuje powiedzenie „Kostomłoty do roboty - Widuchowa księży chowa”. Po powstaniu styczniowym
władze carskie skonfiskowały majątek i wystawiły
go na licytację, którą wygrał książę Dawid Wachwawidze, gruzińskiego pochodzenia. W okresie międzywojennym dwór stał się ośrodkiem życia towarzyskiego emigrantów z Gruzji. W 1937 r. właścicielem
posiadłości został oficer wojska polskiego – Bolesław
Makowski. Jego potomkowie do dzisiaj opiekują się
zabytkiem. W ostatnich latach udało się im odnowić
elewację. Pan Michał Socha prowadzi tu gospodarstwo rybackie „Widuchowa”.

Gospodarstwo Rybackie „Widuchowa”, Socha Michał
Widuchowa 82, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 376 22 03
e-mail: michalsocha24@wp.pl

Zamki i pałace

Sanatorium Marconi
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Dwór w Gnojnie
W Gnojnie znajduje się renesansowy dwór, wybudowany w 1540 r. przez ówczesnego właściciela miejscowości Krzysztofa Gnoińskiego. W 1709 r. budynek został przebudowany na rezydencję obronną. To
niezwykle okazały, jednopiętrowy budynek otoczony
parkiem. Zachowały się tam ślady fosy i wałów. Do
2012 r. funkcjonował tu Dom Pomocy Społecznej.
Centrum Informacji Turystycznej
al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 10 22
www.busko.travel
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Kościół pw. św. Stanisława w Balicach
Na wzniesieniu w Balicach (gmina Gnojno) przy
posesji numer 1 znajduje się kościół pw. św. Stanisława. Obiekt przebudowany został w 1923 r. z XIX-wiecznego klasycystycznego pałacu Lubienieckich.
Pierwszy właściciel dworu hrabia Hipolit Lubieniecki
uczestniczył w powstaniu listopadowym. Jego syn
Włodzimierz czynnie zaangażował się w powstanie
styczniowe. W gronie licznych dzieci Włodzimierza
była córka Maria, która wyszła za mąż za Henryka
Dobrzańskiego. Z tego związku urodził się późniejszy
bohater II wojny światowej mjr Henryk Dobrzański
„Hubal”. Na południowej ścianie kościoła widnieją
piękne kamienne ozdoby dawnego pałacu, a styl
dworski do dziś widoczny jest w świątyni. Lubienieccy spokrewnieni byli z rodem Sobieskich. Żona króla
Jana III otrzymała w posagu malowany na desce
tryptyk „Koronowanie Najświętszej Maryi Panny”.
Tradycja mówi, przed tym obrazem monarcha modlił
się podczas wyprawy wiedeńskiej. Dla tego wizerunku wybudowano ponoć kaplicę pałacową. Tak więc
obrzędy liturgiczne sprawowane są tutaj od pokoleń.
Centrum Informacji Turystycznej
al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 10 22
www.busko.travel

Dwór w Winiarach Dolnych

Zamek Królewski w Stopnicy

W gminie Nowy Korczyn na wysokiej nadwiślańskiej
skarpie w miejscowości Winiary wznosi się neoklasycystyczny dwór z końca XVIII w. Otoczony jest
parkiem, którego drzewostan przypomina o jego
świetnej przeszłości. Z okien oraz z tarasu rozpościera
się wspaniały widok na dolinę Wisły. Jego położenie
wykorzystywano co najmniej dwukrotnie, jako strategiczny punkt widokowy. Po raz pierwszy Tadeusz
Kościuszko kierując się w stronę Połańca ulokował tu
swoją kwaterę. Następnie Józef Piłsudski po przekroczeniu ówczesnej granicy rosyjsko-austriackiej,
toczył swoje pierwsze legionowe boje w tej okolicy.
Dziś obiekt jest opustoszały, zwiedzanie możliwe jest
po uzgodnieniu z Informacją Turystyczną w Nowym
Korczynie.

Zamek w Stopnicy ufundował w 1350 r. król Kazimierz Wielki. Przez stulecia pełnił rolę dworca myśliwskiego lub stacji królewskiej na drodze z Krakowa do Sandomierza. Po zniszczeniu przez Szwedów
w 1661 r. obiekt przebudowano w stylu renesansowym, zaś w 1783 r. generał wielkopolski Eliasz z Granowa powiększył go i odrestaurował. Przed II wojną
światową w zamku mieściła się siedziba starostwa
powiatowego i gimnazjum. W czasie wojny obiekt
stał się ruiną, następnie po przebudowie wykorzystywany był przez spółdzielnię ogrodniczo-pszczelarską.
W 2004 r. został wykupiony przez gminę Stopnica
i odbudowany na podstawie zdjęć i materiałów archiwalnych z lat trzydziestych XX w. Od 2011 r. mieści
się tu Gminny Ośrodek Kultury w Stopnicy.

Informacja Turystyczna
ul. Rynek 16, 28-136 Nowy Korczyn
tel.: 511 299 988
e-mail: turystyka@nowykorczyn.pl

Gminne Centrum Kultury
ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica
tel.: 41 377 98 50
www.gck.stopnica.pl

Pałac w Zborowie

Centrum Informacji Turystycznej
al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 10 22
www.busko.travel

Zamki i pałace

We wsi mieszkali dwaj bracia, którzy według legendy mieli dwa pałace stojące naprzeciw siebie. Jeden
z pałaców zapadł się pod ziemię, a w jego miejscu
pojawił się staw. Zborów znany jest dzięki Samuelowi Zborowskiemu, określanemu mianem pierwszego warchoła Rzeczpospolitej. Za czasów króla
Stefana Batorego został on stracony na dziedzińcu
wawelskim. Jego popiersie najprawdopodobniej
przedstawia renesansowa płaskorzeźba umieszczona
na północnej ścianie kościoła w pobliskim Solcu-Zdroju. W XVIII w. właścicielami pałacu stali się Wielogłowscy herbu Starykoń, którzy nadali mu obecny
kształt. Prawdopodobnie wnęka po ołtarzu w dawnej
kaplicy, czy stare krzyżowe i kolebkowo-krzyżowe
sklepienia na parterze są starsze i pochodzą z XVI w.
Do 2007 r. obiekt był siedzibą Domu Pomocy Społecznej. W tej chwili nie jest wykorzystywany.
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Wiślica - Dom Długosza

Pałac Radziwiłłów w Słupi

Na zwiedzających Wiślicę oczekuje gotycka kamienica tzw. „Dom Długosza”. Ufundował ją w roku 1460
słynny polski kronikarz - Jan Długosz. Fundator przeznaczył go dla 12 wikariuszy i do dziś mieszkają w nim
księża pracujący w parafii. Części udostępniane turystom to m.in. sień z kasetonowym stropem oraz z gotyckimi portalami, pomieszczenie piwniczne z eksponatami kościelnymi i ze stoiskiem parafialnym, sala
ekspozycyjna przykryta oryginalnym modrzewiowym
belkowanym stropem z wystawą znalezisk archeologicznych oraz gotyckimi polichromiami prezentowanymi przez Muzeum Regionalne w Wiślicy.

W gminie Pacanów w miejscowości Słupia warto
zobaczyć eklektyczny pałac Radziwiłłów. Wzniesiony został w latach 1929-1931 przez ówczesnego
właściciela miejscowości księcia Macieja Radziwiłła.
W okresie międzywojennym miał duże znaczenie dla
mieszkańców. Przy placu organizowano wydarzenia kulturalne i sportowe. W budynku mieściła się
również siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej. Po
zakończonej wojnie była tu Średnia Szkoła Rolnicza.
Obecnie znajduje się w nim Dom Pomocy Społecznej,
który prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr
Albertynek.

