
• Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie G5”

Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie G5” powstała w maju 2007 roku Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie G5” powstała w maju 2007 roku 

jako partnerstwo trójsektorowe podmiotów sektora publicznego, społecznego jako partnerstwo trójsektorowe podmiotów sektora publicznego, społecznego 

i gospodarczego gmin. Rejon działania położony jest  na południu województwa i gospodarczego gmin. Rejon działania położony jest  na południu województwa 

świętokrzyskiego, w południowej części jednej z krain regionu - Ponidzia. Obejmuje 

swym zasięgiem pięć gmin powiatu buskiego:  Nowy Korczyn, Pacanów, Stopnicę, 

Solec-Zdrój i Wiślicę.  Solec-Zdrój i Wiślicę.  

• „Dlaczego powstaliśmy”... czyli główne cele naszego LGD• „Dlaczego powstaliśmy”... czyli główne cele naszego LGD

Zarówno geograficznie - region południowego Ponidzia stanowiący obszar Lokalnej Zarówno geograficznie - region południowego Ponidzia stanowiący obszar Lokalnej Zarówno geograficznie - region południowego Ponidzia stanowiący obszar Lokalnej 

Grupy Działania „G5”, jak i historycznie - tzw. Ponidzie Królewskie (pozostające Grupy Działania „G5”, jak i historycznie - tzw. Ponidzie Królewskie (pozostające Grupy Działania „G5”, jak i historycznie - tzw. Ponidzie Królewskie (pozostające 

najdłużej jako domena królewska), jest to obszar spójny, mocno z sobą powiązany, najdłużej jako domena królewska), jest to obszar spójny, mocno z sobą powiązany, najdłużej jako domena królewska), jest to obszar spójny, mocno z sobą powiązany, 

o podobnych i wspólnych cechach. Wspólnota historyczna i kulturowa oraz o podobnych i wspólnych cechach. Wspólnota historyczna i kulturowa oraz o podobnych i wspólnych cechach. Wspólnota historyczna i kulturowa oraz 

geograficzna, ale przede wszystkim podobieństwo sytuacji gospodarczo-społecznej, geograficzna, ale przede wszystkim podobieństwo sytuacji gospodarczo-społecznej, 

a także wspólne cele połączyły pięć gmin w jedną Lokalną Grupę Działania „G5”. a także wspólne cele połączyły pięć gmin w jedną Lokalną Grupę Działania „G5”. 

Dzięki temu gminy te prowadzą teraz wiele wspólnych i spójnych programów, Dzięki temu gminy te prowadzą teraz wiele wspólnych i spójnych programów, 

inicjatyw i działań, zmierzających do zrównoważonego rozwoju obszaru. inicjatyw i działań, zmierzających do zrównoważonego rozwoju obszaru. 

Wśród głównych celów powstania LGD wymienić należy: podejmowanie inicjatyw Wśród głównych celów powstania LGD wymienić należy: podejmowanie inicjatyw Wśród głównych celów powstania LGD wymienić należy: podejmowanie inicjatyw 

mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych, upowszechnianie mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych, upowszechnianie mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych, upowszechnianie 

i wymianę informacji o różnorodnych inicjatywach oraz wspieranie przedsięwzięć i wymianę informacji o różnorodnych inicjatywach oraz wspieranie przedsięwzięć 

z obszaru edukacji, kultury, sportu, demokracji lokalnej i integracji europejskiej.  z obszaru edukacji, kultury, sportu, demokracji lokalnej i integracji europejskiej.  

