
• Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider

Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” obejmuje obszar gminy Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” obejmuje obszar gminy 

Busko-Zdrój, powszechnie postrzeganej jako region uzdrowiskowo-Busko-Zdrój, powszechnie postrzeganej jako region uzdrowiskowo-

rolniczy. Jej walory nie obejmują jedynie popularnych uzdrowisk, wiążą się 

także z wyjątkowym bogactwem przyrody, krajobrazu oraz historii. Z tego 

powodu obszar ten jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym.powodu obszar ten jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym.

Gmina Busko-Zdrój leży w południowej części województwa Gmina Busko-Zdrój leży w południowej części województwa 

świętokrzyskiego w regionie zwanym Ponidzie, na wysokości 220-250 świętokrzyskiego w regionie zwanym Ponidzie, na wysokości 220-250 świętokrzyskiego w regionie zwanym Ponidzie, na wysokości 220-250 

m.n.p.m. na terenie Niecki Nidziańskiej, na południowych zboczach Garbu m.n.p.m. na terenie Niecki Nidziańskiej, na południowych zboczach Garbu m.n.p.m. na terenie Niecki Nidziańskiej, na południowych zboczach Garbu 

Wójczańsko-Pińczowskiego i leżącej u jego podnóży Niecki Soleckiej. Wójczańsko-Pińczowskiego i leżącej u jego podnóży Niecki Soleckiej. Wójczańsko-Pińczowskiego i leżącej u jego podnóży Niecki Soleckiej. 

Miasto położone jest 50 km na południe od Kielc i 80 km na północ od Miasto położone jest 50 km na południe od Kielc i 80 km na północ od Miasto położone jest 50 km na południe od Kielc i 80 km na północ od 

Krakowa, przy drodze krajowej Warszawa - Kielce - Tarnów - Rzeszów - Krakowa, przy drodze krajowej Warszawa - Kielce - Tarnów - Rzeszów - Krakowa, przy drodze krajowej Warszawa - Kielce - Tarnów - Rzeszów - 

Przemyśl. 

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

Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje trzy podstawowe cele dotyczące Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje trzy podstawowe cele dotyczące Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje trzy podstawowe cele dotyczące 

turystyki, produktu regionalnego oraz zdrowia. Realizacja działań turystyki, produktu regionalnego oraz zdrowia. Realizacja działań turystyki, produktu regionalnego oraz zdrowia. Realizacja działań 

wynikających z celów strategicznych przyczyni się do stworzenia produktu wynikających z celów strategicznych przyczyni się do stworzenia produktu 

regionalnego, jakim będzie „Szlak wokół słońca”, który będzie „Szlak wokół słońca”, który będzie 

zawierał pojedyncze markowe produkty kulinarne, ekologiczne, 

naturalne oraz turystyczne. Poprzez realizację projektów: Różnicowanie  Poprzez realizację projektów: Różnicowanie 

działalności pozarolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, działalności pozarolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 

Małych projektów, Odnowę wsi stworzymy produkt turystyczny Małych projektów, Odnowę wsi stworzymy produkt turystyczny 

podnoszący poziom usług, a także poziom życia mieszkańców objętych podnoszący poziom usług, a także poziom życia mieszkańców objętych 

działaniem LGD.

BUSKO-ZDRÓJ

Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

• Informacje praktyczne• Informacje praktyczne

Buskie Stowarzyszenie Agroturystyczne i Turystyki Wiejskiej ,,Relax’’Buskie Stowarzyszenie Agroturystyczne i Turystyki Wiejskiej ,,Relax’’
Siesławice 193, 28-100 Busko-Zdrój Siesławice 193, 28-100 Busko-Zdrój 
tel. 041 378 47 68 lub 0608 496 163, 0692 425 376tel. 041 378 47 68 lub 0608 496 163, 0692 425 376

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Busku-ZdrojuTowarzystwo Opieki nad Zabytkami w Busku-Zdroju
opiekun: Justyna Nurek, tel. 041 378 40 80 lub 0500 059 817opiekun: Justyna Nurek, tel. 041 378 40 80 lub 0500 059 817opiekun: Justyna Nurek, tel. 041 378 40 80 lub 0500 059 817

Buskie Samorządowe Centrum KulturyBuskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrójul. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 041 378 23 19, fax 015 370 83 18tel. 041 378 23 19, fax 015 370 83 18