Muzeum Regionalne
ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica
tel.: 41 369 09 30 lub 502 634 495
www.muzeum.wislica.pl

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Dom Pomocy Społecznej
Słupia 91, 28-133 Pacanów
tel.: 41 376 54 13
www.dpsslupia.albertynki.pl

Podróże z pasją
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Busko-Zdrój jest pełne atrakcji nie tylko kulturowych, ale również historycznych oraz krajoznawczych. Miłośnikom architektury sakralnej i spacerów spodoba się szlak Drewnianego Budownictwa Sakralnego wzdłuż Maskalisu. Wędrówka rozpoczyna się od zwiedzania drewnianego kościółka pw. św. Leonarda. Dalej, kierując się
biało-zielonymi znakami dochodzimy do Siesławic z figurą św. Floriana oraz z pomnikiem przyrody nieożywionej
„Karabosy”. Po przejściu 4 km idziemy do jeszcze jednej drewnianej świątyni - kościoła pw. św. Stanisława
w Chotelku z 1527 r. Następnie wzdłuż rzeczki Maskalis kierujemy się do parku Zdrojowego. Ośmiokilometrowa trasa kończy się w parku przy kaplicy zdrojowej pw. św. Anny.
Centrum Informacji Turystycznej
al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 10 22
www.busko.travel

Szlak czerwony
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Szlak drewnianego budownictwa sakralnego wzdłuż Maskalisu
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Dwa uzdrowiska Busko-Zdrój z Solcem-Zdrojem łączy malowniczy czerwony szlak pieszy PTTK. 27-kilometrowa trasa przeznaczona jest dla bardziej wytrwałych piechurów. Włożony wysiłek rekompensuje urok mijanych
miejsc. Pierwszą z wielu atrakcji jest jest rezerwat przyrody w miejscowości Owczary, gdzie napotkać można
niespotykaną w centralnej Polsce roślinność słonolubną. W pobliskich Pęczelicach znajdują się ruiny tzw. zboru
ariańskiego oraz charakterystyczne wzniesienie - Ostra Góra. Na trasie znajduje się pałac w Zborowie. Cel
wędrówki Solec-Zdrój ze swoją infrastrukturą uzdrowiskową jest nie lada gratką dla zmęczonego turysty.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
28-100 Busko-Zdrój
e-mail: pttkbusko@gmail.com

Szlak Wokół Słońca
Stworzony przez Buską Lokalną Grupę Działania „Słoneczny Lider” przy współpracy z Buskim Samorządowym
Centrum Kultury niezwykły szlak turystyczno-krajoznawczy pozwala poznać nieznane walory gminy Busko-Zdrój. Opracowano specjalne trasy: fauny i flory, odnowy biologicznej, obrzędów i dziedzictwa kulturowego,
architektury, umiejętności, produktu lokalnego. Przemierzając szlak Wokół Słońca poznamy m.in.: winnicę
w Zbrodzicach, pracownię sztuki rustykalnej w Radzanowie, starą kuźnię w Broninie, ogród tradycji, ośrodek
jazdy konnej Hipoland, tradycyjne altany ogrodowe, siłownie na świeżym powietrzu oraz obiekty sakralne.
Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”
www.slonecznylider.pl
(kontakt CIT Busko-Zdrój tel.: 41 370 10 22

Przejazdy ekologicznymi pojazdami
Pragnąc poznać uroki Buska-Zdroju i okolicy (także nocą) można bez wahania wsiąść do napędzanych energią
elektryczną pojazdów. Poruszają się one między parkiem zdrojowym a rynkiem. W trakcie podróży zwiedzający
słuchają ciekawostek o mijanych miejscach. Obok codziennych przejażdżek po mieście, oferowane są także
dalsze przejazdy, w trakcie których poznamy atrakcje turystyczne w okolicy.
Słoneczny Express, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 604 509 839, www.slonecznyekspres.pl
Express-Bus, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 606 538 252

Spacer po parku w Solcu-Zdroju
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Spacer po parku w Solcu-Zdroju rozpoczynamy przy sanatorium
Świt, mijamy stylową willę Prus z początku XX w. - siedzibę byłych właścicieli uzdrowiska dr. Włodzimierza i inż. Romualda Daniewskich. Po przeciwnej stronie widać budynek Malinowego
Zdroju. Następnie po lewej stronie alei stoi willa Irena, również
związana z rodziną Daniewskich. W jej sąsiedztwie ustawione
zostały stanowiska do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Skręcając w prawo mijamy budynki Soleckich Łazienek powstałe
w 1925 r. Dochodzimy do ścieżki przyrodniczo-leśnej szlakami
uzdrowiska zorganizowanej przez Nadleśnictwo Chmielnik.
Trasa przystosowana do turystyki pieszej, rowerowej i konnej.
Znajduje się na niej pięć miejsc postojowych z szałasami i tablicami informacyjnymi. Droga powrotna ze spaceru prowadzi obok
zalewu soleckiego, który w lecie służy za strzeżone kąpielisko.
Ostatnim miejscem spaceru jest kościół pw. św. Mikołaja, gdzie
przechowywane są pamiątki z dawnego gotyckiego kościoła.
Świątynia powstała w latach miedzywojennych i jej architektura jest typowa dla tego okresu.
W Solcu-Zdroju dzięki pomocy unijnej zagospodarowano zaniedbane zakątki miejscowości i przekształcono je w zaciszne perełki. Na terenie całej miejscowości jest wiele placów i ścieżek,
gdzie można odpocząć wśród zieleni. Spacerując po nowych
alejkach: aromaterapeutycznej przy ul. Partyzantów i Magnoliowej oraz przy ul. Cichej w cieniu pergoli, wśród krzewów
i niskich drzew (np. grabu „Columnaris”, katalpy czy lipy), roślin
wydzielających olejki eteryczne można znaleźć chwile ukojenia.
Gminne Centrum Kultury
ul. Partyzantów 8a, 28-131 Solec-Zdrój
tel.: 41 377 60 49
www.gcksolec.naszgok.pl

Spacerkiem po Busku
Centrum Informacji Turystycznej organizuje cykliczne spacery
ulicami Buska, podczas których przewodnik opowiada ciekawostki historyczne dotyczące mijanych miejsc, budynków
i chętnie odpowiada na pytania zwiedzających.
Centrum Informacji Turystycznej
al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 10 22
www.busko.travel
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Jest to jedyna zachowana drewniana willa w centrum
Buska-Zdroju. Została wybudowana ok. 1900 r. przez
dr. Juliana Majkowskiego, następnie przeszła na własność dr. Leopolda Byrkowskiego, który na łożu śmierci w 1938 r. przepisał ją organizacji Bratnia Pomoc przy
Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego. Podczas okupacji
hitlerowcy zamordowali tu ponad 300 osób. Willa jest
piętrowym, drewnianym budynkiem, na murowanej
podmurówce, z gankiem od zachodu, oszalowany deskami w kolorze zielonym. Z tego powodu mieszcząca
się w niej Galeria Sztuki BWA przyjęła nazwę „Zielona”.
Galeria BWA „Zielona”
al. Mickiewicza 7, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 71 91
Godziny otwarcia: wt.-sob. 11-17, nd. 11-15
www.bwakielce.art.pl/informacje/galeria-zielona

Muzeum w Wiślicy
To niezwykle ciekawe muzeum archeologiczno–historyczne. Powstało z inicjatywy Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem. Najciekawsze zabytki miejscowości to: pawilon archeologiczny z pozostałościami
kościoła św. Mikołaja z XI w. oraz domniemaną misą
chrzcielną z 880 r.; bazylika mniejsza pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny z XIV w., która jest jednocześnie Sanktuarium Uśmiechniętej Madonny Łokietkowej; podziemia świątyni z pozostałościami dwóch
kościołów romańskich z XII i XIII w. z zachowaną
posadzką tzw. „Płytą Orantów”; dzwonnica z XV w.
ufundowana przez Jana Długosza; Dom Długosza
z eksponatami muzealnymi oraz ze sklepikiem muzealnym, grodzisko wczesnośredniowieczne z przełomu
X i XI w. Muzeum prowadzi zajęcia edukacyjne dla
dzieci i młodzieży w oparciu o obowiązujący program
nauczania historii oraz z udostępnia bezpłatny multimedialny przewodnik po wiślickich zabytkach.