Z uwagi na duże możliwości rozwoju turystyki na naszym obszarze, G5 postanowiło Z uwagi na duże możliwości rozwoju turystyki na naszym obszarze, G5 postanowiło 

przeprowadzić rozbudowaną akcję promocyjną, na którą pozyskało środki z RPO 

WŚ - projekt pod nazwą „U źródeł pełnej mocy - kampania promocji turystycznej WŚ - projekt pod nazwą „U źródeł pełnej mocy - kampania promocji turystycznej 

gmin południowego Ponidzia: Nowego Korczyna, Pacanowa, Solca-Zdroju, gmin południowego Ponidzia: Nowego Korczyna, Pacanowa, Solca-Zdroju, 

Stopnicy i Wiślicy”.   Stopnicy i Wiślicy”.   

NOWY KORCZYN•PACANÓW•SOLEC-ZDRÓJ•
STOPNICA•WIŚLICA

Średniowieczny kościół farny w Nowym Korczynie
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Europejskie Centrum BajkiEuropejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie  im. Koziołka Matołka w Pacanowie 
(Pacanów jest również miejscem wielkiego corocznego (Pacanów jest również miejscem wielkiego corocznego 

Festiwalu kultury dziecięcej)Festiwalu kultury dziecięcej)

Królewska Stopnica - jedno z najbardziej ukochanych miast 
króla Kazimierza Wielkiego

Sanatorium „Malinowy Zdrój” w Solcu-Zdroju

Pałac Zborowskich w Zborowie

Gotycka kolegiata w Wiślicy, ze śladami w podziemiach po 
wcześniejszych romańskich kościołach (m.in. z zachowaną unikatową wcześniejszych romańskich kościołach (m.in. z zachowaną unikatową 

posadzką jednego z nich - tzw. „Płytą orantów”)posadzką jednego z nich - tzw. „Płytą orantów”)

Wiślica - miejsce pierwszego chrztu ziem polskich w 880 r. (w pawilonie  - miejsce pierwszego chrztu ziem polskich w 880 r. (w pawilonie 
muzealnym, kryjącym odkopane fundamenty przedromańskiego kościoła muzealnym, kryjącym odkopane fundamenty przedromańskiego kościoła 

św. Mikołaja, znajduje się prawdopodobna misa chrzcielna z IX w.)św. Mikołaja, znajduje się prawdopodobna misa chrzcielna z IX w.)

Nowy Korczyn Nowy Korczyn - średniowieczne miasteczko nadwiślańskie związane - średniowieczne miasteczko nadwiślańskie związane 
historycznie ze św. Kingą (do dziś jest tu cudowne źródełko św. Kingi, a co historycznie ze św. Kingą (do dziś jest tu cudowne źródełko św. Kingi, a co 

roku odbywa się festiwal „Kingonalia”) 
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MAPA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH  -
LGD STOWARZYSZENIE G5

•• Informacje praktyczne Informacje praktyczne

Stowarzyszenie G5 Lokalna Grupa DziałaniaStowarzyszenie G5 Lokalna Grupa Działania

ul. Słupska 31 ul. Słupska 31 

28-133 Pacanów 

tel. 041 376 54 82 tel. 041 376 54 82 

www.stowarzyszenieg5.pl  www.stowarzyszenieg5.pl  

Europejskie Centrum Bajki w PacanowieEuropejskie Centrum Bajki w Pacanowie

ul. Słupska 31

28-133 Pacanów

tel. 041 376 50 88

www.matolek.pl 

Muzeum w WiślicyMuzeum w WiślicyMuzeum w Wiślicy

plac Solny 32, 28-160 Wiślica plac Solny 32, 28-160 Wiślica 

tel. 0 508 869 366tel. 0 508 869 366

e-mail: muzeum@ug.wislica.pl e-mail: muzeum@ug.wislica.pl 



Latem zaplanowany jest cykl im-
prez kulturalnych w poszczegól-
nych gminach:
• czerwiec: Festiwal Kultury Dzie-
cięcej w Pacanowie,
• lipiec: Kingonalia w Nowym Kor-
czynie,
• lipiec: „W harmonii zdrowia i uro-
dy' - Festiwal Akordeonowy,
• sierpień: Festiwal Lipy w Stopnicy,
• sierpień: Święto Wiślan w Wiślicy.
Obok tych ponadregionalnych im-
prez organizowane są liczne impre-