Galeria Sztuki BWA „Zielona”Galeria Sztuki BWA „Zielona”
ul. Mickiewicza 7, 28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 7, 28-100 Busko-Zdrój 
tel. 041 378 71 91 
czynna: wt. - sob.: godz. 11.00 - 17.00; niedz.: godz. 11.00 - 15.00czynna: wt. - sob.: godz. 11.00 - 17.00; niedz.: godz. 11.00 - 15.00czynna: wt. - sob.: godz. 11.00 - 17.00; niedz.: godz. 11.00 - 15.00
Muzeum Ziemi Buskiej, ul. Mickiewicza 7, 28-100 Busko-Zdrój, Muzeum Ziemi Buskiej, ul. Mickiewicza 7, 28-100 Busko-Zdrój, Muzeum Ziemi Buskiej, ul. Mickiewicza 7, 28-100 Busko-Zdrój, 
tel. 041 378 71 91
czynne: wt. i czt.: godz. 11.00-14.00; śr. i pt.: godz. 14.00-17.00 czynne: wt. i czt.: godz. 11.00-14.00; śr. i pt.: godz. 14.00-17.00 
opiekun: Bogdan Orłowski, tel. dom. 041 378 25 82opiekun: Bogdan Orłowski, tel. dom. 041 378 25 82

Kuchnia regionalna:Kuchnia regionalna:
Gospodarstwa agroturystyczne w gminie Busko-ZdrójGospodarstwa agroturystyczne w gminie Busko-ZdrójGospodarstwa agroturystyczne w gminie Busko-Zdrój
posiłki regionalne na wcześniejsze zamówienie telefoniczne u gospodarzy posiłki regionalne na wcześniejsze zamówienie telefoniczne u gospodarzy posiłki regionalne na wcześniejsze zamówienie telefoniczne u gospodarzy posiłki regionalne na wcześniejsze zamówienie telefoniczne u gospodarzy 
(kontakt przez Buskie Stowarzyszenie Agroturystyczne i Turystyki Wiejskiej (kontakt przez Buskie Stowarzyszenie Agroturystyczne i Turystyki Wiejskiej (kontakt przez Buskie Stowarzyszenie Agroturystyczne i Turystyki Wiejskiej 
,,Relax’’)

Zamek Dersława - pensjonat ***. Restauracja „Gościniec”Zamek Dersława - pensjonat ***. Restauracja „Gościniec”
ul. Mickiewicza 18, 28-100 Busko-Zdrójul. Mickiewicza 18, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 041 378 85 47, tel. kom. 0605 133 041tel./fax 041 378 85 47, tel. kom. 0605 133 041
ul. Mickiewicza 18, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 041 378 85 47, tel. kom. 0605 133 041
ul. Mickiewicza 18, 28-100 Busko-Zdrójul. Mickiewicza 18, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 041 378 85 47, tel. kom. 0605 133 041
ul. Mickiewicza 18, 28-100 Busko-Zdrój

www.derslaw.busko.com.pl,  e-mail: derslaw@busko.com.plwww.derslaw.busko.com.pl,  e-mail: derslaw@busko.com.pl

Zajazd „Mateo”Zajazd „Mateo”, 
ul. dr Piotrowskiego 41, 28-130 Stopnicaul. dr Piotrowskiego 41, 28-130 Stopnica
tel. 041 377 94 09, fax 041 377 94 09tel. 041 377 94 09, fax 041 377 94 09

Dane teleadresowe LGDDane teleadresowe LGD
Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”
Zbludowice, ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko-ZdrójZbludowice, ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko-Zdrój
Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”
Zbludowice, ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko-Zdrój
Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”
Zbludowice, ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko-Zdrój
Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”

tel. 0505 991 546, www.slonecznylider.pl, e-mail: biuro@slonecznylider.pl tel. 0505 991 546, www.slonecznylider.pl, e-mail: biuro@slonecznylider.pl 
Zbludowice, ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 0505 991 546, www.slonecznylider.pl, e-mail: biuro@slonecznylider.pl 
Zbludowice, ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko-ZdrójZbludowice, ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 0505 991 546, www.slonecznylider.pl, e-mail: biuro@slonecznylider.pl 
Zbludowice, ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko-Zdrój