Muzeum Regionalne
pl. Solny 32, 28-160 Wiślica
tel.: 41 369 09 30 lub 502 634 495
www.muzeum.wislica.pl

Kościół pw. św. Leonarda
w Busku-Zdroju
To drewniana, modrzewiowa świątynia z roku 1699
oszalowana o konstrukcji zrębowo-słupowej. Na
kalenicy znajduje się barokowa wieżyczka pełniąca
rolę sygnaturki. Od zachodu jest kruchta z charakterystycznym trójkątnym półszczytem z motywem
promienistego słońca. Z kruchty do nawy prowadzą
drzwi ujęte w drewniany portal z nadprożem ozdobionym reliefem w tzw. ośli grzbiet. Powyżej umieszczona jest inskrypcja z datą powstania obiektu. Naprzeciw kruchty jest prezbiterium zakończone trójboczną
absydą. Granicę między nawą a prezbiterium tworzy
łuk tęczowy oraz profilowana belka z rzeźbami Matki
Boskiej oraz św. Jana, pośrodku nich umieszczono
wycięty z blachy krucyfiks. W późnobarokowym oł-

tarzu głównym są figury: św. Leonarda oraz Matki
Bożej z ruchomymi rękami w stawach łokciowych
i barkowych, są one wzorowane na XVIII-wiecznych
lalkach niemieckich. W stropie prezbiterium mozna
podziwiać polichromię przedstawiającą świętych
Stanisława i Wojciecha wśród aniołów. Wokół kościoła rozpościera się stary cmentarz, gdzie zachowało się kilka ciekawych nagrobków, m.in. Pawła
Sołtyka, dziedzica Siesławic. Za absydą kościoła
został pochowany twórca uzdrowiska Feliks Rzewuski. Ostatnie pochówki na cmentarzu miały miejsce
w drugiej połowie XIX w.
Centrum Informacji Turystycznej
al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 10 22
www.busko.travel
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Willa Polonia
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Kościół w Chotlu Czerwonym
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Kościół w Gorysławicach
Gotycki kościół z 1535 r. wzniesiony przez miejscowego proboszcza ks. Józefa Dałowicza w Gorysławicach obok Wiślicy. Wcześniej ok. 1326 r. istniały już
wzmianki o istniejącym w tym miejscu kościele drewnianym, pełniącym rolę świątyni parafialnej. Od roku
1799 obowiązki duszpasterskie sprawowali tu księża
z kolegiaty wiślickiej. Podczas I wojny światowej
świątynia została uszkodzona, później odbudowana.
Do chwili obecnej jest to kościół filialny dla parafii
w Wiślicy. Kościół jest orientowany, wzniesiony z kamienia, z nawą zbliżoną do kwadratu i nieco węższym
prezbiterium, w którym zachowało się sklepienie
sieciowe z kamiennymi zwornikami dekorowanymi
herbami Abdank, Odrowąż i Janina. Pod kościołem
znajduje się krypta grobowa. Przy świątyni znajduje
się cmentarz z zachowanymi XIX-wiecznymi nagrobkami. Kościół leży się na trasie Małopolskiej Drogi
Świętego Jakuba z Sandomierza do Tyńca.

Centrum Informacji Turystycznej
al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 10 22
www.busko.travel

Według zapisków Jana Długosza, który posiadał
w Chotlu Czerwonym folwark z ogrodem, parafia ta
należy do najstarszych w Polsce. Jej początek datuje
się na połowę XII w., kiedy to został wybudowany
pierwszy, drewniany kościół, którego proboszczem
był ks. Jan z Bejsc. Drewniany kościół niszczał. Właśnie dzięki fundacji Długosza w latach 1440-1450
stanął piękny, gotycki kościół. Mówi się, że ta jednonawowa świątynia jest „córką” kolegiaty wiślickiej,
ponieważ jest niemal jej wierną miniaturową kopią.
Nad wejściem umieszczona jest tablica erekcyjna, na
której widnieje płaskorzeźba przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem. W zwornikach sklepienia
widnieją herby fundatora Jana Długosza, Zbigniewa
Oleśnickiego oraz Jagiellonów. Świątynia stoi na
wzgórzu z widocznymi odsłonięciami gipsowymi tzw.
„jaskółczymi ogonami” z grotą skalną zwaną „kuchnią
proboszcza”.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Bartłomieja Ap.
Chotel Czerwony 55, 28-160 Wiślica
tel.: 41 379 25 77

Kościół w Świniarach

Strumienie historii

Według zapisków Jana Długosza początki parafii sięgają 1250 r. Drewniany kościół przez wiele lat stał
jedynie na podmurówce. Jego nietrwała konstrukcja
często ulegała pożarom, szczególnie w czasie wojen
oraz od uderzeń piorunów. W 1728 r. spłonęła plebania z pobliskimi zabudowaniami. Pod koniec XIX w.
dobudowano murowaną kaplicę z przedsionkiem
oraz dostawiono zakrystię. W prezbiterium kościoła
dostrzec można późnobarokowy ołtarz z rokokowymi ornamentami. W nawie głównej mieści się
ołtarz Matki Bożej z obrazem św. Anny Samotrzeć
z początku XVII w., zaś po stronie przeciwnej – ołtarz z XVIII w. z wyobrażeniem patrona świątyni. Na
uwagę zasługuje również ambona z XVIII w. oraz
kamienna chrzcielnica.
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Kościół w Zborówku
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława
Świniary 49a, 28-131 Solec-Zdrój
tel.: 41 377 62 95

Zbudowany z drewna modrzewiowego w 1459 r. co poświadcza napis na belce tęczowej. Znajduje się
w czołówce najważniejszych zabytków sakralnej architektury drewnianej w Polsce. Istnieją doniesienia,
iż pierwszy kościół w Zborówku był znacznie starszy
i pochodził z XI w. Najprawdopodobniej ufundował
go Władysław Herman, jako wotum za przyjście na
świat swojego syna Bolesława Krzywoustego. Kościół był remontowany za czasów Kazimierza Jagiellończyka. Obecnie drewniana część to prezbiterium
do murowanego kościoła wybudowanego w 1908 r.,
wzniesionego przy wsparciu rodziny Radziwiłłów.
W prezbiterium można dostrzec gotycką łukową belkę, gdzie znajduje się krucyfiks późnogotycki z drugiej
połowy XVI w. oraz rzeźba Matki Bożej i św. Jana
z początku XVII w. Lewy ołtarz boczny to malowany późnogotycki tryptyk z pierwszej połowy XVI w.,
w ołtarzu głównym natomiast umieszczona jest późnogotycka rzeźba św. Mikołaja oraz dwa skrzydła
późnogotyckiego tryptyku z ok. 1500 r. Ołtarz główny przypisywany jest szkole Wita Stwosza.
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego Opata
Zborówek 2, 28-133 Pacanów
tel.: 41 376 51 87

Historyczne
miasta i miasteczka
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Stopnica

Miejscowość uważna jest za kolebkę państwa Wiślan. Do tej pory zachowały się archeologiczne
stanowiska w miejscach dawnego grodziska. W średniowieczu był to jeden z najważniejszych polskich
grodów. W jego centrum Kazimierz Wielki ufundował
w 1350 r. gotycką świątynie, dzisiaj jest to bazylika
mniejsza pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
W jej podziemiach odkryto pozostałości wcześniejszej
budowli romańskiej z unikalną płytą podłogową tzw.
„Płytą Orantów”. Na placu kościelnym wznosi się gotycka dzwonnica oraz tzw. Dom Długosza z 1460 r.,
który jest do dziś zamieszkały przez księży. Wiślica to
miejsce pierwszej polskiej kodyfikacji prawa z XIV w.
- tzw. „Statutów Wiślickich”.