zy lokalne, takie jak: dożynki, majówki, czy Dni Stopnicy. Uruchomienie działal-
ności ECB w Pacanowie pociąga za sobą organizację m.in. targów literatury dzie-
cięcej, warsztatów artystycznych dla dzieci, wystawy Bajkowy Świat.
Miejsc i obiektów, które warto zobaczyć na obszarze LGD G5 jest wiele. Cały 
obszar jest spójny geograficznie, a poszczególne części wchodzące w jego skład 
wzajemnie się uzupełniają. Każdy turysta odwiedzający te okolice - niezależnie 
od wieku - powinien znaleźć coś interesującego dla siebie.
W każdej gminie są restauracje, zajazdy, gospodarstwa agroturystyczne, hote-
le, pensjonaty; sklepy zaopatrzone są w pamiątki, które można zabrać ze sobą  
i, dzięki nim, wracać wspomnieniami w nasze okolice.    
Na terenie gmin skupionych wokół LGD G5 nie prowadzi się obecnie usług bi-
letowanych. Wstęp do wszystkich obiektów jest bezpłatny. Europejskie Centrum 
Bajki, którego otwarcie zaplanowane jest na jesień br. określa cenę biletów wstę-
pu na 10 zł. Cena noclegu w gospodarstwach turystycznych waha się od 25-40 zł 

od osoby. Hotele i restauracje mają 
zróżnicowaną ofertę. 

• Produkty lokalne
Bardzo znanym kulinarnym pro-
duktem lokalnym Ponidzia Kró-
lewskiego, a ściślej z okolic Wiśli-
cy, są dzionie wiślickie, czyli spe-
cjalne ciasta drożdżowe z rodzynka-
mi.  Charakterystyczne dla tego re-
gionu jest także - tu uprawiana - fa-
sola korczyńska.  Tę odmianę fa-
soli w okolicach nowego Korczyna 

na szeroką skalę zaczęto uprawiać w latach 70-tych XX wieku. Warunki uprawy 
tej odmiany były tak dobre i uzyskiwano tu tak dorodne okazy fasoli, że odmia-
nę pochodzącą z tego regionu zaczęto nazywać „fasolą korczyńską”. Nazwa po-
chodzi od nazwy gminy - Nowy Korczyn. Uprawy fasoli rozprzestrzeniły się na 
obszarze, na którym można było uzyskać jej odpowiednią jakość i pożądane pa-
rametry. Obszar ten obejmuje obecnie pięć gmin. 

• Nasze atrakcje

Do najcenniejszych atrakcji obszaru 
oddziaływania LGD G5 zaliczamy:

Zabytki architektury
• gotycka kolegiata fund. Kazimie-
rza Wielkiego z 1350 roku w Wiślicy,
• dom Długosza z 1460roku w Wi-
ślicy,
• fundamenty kościoła św. Mikołaja 
X-XI wieku w Wiślicy,

• misa chrzcielna z 880 roku w Wiślicy,
• podziemia kolegiaty z fundamentami dwóch romańskich kościołów z XII-XIII wie-
ku i oryginalna „Płyta Orantów”” z 1175 roku w Wiślicy - unikat w skali Europy,
• dzwonnica z lat 1460-1470 w Wiślicy,
• kościół pw. św. Bartłomieja z lat 1440-1450 w Chotlu Czerwonym,
• kościół pw. św. Wawrzyńca z 1535 roku w Gorysławicach,
• kościół pw. św. Teresy z Avila z 1875 roku w Jurkowie,
• Kamienica Różańcowa z XVII-XVIII wieku w Wiślicy,
• kapliczka murowana w Gorysławicach z ok. 1920 roku,
• kapliczka murowana w Kobylnikach z 1907 roku,
• Muzeum Regionalne w Wiślicy,
• kościół św. Marcina z Tours z 2 poł. XIII wieku w Pacanowie z sanktuarium Cudow-
nego Pana Jezusa Konającego,
• kościół św. Idziego i św. Mikołaja w Zborówku (XV wiek), jedna  