Informacja turystyczna:
Wydział Promocji, Urząd Miasta i Gminy Busko-ZdrójWydział Promocji, Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój
ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 041 370 52 00, 041 370 52 09, fax 041 370 52 90, tel. 041 370 52 00, 041 370 52 09, fax 041 370 52 90, 
www.busko.pl, e-mail: promocja@umig.busko.pl www.busko.pl, e-mail: promocja@umig.busko.pl 

PTTK - Agencja turystyczna ,,Dal’’PTTK - Agencja turystyczna ,,Dal’’
oś. Świerczewskiego 1
PTTK - Agencja turystyczna ,,Dal’’
oś. Świerczewskiego 1
PTTK - Agencja turystyczna ,,Dal’’

28-100 Busko-Zdrój, tel./fax 041 378 22 65, 0604 445 17128-100 Busko-Zdrój, tel./fax 041 378 22 65, 0604 445 171
oś. Świerczewskiego 1
28-100 Busko-Zdrój, tel./fax 041 378 22 65, 0604 445 171
oś. Świerczewskiego 1

Biuro podróży L-TourBiuro podróży L-Tour, 
ul. Mickiewicza 9, 28-100 Busko-Zdrójul. Mickiewicza 9, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 041 378 17 33tel./fax 041 378 17 33
ul. Mickiewicza 9, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 041 378 17 33
ul. Mickiewicza 9, 28-100 Busko-Zdrójul. Mickiewicza 9, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 041 378 17 33
ul. Mickiewicza 9, 28-100 Busko-Zdrój

Centrum informacji turystycznej PonidziaCentrum informacji turystycznej Ponidzia
ul. Waryńskiego 38, 28-100 Busko-Zdrójul. Waryńskiego 38, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 041 378 14 64, fax 041 378 28 54 tel. 041 378 14 64, fax 041 378 28 54 

LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA

SŁONECZNY LIDER

Tekst: LGD „Słoneczny Lider” na podstawie folTekst: LGD „Słoneczny Lider” na podstawie fol-
deru „Ponidziańskie szlaki” opracowanego przez deru „Ponidziańskie szlaki” opracowanego przez 
Panią Małgorzatę Donoch i Panią Małgorzatę Sas.Panią Małgorzatę Donoch i Panią Małgorzatę Sas.
Korekta:Korekta: Małgorzata Zaporska Małgorzata Zaporska
Autor opracowania:Autor opracowania: Anna Drzewiecka
Projekt i opracowanie graficzne: Rafał Horsztyński
Rysunki: Ola Makowska
Skład i druk: Remi-B, Bielsko-Biała, www.remib.eu

Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialności za aktualność infor-Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialności za aktualność infor-Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialności za aktualność infor
macji przyjętych za podstawę do jego stworzenia. Opracowania dokonano 
na podstawie materiałów otrzymanych od LGD Słoneczny Lider.

Sanatorium „Marconi” znajdujące się w parku zdrojoSanatorium „Marconi” znajdujące się w parku zdrojowym to 
późnoklasycystyczna budowla wzorowana późnoklasycystyczna budowla wzorowana 

na rzymskich buynkach użyteczności publicznej. na rzymskich buynkach użyteczności publicznej. 
W środku znajduje się pijalnia wód, W środku znajduje się pijalnia wód, 

gdzie obowiązkowo należy spróbować gdzie obowiązkowo należy spróbować 
wód leczniczych i naturalnej wody mineralnej „Buskowianka”.wód leczniczych i naturalnej wody mineralnej „Buskowianka”.

Najpiękniejsze kNajpiękniejsze kościoły Szlaku drewnianego w Busku-Zdroju ościoły Szlaku drewnianego w Busku-Zdroju 
i Chotelku.

Dwory w miejscowościach Radzanów i Widuchowa.