Ulubiony gród króla Kazimierza Wielkiego. W centrum stoi ufundowany przez króla w 1362 r. gotycki kościół pokutny (stopnicka fara). Świątynia
uległa zniszczeniom w czasie II wojny światowej,
została odbudowana i stanowi cenny obiekt historii miasteczka. Wykonana z ciosów kamiennych,
posiada prostokątny korpus z dwoma filarami oraz
wieloboczne prezbiterium. Przylegają do niej dwie
kaplice – wczesnobarokowa i późnogotycka. W Stopnicy znajduje się niedawno odrestaurowany zamek
Królewski. Pierwotnie został wybudowany przez
Kazimierza Wielkiego w 1350 r. Wiele razy był niszczony (przez Szwedów, pożar w 1859 r., w trakcie
II wojny światowej stał się ruiną). Dziś, po przebudowie mieści się tam Gminny Ośrodek Kultury.
W pobliskich Kątach Starych znajduje się klasztor
księży sercanów. Pochowana tu została matka Jana
Chryzostoma Paska oraz najprawdopodobniej także
sam pamiętnikarz.

Muzeum Regionalne
pl. Solny 32, 28-160 Wiślica
tel.: 41 379 21 64 lub 502 634 495
www.muzeum.wislica.pl

Gminne Centrum Kultury
ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica
tel.: 41 377 98 50
www.gck.stopnica.pl

Nowy Korczyn
Centralnym miejscem historycznego Nowego Korczyna, założonego w XIII w. przez księcia Bolesława
Wstydliwego jest odnowiony Rynek, po którym
niegdyś spacerowali książęta i królowie, święte
Kinga i Jadwiga, a także wielcy uczeni kształcący się
w nowokorczyńskiej szkole. W miejscowości dominują dwa niezwykłe kościoły: nowokorczyńska fara –
wybudowana w XVI w., która swój obecny wygląd
zawdzięcza gruntownej przebudowie w XVII w. oraz
dawny kościół i klasztor franciszkanów – wzniesiony
w drugiej połowie XIII w., rozbudowany w XIV w.
przez Kazimierza Wielkiego. Na placu obszernego
Rynku znajduje się tablica upamiętniająca hołd lenny, złożony przez mistrza krzyżackiego przed królem
polskim oraz dom zwany popularnie akademią lub

Domem Długosza, na pamiątkę pobieranych w nim
nauk przez kronikarza - Jana Długosza. W budynku
znajdują się piwnice i przyziemia ze sklepieniem kolebkowym z XIV w. Spacerując ul. Zamkową dotrzemy do klasycystycznej synagogi wzniesionej w XVII
w. przy rzece Nidzie. Po drugiej stronie rzeki widać
ślady nieistniejącego dziś potężnego zamku, ulubionego miejsca wielu polskich władców m.in. Władysława Jagiełły. Idąc ścieżką św. Kingi dotrzemy do
źródełka Kunegundy z cudowną, uzdrawiającą wodą
i figurką świętej.
Informacja Turystyczna
ul. Rynek 16, 28-136 Nowy Korczyn
tel.: 511 299 988
e-mail: turystyka@nowykorczyn.pl

Busko-Zdrój
Początki miasta sięgają XII w., wówczas było osadą
pasterską nastawioną na hodowle koni dla drużyn
książęcych. Właścicielem Buska był rycerz Dersław,
który około 1180 r. sprowadził zakon Norbertanek.
Zakonnice na mocy jego testamentu otrzymały
uposażenie, w skład którego weszła część osady
oraz dziesięć wsi. W 1287 r. osada zyskała prawa
miejskie nadane przez krakowskiego księcia Leszka
Czarnego. Władysław Jagiełło wraz z żoną Jadwigą
czterokrotnie przebywali w Busku. Mieli tu zażywać
kąpieli zdrowotnych. Z tamtego okresu zachowały się
rachunki dworu królewskiego świadczące o bogatym
życiu gospodarczym miasta. W 1819 r. wybuchł pożar, niszcząc zabudowę miejską, zmuszając zakonnice
do przeprowadzki do sąsiedniego Pińczowa. Od tego
okresu datuje się początek uzdrowiska. Rząd carski
przekazał dobra zakonne w dzierżawę rodzinie Rzewuskich. W 1836 r. otwarto buskie Łazienki, następnie powstał szpital św. Mikołaja. Wiek XX przyniósł
rozwój uzdrowiska, które jest odwiedzane przez około 70 tysięcy gości rocznie.
Centrum Informacji Turystycznej
al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 10 22
www.busko.travel
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W rytmie
historii
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Kingonalia w Nowym Korczynie
Gmina Nowy Korczyn pod koniec lipca uroczyście obchodzi święto patronki
miasta - św. Kingi. To z jej to inicjatywy wzniesiono klasztor ojców Franciszkanów wraz z kościołem pw. św. Stanisława. Według legendy korczyńskie
źródełko uzdrawia choroby oczu, a staje się to za sprawą wstawiennictwa
św. Kingi. W hołdzie patronce pod koniec lipca organizowane są w Nowym
Korczynie występy artystyczne, korowody historyczne, kiermasze produktów regionalnych, prezentacje ratownictwa medycznego oraz pokazy
pirotechniczne. Od lat Kingonalia to wielka, historyczna, artystyczna i rekreacyjna impreza plenerowa zainicjowana przez Towarzystwo Miłośników
Ziemi Korczyńskiej.
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Tarnowska 5, 28-136 Nowy Korczyn
tel.: 41 377 11 26
e-mail: gok_nkorczyn@ interia.pl

Szlak Wokół Studni
W Pęczelicach jest dwukilometrowa edukacyjna ścieżka spacerowa zwana
„Szlakiem wokół Studni”. Prezentuje ona dziedzictwa kulturowe, historyczne oraz przyrodnicze wsi. Trasa rozpoczyna się przy charakterystycznej dla
miejscowości studni, wiedzie przez ruiny zboru ariańskiego i kończy się na
wzniesieniu o nazwie Ostra Góra. Szlak promuje cykliczna impreza, podczas
której odbywają się pokazy historyczne, można skosztować regionalnych
potraw i bawić się przy muzyce do białego rana. W trakcie której odbywają
się pokazy historyczne, zasmakować można tu także regionalnych potraw
i bawić się przy muzyce do białego rana.
Towarzystwo Miłośników Pęczelic
www.peczelice.pl

W rytmie tradycji

W rytmie
tradycji

Pracownia Sztuki Rustykalnej „Arte Rustica”
W pracowni „Arte Rustica” w Radzanowie kultywowana jest tradycja starego rzemiosła. Prowadzone są tu zajęcia lepienia z gliny, w których chętnie
uczestniczą dzieci i dorośli. Unikatową techniką wykonywane są naczynia,
biżuteria, rzeźby i obrazy.
Pracownia Sztuki Rustykalnej „Arte Rustica”
Radzanów 42, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 517 361 037
www.arterustica.pl

Kuźnia w Broninie
W niewielkiej wsi Broninie, na wschód od Buska-Zdroju znajduje się prawdziwa kuźnia, gdzie powstają przedmioty użytkowe i ozdobne. Zwiedzając
ją, możemy samodzielnie wykuć monetę lub inny przedmiot. Przy kuźni stoi
działająca armata, jej odgłosy można było usłyszeć m.in. podczas obchodów Dni Buska-Zdroju 2014.
Kuźnia Bronina 85, 28-100 Busko-Zdrój

Imosowa Pecyna
Artysta Michał Imosa od wielu lat tworzy portrety nie tylko ważnych osób,
ale także sąsiadów i znajomych. Wizerunki te umieszczane są w starych
chomątach, za sprawą zamiłowania artysty do koni.
Nieformalny Związek Polskich Obraźników
Chomątystów i Portkistów
Nowy Folwark 71, 28-100 Busko-Zdój
tel. 697 415 572