z najstarszych drewnianych świątyń 
w Polsce,
•  pałac Radziwiłłów w Słupi,
•  dwór w Karsach Małych,
• stare pensjonaty: bardzo ściśle  
z zabytkowym założeniem parko-
wo-krajobrazowym związane są za-
bytkowe domy: sanatorium „Hotel” 
z 1918 roku,  willa „Jasna” z 1910 
roku, pawilon biura usług z 1910 
roku, willa „Prus” z 1918 roku, wil-
la „Irena” oraz budynek „Zdroju So-
leckiego”, zakład przyrodoleczniczy 

budowany w latach 1923-1925,
• pałac w Zborowie,
• kościół św. Stanisława bp. Męczennika w Świniarach z poł. XVII wieku,
• zabytkowy cmentarz w solcu i 17 zabytkowych nagrobków,
• kapliczki przydrożne z XVII wieku (Piestrzec, Piasek Mały),
• zespół pofranciszkański z 1257 roku fundacji Bolesława Wstydliwego oraz jego 
żony św. Kingi z gotyckim kościołem św. Stanisława w Nowym Korczynie,
• gotycko-renesansowy kościół św. Trójcy z XVI w. w Nowym Korczynie,
• ruiny synagogi wzniesionej pod koniec XVIII w. w Nowym Korczynie,
• dom Długosza - budynek dawnej Akademii z XVI wieku w Nowym Korczynie,
• domy z XVI-XVIII wieku w Nowym Korczynie,

• źródło św. Kingi w Nowym Korczy-
nie, obok którego stoi XIX-wieczna fi-
gura świętej,
• stary cmentarz z pierwszej połowy 
XIX wieku oraz cmentarz parafialny  
z drugiej połowy XIX wieku w Nowym 
Korczynie,
• figury przydrożne z XIX i początku  
XX wieku,
• cmentarz wojenny w Czarkowach,
• zespół dworski z parkiem w Czarko-
wach z przełomu XVIII i XIXwieku,
• kościół pw. św. Katarzyny Aleksan-

dryjskiej w Piasku Wielkim wybudowany ok. 1340 roku,
• kościół pw. św. Mikołaja w Starym Korczynie z połowy XIVwieku,
• gotycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Strożyskach z 1378 roku,
• cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej w Uciskowie,
• zespół pałacowy z XIX wieku, park i dawny dwór w Winiarach Dolnych,
• gotycki kościół farny pw. śśw. Piotra i Pawła, ufundowany przez króla Kazimierza 
Wielkiego w 1362 roku w Stopnicy,
• zespół klasztorny oo. sercanów (dawniej oo. reformatów), ufundowany przez 
Krzysztofa i Annę Ossolińskich, wybudowany w 1639 roku w Kątach Starych,
• pozostałości zamku Kazimierza Wielkiego z 1350 roku, 
• stary cmentarz, założony w 1786 roku przez biskupa Józefa Olechowskiego  
w Stopnicy,
• kamienna figura św. Jana Nepomucena z XVIII wieku w Stopnicy przy drodze z ko-
ścioła do dawnego zamku,

• dworek w Smogorzowie.