MAPA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH - SŁONECZNY LIDER
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Wnętrze kościoła pw. św. Leonarda 
w Busku-Zdroju 

Wnętrze kościoła pw. św. Leonarda 
w Busku-Zdroju 

Wnętrze kościoła pw. św. Leonarda 



Pęczelice, Bronina, Busko-
Zdrój. Rowery można wypożyczyć 
w Zamku Dersława (koszt:  
3 zł /godz). Tam też zaprasza-
my na śniadanie oparte na pro-
duktach kuchni regionalnej (20 zł). 
W trakcie wycieczki można wzmoc-
nić się ciastem, kawą lub her-
batą w gospodarstwie agro-
turystycznym Państwa Grze-
gorczyków w Widuchowej  
(20 zł), gdzie można skorzy-
stać również z kąpieli w krytym 
basenie znajdującym się w go-
spodarstwie. Obiad proponuje-

my zjeść w miejscowości Pęczelice, w gospodarstwie agroturystycznym 
Pana D. Galusa, który serwuje znakomite potrawy regionalne, co potwier-
dza nagroda w konkursie „Kulinarne dziedzictwo”. Koszt obiadu połączony  
z degustacją win to 40 zł.
Na koniec dnia proponujemy wizytę w Broninie, czyli zwiedzanie zakładu 
kowalskiego oraz prezentację własnoręcznie robionych samochodów w starym 
stylu - koszt 10 zł. Na kolacje zapraszamy do świetlicy wiejskiej koła gospodyń 
wiejskich w Broninie – koszt 15 zł.
Niedziela
W tym dniu również proponujemy Państwu wycieczkę rowerową bądź 
samochodową. Tym razem jednak ruszamy szlakiem drewnianym. Po 
śniadaniu w pensjonacie „Zamek Dersława” zmierzamy w kierunku kościółka  
św. Leonarda w Busku-Zdroju (zwiedzanie tego obiektu, jak i kościółka  
w Chotelku odbywa się na wcześniejsze telefoniczne zamówienie u Pani J. Nurek), 
a następnie odwiedzamy miejsca takie jak: Siesławice, Karabosy, Chotelek, 
Busko-Zdrój (park zdrojowy). Obiad najlepiej smakować będzie w uroczym 
gospodarstwie agroturystycznym „Brzoskwiniowy sad” w Siesławicach u Pani  
G. Korepty (wcześniejsze zamówienie telefoniczne). Koszt obiadu to 40 

zł. W miejscowości Wolica 
w gospodarstwie agroturystycznym 
Pani R. Marzec namawiamy 
wszystkich do sko-rzystania z zajęć 
hipoterapii spe-cjalistycznej, nauki 
jazdy konnej pod okiem instruktora 
(koszt 20 zł).
CENA WEEKENDU W GMI-
NIE BUSKO-ZDRÓJ – 450zł/
OSOBĘ

• Produkty lokalne

• Fasola „Piękny Jaś” i farsze z fasoli 
- Zamek Dersława,
•  anyżówka i gęś siesławicka - 

gospodarstwo agroturystyczne „Brzoskwiniowy sad”, Siesławice,
•  „śliwka Damacha” - zajazd „Mateo”, Stopnica,
•  wino czereśniowe - gospodarstwo agroturystyczne „U Damiana”, Pęczelice,
•  kowalstwo artystyczne - gospodarstwo agroturystyczne „U kowala” ,Bronina,
•  wiklina artystyczna - Skotniki Duże,
•  rzeźba - gospodarstwo agroturystyczne „U rzeźbiarza”, Mikułowice,
• szydełkowanie - gospodarstwo agroturystyczne „Brzoskwiniowy sad”, 

Siesławice.

Więcej informacji na temat produktów lokalnych uzyskają Państwo dzwoniąc 
do Buskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego i Turystyki Wiejskiej ,,Relax’’ 
lub bezpośrednio do właścicieli gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów.

• Nasze atrakcje

Pakietowe produkty turystyczne

Produkt turystyczny - SZLAKI TE-
MATYCZNE GMINY BUSKO-
ZDRÓJ, w ramach których znajdują się 
pojedyncze atrakcje turystyczne