W rytmie historii
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Wystawa Skał Eksploatowanych w Świętokrzyskiem
Firma Hydrogeotechnika jest właścicielem Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego w Lesie Winiarskim nieopodal Buska-Zdroju. Wydobywana tu ze
źródła Zuzanna woda siarczkowa dostarczana jest do oddalonego o 5 km
uzdrowiska, ale można jej skosztować także na miejscu. Choć nie jest najlepsza w smaku, ma wiele właściwości zdrowotnych. Na terenie przygotowano skalną ścieżkę, na której prezentowane są eksploatowane skały
z całego województwa świętokrzyskiego. Warto tu zobaczyć ogródek figur
świętych i świątków, gaj orzechowy czy zagajnik, w którym rosną ciekawe
gatunki drzew i krzewów.
Uzdrowiskowy Zakład Górniczy
Las Winiarski, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 79 872 99 70

Winnica w Zbrodzicach
W położonej nieopodal Buska-Zdroju winnicy produkowane jest polskie
wino gronowe o nazwie Herbowe. Od maja do października można tu wynajmować apartamenty i degustować wina wybranych roczników.
Winnica Zbrodzice 82, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 12 352 15 10, 500 479 305
www.winnica-zbrodzice.pl

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 85 49

Wypożyczalnia sprzętu AGS-Defcon 5,95
W firmie Defcon 5,95 można wypożyczyć sprzęt do ASG*, gry terenowej prowadzonej z użyciem replik broni palnej. Firma w swojej ofercie
ma także ciekawe scenariusze i realistyczne odwzorowania pól bitew,
co gwarantuje dużą dawkę adrenaliny i dobrą rozrywkę. W Defconie
można także zarezerwować nocleg albo zamówić zorganizowanie imprezy integracyjnej.
*ASG- gra terenowa przy użyciu replik broni palnej.

Firma Defcon 5,95
Siesławice 200, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 791 838 351

W krainie mocnych
wrażeń

Skatepark jest nowym miejscem na terenie Buska-Zdroju, które
przyciąga miłośników sportów ekstremalnych. Obiekt położony jest
w strefie wypoczynkowo-rekreacyjnej mieszczącej się przy ulicy Kusocińskiego w Busku-Zdroju. Jest to doskonałe miejsce aktywności
młodych, energicznych ludzi, pasjonatów sportów ekstremalnych.
Specjalnie dla nich skatepark wyposażono w minipiramidę, funboxy
do skoków, barykady i poręcze. Obok jest boisko do piłki plażowej
i siatkowej, linarium, tor do biegów z przeszkodami, ścieżka zdrowia,
ścianka wspinaczkową, stół do gry w tenisa stołowego oraz elementy fitness. Wszystko to otacza ścieżka rowerowa, gdzie maluchy
bezpiecznie mogą uczyć się jeździć. Organizowane są tutaj cykliczne
imprezy, podczas których prezentują się obok wyczynowców na rolkach czy rowerach także artyści graffiti, tancerze breakdance, c-walk
i hip-hop. W skład strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej wchodzą także
zlokalizowane na zachód od Skateparku tereny wokół „Stawu Niemieckiego”. W roku 2014 powstały tam alejki spacerowe, miejsce do
grillowania, pola biwakowe i wiele innych atrakcji przeznaczonych dla
wypoczywających.
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Basen rehabilitacyjny w Sanatorium
Nida-Zdrój
Sanatorium Nida-Zdrój otoczone jest trzyhektarowym parkiem rekreacyjno-wypoczynkowym, na terenie którego znajdują się korty tenisowe oraz ścieżka zdrowia. W obiekcie jest basen o wymiarach 10,5
na 7 m udostępniany również gościom z zewnątrz,
codziennie w godzinach popołudniowych, między
14 a 17 (ostatnie wejście o 16). Temperatura wody
waha się pomiędzy 31 a 32 st. C.

Aktywny wypoczynek w Malinowym
Zdroju
Czterogwiazdkowy Hotel Medical Spa Malinowy
Zdrój, jako pierwszy w Polsce oferuje zabiegi balneologiczne w postaci kąpieli leczniczych w najsilniejszej
na świecie leczniczej wodzie siarczkowej ze źródła
„Malina”. Jest także wiele innych atrakcji: korty tenisowe, miejsca do gier: w bule, minigolfa, strzelania
z łuku, driving range, kręgle, bilard oraz plac zabaw
i wypożyczalnia rowerów i innego sprzętu sportowego. W ofercie znajdują się także zajęcia: nordic
walking z instruktorem, nauki pływania, gimnastyki
i aerobiku w basenie.
Hotel****Medical SPA Malinowy Zdrój
ul. Leśna 7, 28-131 Solec-Zdrój
tel.: 41 370 40 00
www.malinowehotele.pl

Baseny mineralne w Solcu-Zdroju
Sanatorium Nida-Zdrój
ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 24 91

To kompleks rehabilitacyjno-rekreacyjny oferujący
atrakcje wodne na najwyższym poziomie. Tutejsze
baseny jako jedyne w Polsce zawierają solankę

siarczkowo-siarkowodorową, która pochodzi ze źródła „Malina” z okolic Solca-Zdroju. Strefa rekreacyjna
to dwa baseny: rekreacyjny, w którym do dyspozycji
są nowoczesne urządzenia hydroterapeutyczne oraz
zewnętrzny (czynny w sezonie letnim). Dla gości
przygotowane są m.in.: ławki i leżanki do masażu
wodno-powietrznego, gejzer wodny, poręcze do
ćwiczeń w wodzie, dwie zjeżdżalnie i sprzęt do nauki
pływania. Basen rekreacyjny ma głębokość 1,3 m.
W kompleksie jest także brodzik dla dzieci, wyposażony w zjeżdżalnię, jeża wodnego, maty do pływania
oraz zabawki i przybory wypornościowe do zabawy
i oswajania się z wodą. Basen dla najmłodszych
ma temperaturę 33-34 st. C i głębokość od 15 do
30 cm. W kompleksie jest także kilka rodzajów saun
i Centrum Zdrowia oferujące kompleksowe zabiegi
sanatoryjne, również relaksacyjne dla dzieci. W połowie 2015 r. otwarty został Czterogwiazdkowy Hotel
Malinowy Raj, który ma bezpośrednie przejście do
basenów.
Baseny Mineralne Solec-Zdrój
ul. Partyzantów 18, 28-131 Solec-Zdrój
tel.: 41 377 65 65
www.basenymineralne.pl

Rekreacja i aktywny
wypoczynek

Aktywne spędzanie czasu wolnego to jeden z najlepszych sposobów na zachowanie zdrowia i dobre samopoczucie. To dlatego na naszym terenie jest wiele
miejsc stworzonych z myślą o amatorach zdrowego
stylu życia.
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Basen letni w Stopnicy
Otwarty latem 2014 r. basen letni w Stopnicy,
o wymiarach 33 na 15 m, to rekreacyjno-sportowa
atrakcja miasta. Można tu korzystać z 60-metrowej
zjeżdżalni, brodzika dla dzieci z podgrzewaną wodą,
oraz budynkiem, w którym znajdują się przebieralnie. W pobliżu znajduje się również skatepark,
plac zabaw, altana ogrodowa, boiska do siatkówki
plażowej i zbiornika wodnego, po którym można
popływać kajakiem lub rowerem wodnym. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z basenu czuwają
ratownicy wodni.
30

Gminne Centrum Kultury
ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica
tel.: 41 377 98 50
www.gck.stopnica.pl

Pływalnia Miejska w Busku-Zdroju
Jest tu basen rekreacyjno-sportowy o długości
25 m, głębokości od 1, 2 m do 1,8 m, z sześcioma
torami, przeznaczony dla dzieci, młodzieży, dorosłych
i seniorów. Dodatkowa atrakcja to mniejszy basen
z masażem wodnym i biczami oraz zjeżdżalnia o długości około 65 m. Obiekt wyposażony jest w trybuny z 94 miejscami siedzącymi. Do dyspozycji gości
znajdują się: sala gimnastyczna, bilard, waga elektroniczna, sauna, siłownia, kawiarnia oraz sklepik
z akcesoriami pływackimi. Pływalnia dostosowana
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nad bezpieczeństwem czuwają wyspecjalizowani ratownicy.
Temperatura wody w basenie wynosi 26-18 st. C.
Pływalnia jest otwarta codziennie w godzinach 9-21,
z wyłączeniem pierwszego dnia Świąt Wielkanocy
i Bożego Narodzenia, 1 listopada oraz pierwszej połowy września z powodu przeglądu technicznego.
Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 85 49