Zabytki archeologiczne i przyrodnicze
• teren kościoła pw. Świętego Ducha  
w Wiślicy,
• relikty kościoła romańskiego św. Mar-
cina w Wiślicy,
• grodzisko średniowieczne ze ślada-
mi murów obronnych z XI-XII wieku 
w Wiślicy,
• Regia - rezerwat archeologiczno-ar-
chitektoniczny z reliktami zabudowy 
romańskiej w Wiślicy,

• rezerwat przyrody Skorocice, w którym znajduje się 19 jaskiń, 
• wykopaliska archeologiczne w Książnicach.
Inne atrakcje
• Uzdrowisko Solec-Zdrój,
• Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie - nowoczesne centrum zabawy i edu-
kacji przez zabawę, z kinem, multiteką, salą teatralną, amfiteatrem, ogrodami eduka-
cyjnymi z zakątkami smaku, dotyku, zapachu (otwarcie już za rok).
Imprezy 
a) Imprezy główne:
• Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie (czerwiec),
• Kingonalia w Nowym Korczynie (lipiec),

• „W harmonii zdrowia i urody” 
- Festiwal akordeonowy w Solcu- 
Zdroju (wrzesień),
•  Święto Wiślan w Wiślicy (sier-
pień),
• festiwal humoru przy stopnic-
kim drzewie lipy, czyli Festiwal Lipy  
w Stopnicy (sierpień).
b) Inne imprezy:
• „Dni Wiślicy” - impreza o charak-
terze religijno-kulturalnym organizo-
wana przez parafię rzymsko-katolicką  
w Wiślicy wspólnie z gminą Wiślica,

• koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jam-
róz,
• dożynki gminne w Wiślicy, Pacanowie, Solcu-Zdroju, Nowym Korczynie,
• Ogólnopolskie zawody modeli samochodów wyścigowych sterowanych radiem 
w Pacanowie,
• soleckie lato nad zalewem,
• majówka Stopnicka,
• wyścig kolarski im. Imosy,
• bieg uliczny o puchar wójta w Solcu-Zdroju,
• magnoliowy dzień wiosny w Solcu-Zdroju,

• Pakietowe produkty turystyczne
W chwili obecnej turysta odwiedzający nasz teren sam wybiera miejsca, które chce 
obejrzeć. Jednak, aby wzbogacić ofertę turystyczną, a także po to, aby stworzyć 

pakietowe produkty turystyczne, 
LGD G5 postarało się o przygoto-
wanie kompleksowej oferty, a pra-
ce nad tym są już w dosyć zaawan-
sowanym stadium. LGD G5 zostało 
beneficjentem środków z RPO WŚ 
na realizację projektu „U źródeł peł-
nej mocy - kampania promocji tury-
stycznej gmin południowego Poni-
dzia: Nowego Korczyna, Pacanowa, 
Stopnicy, Solca-Zdroju i Wiślicy”.  
W wyniku jego realizacji zostanie 
opracowany plan rozwoju produktów 

turystycznych takich jak: Europejskie Centrum Bajki (Pacanów), Magnoliowy Zdrój 
(Solec Zdrój) i Królewski szlak (Wiślica, Nowy Korczyn, Stopnica). Zorganizowa-
ny zostanie cykl ponadregionalnych imprez w każdej gminie, które dostarczą wie-
lu miłych wrażeń odwiedzającym nas gościom. Przygotowywane pakiety usług tu-
rystycznych poprowadzą turystę przez najpiękniejsze zakątki naszego południowe-
go Ponidzia. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na koniec roku 2010.   

• Propozycja weekendu na terenie naszego LGD 
Turysta przyjeżdżający na teren południowego Ponidzia (Ponidzia Królewskiego) 
odwiedza Pacanów, gdzie odbywa niezwykłą podróż w wirtualny świat bajki i ba-
śniowych postaci. Następnie odwiedza słynne sanktuarium Cudownego Pana Jezu-
sa Konającego w 900-letnim kościele św. Marcina. Na trasie swej wycieczki może 

odwiedzić zabytkowy drewniany ko-
ściół w Zborówku i zrelaksować się 
w ośrodku rekreacyjno-wypoczynko-
wym Marcoterm (degustacja win, krę-
gielnia, bilard, oczko wodne, dom-
ki letniskowe). Miłośnicy koni mogą 
obejrzeć hodowlę hucułów w Kółku 
Żabieckim. 
Kolejnym przystankiem na trasie tu-
rysty jest Stopnica z pięknym kościo-
łem Piotra i Pawła oraz zespołem 
klasztornym w Kątach Starych. Warte 
zobaczenia są ruiny zamku Kazimie-