SZLAK MUROWANY (wycieczka 
1-dniowa) - obejmuje zabytkowe 
obiekty w miejscowościach Busko-
Zdrój, Dobrowoda, Baranów, 
Radzanów. Szlak rozpoczynamy 
zwiedzaniem neogotyckiej  kaplicy 

pw. św. Anny z 1886 roku, w parku zdrojowym w Busku-Zdroju. W ołtarzu 
głównym znajduje się obraz św. Anny. Kaplica ma płaski strop z malowidłami 
tajemnic różańcowych oraz fragmenty późnogotyckiego tryptyku z początku XVI 
wieku. Również w parku zdrojowym znajduje się późnoklasycystyczne, zbudowane 
na planie litery „T” i wzorowane na rzymskich budowlach użyteczności publicznej 
sanatorium Marconi. Architekturę budynku charakteryzują parterowe skrzydła 
boczne z kolumnadami i portyk arkadowy z kolumnami w stylu korynckim.  
W środku sanatorium znajduje się pijalnia wód ozdobiona kolumnami korynckimi 
i sala koncertowa. W pijalni należy obowiązkowo spróbować wód leczniczych  
i naturalnej wody mineralnej Buskowianka, produkowanej przez Uzdrowisko 
Busko-Zdrój S.A. Z Buska-Zdroju trasą na Nowy Korczyn docieramy do 
Dobrowody, gdzie zwiedzamy późnogotycki kościół pw. św. Marii Magdaleny 
z połowy XIV wieku, rozbudowany w wiekach XV i XVI. Warto zwrócić tutaj uwagę 
na gotycki portal, nawy sieciowe z żebrami i herbowymi zwornikami, późnogotycką 
kamienną chrzcielnicę i renesansowe epitafium św. Jana Boboli. Obok kościoła 
stoi drewniana dzwonnica oraz barokowa figura św. Jana Nepomucena z XVII 
wieku i kapliczka z 1610 roku, dla której charakterystyczne są: toskańska kolumna, 

filarki w narożach oraz kamienny 
daszek. Z Dobrowody udajemy 
się do Baranowa, aby zobaczyć 
kapliczkę kamienną słupową  
z XVIII wieku, okrytą namiotowym 
daszkiem, we wnękach której 
znajdują się płaskorzeźby. Kolejnym 
punktem naszej trasy jest Radzanów 
i znajdujący się tam dwór z końca 
XVIII wieku z łamanym polskim 
dachem gontowym. Od południa 
wejście do dworku tworzy ryzalit  
z attyką (herby Prus, Słońce). Dwór 
usytuowany jest w malowniczych 
okolicach parku krajobrazowego,  
a za dworem znajduje się kąpielisko. 
Następnie udajemy się  w kierunku 

starówki zdrojowej w  Busku-Zdroju, którą zdobią wille z przełomu XIX i XX 
wieku,ciągnące się wzdłuż ulicy 1 Maja. Naszą wycieczkę szlakiem murowanym 
kończymy w  Zamku Dersława - zabytkowym obiekcie z 1911 roku, w którym 
w chwili obecnej mieści się pensjonat i restauracja oferująca kuchnię regionalną.

SZLAK MUROWANY (wycieczka 1- lub 2-dniowa) - obejmuje zabytkowe 
obiekty w miejscowościach Busko-Zdrój, Mikułowice, Szaniec, Podgaje, Kotki, 
Janina, Widuchowa, Ruczynów, Szczaworyż, Pęczelice, Bronina. Zwiedzanie 
rozpoczynamy od  kościoła parafialnego Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Busku-Zdroju. Jest to budowla barokowo-klasycystyczna (1592-1621) 
z częściami gotyckimi i z klasycystyczną fasadą wschodnią z 1820 roku. Obok znajduje 
się klasztor norbertanek, pierwotnie drewniany, w latach 1720-30 murowany, 
barokowy, opatrzony kamienną tablicą renesansową z przełomu XVI i XVII 
wieku. Z Buska udajemy się w stronę Mikułowic i Grodziska gdzie znajduje się 

średniowieczny wał obronny. Kolejną 
miejscowością na naszym szlaku jest 
Szaniec, gdzie zwiedzamy kościół 
gotycki pw. Wniebowzięcia NMP 
z 1499 roku, z ośmiobocznymi filarami, 
sklepieniem żebrowym i trójdzielnym. 
Na zewnętrznej ścianie prezbiterium 
znajduje się zegar słoneczny z 1599 
roku. Przed kościołem zaś widzimy 
figurę św. Jana Nepomucena 
z roku 1810. W Szańcu mamy również 
możliwość zwiedzenia dworku re-
nesansowego (Murowaniec), zbu-
dowanego na skarpie w latach 1580-
1609. Budynek jest jednopiętrowy  
z dwukondygnacyjnymi piwni-