Kompleks Zabiegowy Opal
W 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym można skorzystać z Kompleksu Zabiegowego Opal. Jest tam duży basen rehabilitacyjny wypo-

sażony w hydromasaże, sauna fińska, infrared i łaźnia
parowa. W ofercie jest również zabieg haloterapii.
W kompleksie funkcjonuje kawiarnia. Obiekt dostępny jest dla wszystkich od poniedziałku do soboty.
Kompleks Zabiegowy Opal - 21 WSzU-R
ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 03 59
www.21wszur.pl

Basen Rehabilitacyjny w Sanatorium
Słowacki
Sanatorium Słowacki oferuje basen z hydromasażem,
jacuzzi, trzy rodzaje saun oraz zorganizowane zajęcia
gimnastyczne w wodzie. Temperatura w basenie
waha się granicach 29-32 st. C. Basen dostępny jest
nie tylko dla osób zakwaterowanych w sanatorium,
ale również dla wszystkich chętnych.
Sanatorium Słowacki Hotel Medical Spa ***
ul. 1 Maja 33, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 78 79
www.slowacki.busko.pl

Kąpielisko w Radzanowie
Nieopodal Buska-Zdroju, około 3 km od parku Zdrojowego znajduje się miejscowość Radzanów, gdzie
w sezonie letnim działa kąpielisko o powierzchni
11 ha. Z miasta można dostać się tam ścieżką rowerową. Akwen ten wyposażony jest w: toalety,
pomieszczenia socjalne, boisko do piłki plażowej, wypożyczalnię sprzętu wodno-rekreacyjnego oraz małą
gastronomię.
Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Grotta 3a, Busko-Zdrój
tel.: 41 378 85 49

Pole do minigolfa przy MGOPS
Na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Busku-Zdroju znajduje się pole do gry
w minigolfa. Pasjonaci tej gry mogą z niego korzystać
codziennie. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu
w świetlicy środowiskowej MGOPS.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
os. Kościuszki 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 44 42
www.mgops.busko.pl

Rekreacja i aktywny
wypoczynek
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Fitness park przy szpitalu na Górce
Nowo powstały fitness park przy szpitalu na Górce - park ze stanowiskami do ćwiczeń na świeżym
powietrzu to bezpłatna atrakcja dla mieszkańców
miasta i osób przyjezdnych. Przyrządy dostosowane
są dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji odwiedzających są m.in.: biegacz, drabinka
uniwersalna, orbitrek, prostownik pleców, wahadło
czy wioślarz. Każde stanowisko wyposażone jest
w instrukcje z opisem ćwiczeń. Park położony jest
w zadbanym, zielonym otoczeniu.
Specjalistyczny Szpital
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka”
ul. dr. Sz. Starkiewicza 1, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 34 00
www.szpitalgorka.pl

Ścieżka rowerowa
Busko-Wełecz-Kameduły
Trasa o długości ok. 18 km rozpoczyna się i kończy
u zbiegu ulic Langiewicza i Szanieckiej. Przebiega

w pobliżu Szanieckiego Parku Krajobrazowego. Na
północy zbliża się do miejscowości Kameduły, Nowy
Folwark, Mikułowice. Ścieżka wiedzie wśród pól
i łąk oraz przez tereny leśne. Są na niej jest w cztery
zadaszone miejsca do odpoczynku. W bezpośrednim
sąsiedztwie znajdują się dwa pomniki przyrody sosna pospolita w Wełczu oraz trzy dęby szypułkowe w Kamedułach. Warto także zjechać ze ścieżki
w miejscowości Kameduły i skierować się do pobliskich Grochowisk, miejsca bitwy oddziałów Mariana
Langiewicza podczas powstania styczniowego. Ścieżka wiedzie z dala od ruchliwych ulic, więc korzystanie
z niej jest bezpieczne i komfortowe. W sąsiedztwie
trasy znajduje się gospodarstwo w Nowym Folwarku
29 tel. 607 583 576, gdzie można odpocząć w altanie
rekreacyjnej oraz wypożyczyć rowery.

Centrum Informacji Turystycznej
al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 10 22
www.busko.travel

BIAŁE SZALEŃSTWO
Lodowisko biały orlik w Busku-Zdroju
Od 2010 r. w sezonie zimowym boisko orlik przy
skrzyżowaniu ulic Grotta i Partyzantów w Busku-Zdroju zamienia się w stylowe, sztuczne lodowisko,
które cieszy się ogromnym powodzeniem wśród
mieszkańców i gości miasta. Na wszystkich czeka
wspaniała, zimowa zabawa pod gołym niebem, umilona muzyką. Co roku organizowana jest rewia na
lodzie w wykonaniu młodych zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego Unia Oświęcim. Lodowisko ma wymiary: 20 x 33 m. Jest tu wypożyczalnia
łyżew, zaplecze sanitarne, kantor dla obsługi oraz
oświetlenie nocne.

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 85 49

Zielone moce
Ponidzia
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Sosna stoi na bardzo mocnych korzeniach, a niektóre
z nich mają grubość nawet średniej wielkości pnia.
Niezwykłe jest to, że wystają one ponad powierzchnię ziemi. Dlaczego? Jedna teoria głosi, że sosna wyrosła na piasku i z czasem wiatr wywiał go spomiędzy
jej korzeni. Druga natomiast, że sprawił to człowiek
podbierając piach z użytkowanej tu do niedawna piaskowni. W 2002 r. sosna została uznana za pomnik
przyrody. W lesie Wełeckim hitlerowcy dokonywali
masowych egzekucji. Większość ciał ekshumowano
i pochowano na okolicznych cmentarzach. Ofiary
upamiętnia pomnik przy drodze do Pińczowa.

Pomnik przyrody „Zimne Wody”
Planowany rezerwat przyrody „Zimne Wody” znajduje się przy ulicy Stawowej w Busku-Zdroju. Występują tu skały gipsowe z rozwiniętymi formami

zjawisk krasowych oraz źródłami zimnej wody (stąd
nazwa). Warto zwrócić uwagę na wielkie formacje
kryształów gipsu, tzw. „jaskółcze ogony”. Występuje
tu także roślinność sucholubna i kserotermiczna.

Pomnik przyrody nieożywionej
„Karabosy”
Odsłonięcie geologiczno-florystyczne „Karabosy” leży
w obrębie sołectwa Siesławice i jest jedną z atrakcji
szlaku drewnianego budownictwa sakralnego wzdłuż
Maskalisu. Występujące tu zjawiska krasu gipsowego są unikatowe w skali kraju. Są to odsłonięcia
gipsowe, wyrwy, rynny, zapadliska oraz korytarze
podziemne. Nazwa tego miejsca związana jest z przesądami o karach boskich dosięgających grzeszników.
Bo bydło pasące się w okolicy niespodziewanie zapadało się w podziemnych jaskiniach. O tym, że takich
pustych przestrzeni na Karabosach jest wiele, przekonuje odgłos stawianych tutaj kroków. Występuje tu

także roślinność stepowa. Obszar ten jest pomnikiem
przyrody nieożywionej.

Rezerwat przyrody w Skorocicach
Ten niezwykły rezerwat powstał w wyniku zawalenia się fragmentów jaskiń krasowych i działalności
erozyjnej potoku wypływającego ze źródeł w górnej
części wąwozu. Podziwiać tu można naturalny most
skalny, którym można przejść nad zapadliskiem
krasowym i grotą. Na terenie rezerwatu występuje
różnorodna roślinność kserotermiczna z wieloma
chronionymi gatunkami, takimi jak: sierpik różnolistny, jaskier iliryjski, gęsiówka uszkowata, stulisz
miotłowy, przetacznik wczesny i zwodny oraz rezeda
mała. Nie brakuje tu również osobliwości ze świata
zwierzęcego, np.: można tu spotkać ryjkowca, stonkę tarczyka oraz motyle z rodziny modraszków - modraszka gniadego i lazurka.