rza Wielkiego, który w najbliższych latach zostanie odrestaurowany i udostępniony 
zwiedzającym. Przyjemny relaks zapewnią chwile nad zalewem w Wolicy. Na smacz-
ny posiłek zaprasza hotel Mateo.
Podczas pobytu w naszych okolicach należy odwiedzić Solec-Zdrój i skorzystać  
z jego leczniczych źródeł. W miejscowości Świniary, leżącej na szlaku Zielonego 
Listka, znajduje się piękny, zabytkowy, drewniany kościół św. Stanisława bp. Mę-
czennika. Solec posiada liczne zabytkowe domy zachwycające swą architekturą. Ho-
tel Malinowy Zdrój to centrum SPA, gdzie można skorzystać z bardzo wielu za-
biegów upiększających, aktywnie spędzić czas na kortach tenisowych, czy odpo-
cząć nad zalewem. Jako miejscowość uzdrowiskowa Solec posiada dobrze rozwi-
niętą bazę noclegową w licznych pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych 
i hotelach (Solanna, Krystyna, Uzdrowisko Solec Zdrój). 
Odwiedzając nasze okolice warto obejrzeć piękne kościoły Nowego Korczyna - św. 
Trójcy i zespół pofranciszkański z 1257 roku oraz św. Mikołaja w Starym Korczy-

nie, ruiny synagogi, dom Długosza, 
czy zabytkowe pożydowskie domy. 
Nie można nie zaczerpnąć wody ze 
źródełka świętej Kingi; warto też zo-
baczyć unikatowe cierniowe drze-
wo. W Uciskowie wznosi się pokaźna 
kopuła - to zbiorowa mogiła żołnie-
rzy poległych w czasie I wojny świa-
towej. Następnym obiektem godnym 
zobaczenia jest gotycki kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP w Strożyskach 
z 1378 roku. 
Kilkanaście kilometrów od Nowego 

Korczyna znajduje się Wiślica - kolebka pierwszych chrześcijan. Tu poszukiwacze 
ech historii napotkają niezwykłą skarbnicę duchowej spuścizny narodu. Swym pięk-
nem zachwycają liczne kościoły, obiekty sięgające swą historią początków narodu 
polskiego (misa chrzcielna z 880 roku). Niezwykłą moc przyciągania posiada też 
Muzeum Regionalne. W Wiślicy turyści napotykają na niesamowite zabytki arche-
ologiczne, m.in. grodzisko średniowieczne ze śladami murów obronnych,  rezerwat 
archeologiczno - architektoniczny z reliktami zabudowy romańskiej. Obszar gminy 
Wiślica, z licznymi rezerwatami przyrody i grotami gipsowymi, należy do najciekaw-
szych pod względem przyrodniczym w Zespole Parków Krajobrazowych Ponidzia. 
Geologiczno - stepowy rezerwat Skorocice (7,7 ha) to bez wątpienia najpiękniejszy 
i najbogatszy w formy krasowe obszar ochronny. Obejmuje on krasowy wąwóz gip-
sowy, przez który przepływa potok. 

Wiślica - podziemia bazyliki wiślickiej kryją m.in. 
unikatową posadzkę romanską (Plytę orantów)

Klasztor w Stopnicy

Średniowieczny kościół farny w Nowym Korczynie

Kościół w Świniarach

Malinowy Zdrój w Solcu-Zdroju

Kościół w Strożyskach

Festiwal Kultury Dzieciecej w Pacanowie Coroczne Sobótki w Nowym Korczynie

Konie huculskie w Kółku Żabieckim  (gm. Pacanów) Pacanów - miejce zabawy. Wyścigi modeli