cami. Na cmentarzu znajdują się figury: św. Floriana (późnobarokowa 
z 2-giej połowy XVIII wieku), św. Judy Tadeusza (z 1818 roku)  
i św. Tekli (klasycystyczna z 1823 roku). W Kotkach znajduje się barokowa figura 
św. Tekli z XVIII wieku z płaskorzeźbami. W Janinie zwiedzamy klasycystyczny 
kościół pw. św. Wojciecha z 1822 roku, z późnobarokowym krucyfiksem w ołtarzu 
głównym. W miejscowości Widuchowa znajduje się  dworek późnorenesansowy 
z 1620 roku. Od frontu charakteryzuje go pięcioarkadowy podcień z jońskimi 
kolumnami. Sklepienia są kolebkowe i kolebkowo-krzyżowe. W Widuchowej jest 
również kościółek późnobarokowy z 1791 roku oraz, znajdująca się obok, kapliczka 
kamienna słupowa z kolumienkami i daszkiem z przełomu XVI i XVII wieku 
i  figura Chrystusa Frasobliwego z XVIII wieku. Szczaworyż może poszczycić się 
późnorenesansowym kościołem pw. św. Jakuba Stanisława z 1630 roku na planie 
krzyża greckiego. Prezbiterium nakryte jest kopułą, jak w architekturze cerkiewnej; 
ołtarz główny wykonany jest w stylu rokokowym. Na Górze Kapturowej zwiedzimy 
potrójne wały otaczające dawny gród, uwidaczniający dwa etapy osadnictwa: 
starszy (VII-VIII/IX wiek) i młodszy (IX/X-XI wiek). W Pęczelicach zwiedzający 
mają możliwość zobaczenia pozostałości  zboru ariańskiego, zbudowanego 

w latach 1570-84, przebudowanego 
w wieku  XX. Widoczne są ślady 
sklepień kolebkowych oraz fragment 
późnorenesansowego obramienia 
okiennego. W Pęczelicach znajdują 
się również figury: Chrystusa Fraso-
bliwego z XIX wieku i św. Floriana 
z płaskorzeźbami świętych z 1910 
roku. Bronina zapewni zwiedzającym 
odpoczynek w gospodarstwie agro-
turystycznym „U kowala”, który 
obdarzy nas pamiątkowymi monetami 
z Buska-Zdroju. Podróż szlakiem 
kończymy na rynku w Busku-Zdroju.

SZLAK DREWNIANY (wycieczka 1-dniowa) obejmuje zabytkowe obiekty 
w miejscowościach: Busko-Zdrój, Mikułowice, Kameduły, Galów, Szaniec, Mły-
ny, Słabkowice, Podgaje, Zbrodzice, Łagiewniki. Podróż szlakiem rozpoczynamy  
w  Mikułowicach, w gospodarstwie agroturystycznym „U rzeźbiarza”,  gdzie można 
poznać tajniki warsztatu rzeźbiarskiego, a sam gospodarz chętnie zaprezentuje swoje 
prace. Kameduły - znajduje się tu  pomnik przyrody - trzy potężne dęby szypułkowe, 
a w budynku tutejszej szkoły znajduje się izba regionalna. W miejscowości Mły-
ny zachowały się cztery młyny: pierwszy przy trasie Busko - Kielce z kołem wod-
nym (II połowa XIX wieku), młyn murowany z drewnianym dachem z 1913 roku, 
młyn w przysiółku Psia Górka oraz młyn w przysiółku Schodnia z zabytkowymi 
maszynami i żarnami. W Słabkowicach zwraca uwagę potężna lipa - pomnik przy-
rody, zasadzona przez gen. Józefa Bema (a na niej kapliczka szafkowa). W Skorzo-
wie zwiedzimy drewniany dom z końca XIX wieku (centrum wsi). Łagiewniki za-
chwycą na pewno miłośników geologii i flory - znajduje się tu bowiem rezerwat 

„Zimne Wody” z pięknymi krysz-
tałami gipsu (4 metry wysokości)  
w kształcie jaskółczych ogonów.  
U podnóża gipsowych skałek wypły-
wa źródełko; znajdują się tu ponad-
to murawy kserotermiczne, stanowi-
ska miłka wiosennego, dziewięćsiła  
i mikołajka płaskolistnego. Także 
amatorzy hippiki znajdą w Łagiew-
nikach coś dla siebie - na przejażdżki 
konne zaprasza gospodarstwo agro-
turystyczne Państwa Agatowskich. 
Szlak powraca do Buska-Zdroju 
i willi „Polonia” z 1900 roku, która 
w latach wojennych była kwaterą ge-
stapo, dziś natomiast jest to galeria 

sztuki i muzeum Ziemi Buskiej.