Centrum Informacji Turystycznej
al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 10 22
www.busko.travel

Zielone moce Ponidzia

Sosna na szczudłach w Wełczu
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Rezerwat przyrody „Góry Wschodnie”
To rezerwat stepowy o powierzchni prawie 2 ha leżący w miejscowości Chotel Czerwony. Obejmuje fragment
rozległego wzniesienia z wielkokrystalicznymi gipsami z formami zjawisk krasowych. Na jego obszarze występuje ok. 150 różnych gatunków roślin. Dzięki tej różnorodności rezerwat można określić „Ponidziem w pigułce”.

Rezerwat przyrody „Przęślin”
W pobliżu rezerwatu „Góry Wschodnie” znajduje się niezwykle ciekawy rezerwat „Przęślin”. Występują tu także
odsłonięcia gipsów wielkokrystalicznych tzw. jaskółcze ogony. Znajduje się tu jedyne w Polsce i jedno z trzech
na świecie stanowisk chrząszcza z rodziny ryjkowcowatych - ziołomirka stepowego. Tu także można zobaczyć
unikalne gatunki roślin.
34

Szlak Zielonego listka
Wyznaczony Szlak Zielonego listka przebiega przez Nieckę Nidziańską oraz cześć obszaru Szanieckiego Parku Krajobrazowego i obejmuje użytek ekologiczny położony na terenie miejscowości Kików. Trasa wiedzie
zarówno równinami, jak i pagórkami z licznymi zapadliskami tektonicznymi wchodzącymi w skład Garbu Pińczowskiego. Szata roślinna i zwierzęca, jaką można spotkać na trasie ze Świniar przez Solec-Zdrój i Zborów
do Kikowa jest charakterystyczna dla Ponidzia. Skomplikowana budowa geologiczna niecki i różnorodność
skał zwłaszcza wapieni i gipsów oraz polodowcowe piaski i gliny ze specyficznym mikroklimatem stworzyły
różnorodne ukształtowanie terenu. Na skałach gipsowych i wapiennych wytworzyły się siedliska roślin kserotermicznych i ciepłolubnych.

Rzeka Nida
Jest to typowa rzeka nizinna, silnie meandrująca z wieloma odnogami tworzącymi wyjątkową strukturę delty
śródlądowej. Jest bogata w ryby, występuje tu rzadko spotykany minóg strumieniowy. Rzeka stanowi ostoję
dla wielu zagrożonych ptaków. Jej szeroka trasa zalewowa pokryta jest pięknymi łąkami. Ze względu na walory Nida jest wykorzystywana przez kajakarzy, znajduje się tu wiele gospodarstw oferujących wypożyczenie
oraz transport kajaków.

Centrum Informacji Turystycznej
al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 10 22
www.busko.travel

Informacja Turystyczna
w Gminnym Centrum Kultury
ul. Partyzantów 8a, 28-131 Solec-Zdrój
tel.: 41 377 60 49
www.gcksolec.naszgok.pl
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Zielone moce Ponidzia

Rodzinne moce
Ponidzia
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W Pacanowie znajduje się Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka, którego głównym celem jest nauka poprzez zabawę. Przez cały
rok przewodnicy ECB oprowadzają po „Bajkowym Świecie”, w którym
zwiedzający spotykają postacie z bajek wielu krajów. Są tu także biblioteka z czytelnią i księgarnią, sala teatralna i kinowa, sale warsztatowe.
Wielofunkcyjny obiekt otacza ogród zmysłów z altanami i kuźnią upamiętniającą słynnych kowali z bajki Kornela Makuszyńskiego, gdyż to
właśnie oni byli celem włóczęgi po świecie Koziołka Matołka. ECB obok
warsztatów jest organizatorem licznych wydarzeń kulturalnych, festiwali oraz konkursów ogólnopolskich. Każdego roku 1 czerwca gromadzi
się tu liczna rzesza dzieci, a cały Pacanów zmienia się w bajkową krainę
z licznymi placami gier i zabaw. Aby zwiedzić wystawę „Bajkowy Świat”
konieczna jest rezerwacja internetowa lub telefoniczna.

Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie
Ten festiwal odbywa się zawsze w czerwcu i łączy się z obchodami
Międzynarodowego Dnia Dziecka. Każdego roku jest realizowany we
współpracy z innym krajem (Grecja, Ukraina, Islandia, Norwegia, Czechy), wzmacniając dialog międzykulturowy. Festiwal na stałe wpisał
się w kalendarz najważniejszych wydarzeń kulturalnych województwa
świętokrzyskiego, silnie zaznaczając tym samym obecność Pacanowa,
jak i całego regionu na mapie atrakcji turystyczno-kulturowych Polski.
Świadczy o tym coraz liczniejsza grupa odwiedzających – trzydzieści
tysięcy gości i ponad pół tysiąca artystów występujących na festiwalowej scenie. W trakcie trzydniowego festiwalu odbywają się liczne
warsztaty: artystyczne, edukacyjne, kulinarne, plastyczne, kowalstwa
artystycznego, muzyczne, taneczne, teatralne oraz Spotkania Mistrzów Teatru i Muzyki. Również wtedy swoje symboliczne urodziny
obchodzi gospodarz słynnego miasta - Koziołek Matołek. Jest huczne
sto lat i pyszny truskawkowy tort, koncerty z udziałem gwiazd polskiej
sceny muzycznej, teatru, filmu. Sukces medialny i promocyjny miała
koprodukcja TVP S.A.-ECB-ROT WŚ „Gwiazdy na Urodzinach Koziołka
Matołka” w reżyserii Leszka Kumańskiego (realizacja 20 maja 2012 r.,
premiera telewizyjna 3 czerwca 2012 r., oglądalność 2,5 mln widzów).
Europejskie Centrum Bajki
ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów
tel.: 41 376 50 79
www.stolica-bajek.pl

Rodzinne moce Ponidzia

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
w Pacanowie
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Agroturystyka „U Michała”

ZDROJE ZDROWIA I URODY

W miejscowości Widuchowa w gospodarstwie
agroturystycznym Michała Grzegorczyka aktywność
i relaks łączy się w jedno. Oprócz typowej oferty
agroturystycznej, goście mogą korzystać z basenu,
sauny, stołu bilardowego oraz siłowni na świeżym
powietrzu i wielofunkcyjnego boiska.

Busko-Zdrój oraz Solec-Zdrój bez mała od dwustu
lat przyjmują kuracjuszy. Przy pomocy zabiegów
przyrodoleczniczych - kąpieli w wodach siarczkowych
i jodkowo-bromkowych oraz rehabilitacyjnych, skutecznie leczą schorzenia reumatyczne, pourazowe,
neurologiczne i dermatologiczne. Po zabiegach goście odpoczywają w parkach zdrojowych, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych oraz korzystając
z większych przerw, wyruszają na wędrówki po
okolicznych atrakcjach.

Gospodarstwo Agroturystyczne „U Michała”
Widuchowa 25, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 602 710 622
www.agroturystyka.zag.com.pl
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„Hipoland”
Ośrodek jazdy konnej i hipoterapii w Zbludowicach
organizuje zajęcia dla wszystkich, bez względu na
wiek. Oferuje organizację imprez integracyjnych,
w tym przejażdżki bryczką czy saniami w zimę. Jazda
konna odbywa się tu zawsze pod okiem wykwalifikowanego instruktora.
Ośrodek jazdy konnej i hipoterapii „Hipoland”
ul. Rehabilitacyjna 10, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 501 371 954
www.hipoland.com.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne
„U Cypisa”
Gospodarstwo Agroturystyczne „U Cypisa” w Zagórzanach koło Solca-Zdroju zaprasza po zdrowie i relaks. Właściciele państwo Renata i Zdzisław Szczepanek prowadzą w Zagórzanach oraz w pobliskim
Pawłowie Stadninę Koni Małopolskich. W gospodarstwie „U Cypisa” miło i przyjemnie mija czas w towarzystwie koni.
Gospodarstwo Agroturystyczne „U Cypisa”
Zagórzany, 28-131 Solec-Zdrój
tel.: 604 185 114
www.ucypisa.pl
Stadnina Koni Małopolskich
Pawłów 11, 28-136 Nowy Korczyn
tel.: 41 377 13 82
www.skpawlow.pl

Obiekty noclegowe i restauracyjne
Hotel **** Art & Spa Sanatorium „Bristol”
ul. 1 Maja 1, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 330 30 33, bristolbusko.pl
Hotel **** Medical Spa „Malinowy Raj”
ul. Partyzantów, 28-131 Solec-Zdrój
www.malinowyraj.eu
Hotel **** Medical Spa „Malinowy Zdrój”
ul. Leśna 7, 28-131 Solec-Zdrój
tel.: 41 370 40 00, www.malinowehotele.pl
Hotel **** Medical Spa & Wellness
„Słoneczny Zdrój”
ul. Boh. Warszawy 115, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 310 11 52, www.slonecznyzdroj.pl
Hotel *** „Pałac w Konarach”
Konary 43, 28-130 Stopnica
tel.: 41 230 52 16, www.palacwkonarach.pl
Hotel *** Medical SPA Sanatorium „Słowacki”
ul. 1-go Maja 33, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 78 79 www.slowacki.busko.pl
Hotel *** „Gromada”
ul. Waryńskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 30 01
www.hotelgromada.busko.com.pl
Hotel ** „Mateo”
ul. dr. Piotrowskiego 41, 28-130 Stopnica
tel.: 41 377 94 09, www.mateo-hotel.pl
Hotel ** „Rywa Verci”
ul. Partyzantów 3, 28-130 Stopnica
tel.: 41 377 91 11, www.rywaverci.pl
Hotel * „Pod Świerkiem”
ul. Waryńskiego 38, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 86 50
www.busko-zdroj.com/podswierkiem
Pensjonat *** „Kolory Świata”
ul. Leśna 8, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 506 292 349, www.koloryswiata.eu
Pensjonat *** „Sanato”
ul. 1-go Maja 29, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 19 48, www.sanato.com.pl
Pensjonat *** „Solanna”
ul. Targowa 2, 28-131 Solec-Zdrój
tel.: 41 377 61 80, www.solanna.com.pl
Pensjonat *** „Zamek Dersława”
al. Mickiewicza 18, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 85 47, www.derslaw.busko.com.pl

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
ul. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 32 00

Sanatorium „Zbyszko”
ul. 12 Stycznia 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 25 66, www.sanatoriumzbyszko.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne „U Damiana”
Pęczelice 20, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 600 884 958, biuro@meblebiesiadne.net

Obiekty noclegowe
Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.:

Zakład Leczniczo-Rehabilitacyjny „Natura”
ul. Chopina 9, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 70 56 www.natura.med.pl

Restauracja - Zajazd „Bajkowa”
ul. Szkolna 23, 28-133 Pacanów
tel.: 515 101 032

Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Krystyna”
ul. Krakowska 7, 28-131 Solec Zdrój
tel.: 41 377 61 45
www.krystyna.solec-zdroj.com

Restauracja - Zajazd „Dwór Dziekanów”
Zielonki 33, 28-131 Solec-Zdrój
tel.: 41 377 63 27, 502 577 385
www.dwordziekanow.pl

Ośrodek Szkoleniowo Rekreacyjny „Marcoterm”
Zborówek 3, 28-133 Pacanów
tel.: 41 376 50 43, www.osrodek.marcoterm.pl

Restauracja - Zajazd w Glinkach
Glinki, 28-114 Gnojno
tel.: 41 353 20 50, 608 030 344

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Brzoskwiniowy Sad”
Siesławice 193, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 47 68, www.brzoskwiniowysad.pl

Restauracja - Zajazd „Harnaś”
Ostrowce 62, 28-136 Nowy Korczyn
tel.: 503 073 277

- Sanatorium Marconi – Park Zdrojowy,
tel.: 41 370 31 51, 41 370 31 52
- Sanatorium Mikołaj – ul. 1 Maja 3,
tel.: 41 370 32 26
- Sanatorium Oblęgorek – ul. 1 Maja 19,
tel.: 41 370 33 32
- Sanatorium Oblęgorek II (Stefan) – ul. Spokojna
4, tel.: 41 370 18 81
- Sanatorium Willa Zielona – ul. 1 Maja 39,
tel.: 41 370 32 73
- Szpital Uzdrowiskowy Krystyna
ul. Rzewuskiego 3, tel.: 41 370 32 00
- Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka” – ul. Starkiewicza 1,
tel.: 41 370 34 00
-Domek jednorodzinny, tel.: 785 005 500
Uzdrowisko Solec-Zdrój Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 1, 28-131 Solec-Zdrój
tel.: 41 377 63 90, www.uzdrowiskosolec.pl
Obiekty noclegowe
Uzdrowiska Solec-Zdrój Sp. z o.o.:
- Sanatorium „Świt” ul. 1 Maja wew.15
- Sanatorium „Jasna” ul. 1 Maja 1a wew.34
- Apartamenty „Pod Magnolią”; Willa „Prus”; Willa
„Irena” al. Daniewskich
21 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo–Rehabilitacyjny
ul. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój,
tel.: 41 378 03 85, www.21wszur.pl
Sanatorium „Astoria”
ul. Starkiewicza 19, 28-100 Busko-Zdrój,
tel.: 41 378 80 67, www.astoria.tbu.pl
Sanatorium „Nida-Zdrój”
ul. F.Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój,
tel.: 41 378 24 91 – 93, www.sanatorium-nida.pl
Sanatorium „Rafał”
ul. Topolowa 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 39 68 www.rafal.busko.com.pl
Sanatorium „Włókniarz”
ul. Rokosza 1, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 70 70, 41 370 70 00,
www.wlokniarz.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Dom kultury Heńka Góry”
ul. Stopnicka 4, 28-133 Pacanów
tel.: 602 119 394
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Dom nad Łąkami”
ul. Podgrodzie 2, 28-160 Wiślica
tel.: 41 41 379 21 53, 515 264 368
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Między Nami Owocami”
Strzałków 64, 28-130 Stopnica
tel.: 608 457 302
Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Stawami”
Górki 32, 28-160 Wiślica, tel.: 41 379 90 32
Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Dębami”
Rzegocin 26, 28-136 Nowy Korczyn
tel.: 41 377 13 41, 605 421 198
longinpodkowa@wp.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Siedlisko Po Rosie”
Zbludowice ul. Leśna 93A, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 503 672 914, www.porosie.tbu.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne „Sielanka”
Strażnik, 28-131 Solec-Zdrój
tel.: 41 377 61 85, 698 547 745
www.sielankasolec.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne „U Cypisa”
Zagórzany 40, 28-131 Solec-Zdrój
tel.: 41 377 13 82, 604 185 114
www.ucypisa.pl

Restauracja - Zajazd „Kasztelański”
Gorysławice 98, 28-160 Wiślica
tel.: 41 379 20 83
Restauracja „Kinga”
Grotniki Duże 2, 28-136 Nowy Korczyn
tel.: 41 377 11 24, 516 170 425,
mariusz.stecki@interia.pl
Restauracja „Kuźnia Smaków”
Rynek 5, 28-133 Pacanów, tel.: 530 451 857
Restauracja „Magnolia”
ul. 1 Maja 8, 28-131 Solec-Zdrój
tel.: 41 377 60 28, www.magnolia-soleczdroj.pl
Restauracja „Ponidzie”
ul. Długosza 4, 28-160 Wiślica
tel.: 41 379 21 37, 601 648 429,
www.ponidzie.wislica.com.pl
Restauracja „Źródło Smaku”
ul. Partyzantów 18, 28-131 Solec-Zdrój
tel.: 41 377 65 65, www.basenymineralne.pl
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