SZLAK DREWNIANY (wycieczka 1-dniowa) - „Szlak drewnianego 
budownictwa sakralnego wzdłuż Maskalisu”: Busko-Zdrój, Siesławice, 
Karabosy, Chotelek. Szlak rozpoczynamy zwiedzeniem w Busku-Zdroju kościółka 
pw. św. Leonarda z 1699 roku (ul. Bohaterów Warszawy). Kościół ma konstrukcję 
zrębową, dach dwuspadowy wspólny dla nawy i prezbiterium, w którym znajdują 
się późnobarokowe malowidła oraz, również późnobarokowy, ołtarz główny ze  
św. Leonardem. Kościół otacza stary cmentarz z zabytkową płytą grobu Rzewuskich  
i klasycystycznymi nagrobkami. W Siesławicach znajduje się figura 
św. Floriana i geologiczny pomnik przyrody „Karabosy”. Można tu także odpocząć 
w gospodarstwie „Brzoskwiniowy sad”, gdzie gospodyni - Pani Grażyna 
Korepta - wszystkich turystów ugości regionalnym jadłem. W miejscowości 
Chotelek (do 2006 roku wieś nosiła nazwę Chotelek Zielony i nazwa ta do tej pory 
funkcjonuje na mapach i w przewodnikach) znajduje się malowniczo usytuowany 
- na gipsowym wzgórzu - kościół pw. św. Stanisława wzniesiony w 1527 roku,  
o zrębowej, późnogotyckiej konstrukcji. Kościół zdobią fragmenty renesansowej 

polichromii (kasetony z rozetami). 
W ołtarzu głównym znajduje się 
barokowy obraz św. Stanisława 
i późnogotyckie rzeźby. Spacer 
brzegiem rzeczki Maskalis kończy 
się w parku zdrojowym. Trasę można 
wydłużyć do stepowego Rezerwatu 
„Skorocice” z widocznym krasem 
gipsowym w postaci jaskiń (długości 
do 280 metrów), wywierzysk, wąwo-
zów i meandrującego potoku.

SZLAK MUROWANY I DRE-
WNIANY (wycieczka 1-dniowa) 
- obejmuje zabytkowe obiekty  
w miejscowościach: Busko-

Zdrój, Bronina, Żerniki Górne, Błoniec, Szczaworyż, Kapturów, Skotniki 
Małe, Skotniki Duże, Owczary. Podróż szlakiem rozpoczyna się wizytą w 
gospodarstwie agroturystycznym „U kowala” w miejscowości Bronina, gdzie 
poznajemy warsztat pracy kowala, a na pamiątkę otrzymamy monetę z Buska-
Zdroju. W Żernikach Górnych zwiedzimy mogiłę - kurhan sprzed 3,5 
tysięcy lat (3,6 m wys., 35 m średnicy u podstawy), wzniesioną przez ludność 
kultury trzcinieckiej w starszym okresie brązu (1450-1200 lat p.n.e.). Zobaczymy 
również figurę św. Jana Nepomucena. Błoniec to zagłębie truskawkowe 
w Gminie Busko-Zdrój (szlak polecany zwłaszcza w czerwcu). Znajdują się tu 
także malownicze wąwozy lessowe. W miejscowości  Szczaworyż  zwiedzimy 
późnorenesansowy kościół pw. św. Jakuba Starszego z 1630 roku. Kościół 
zbudowano na planie krzyża greckiego, prezbiterium nakryte jest kopułą, jaką 
spotyka się w architekturze cerkiewnej, zaś ołtarz główny wykonany został  
w stylu rokokowym. Skotniki Małe słyną z młynu drewnianego z 1929 roku, 

a Skotniki Duże z figury św. Tekli z 
1796 roku, znajdującej się obok Ostrej 
Góry, która jest pomnikiem przyrody 
ze wzgórzami z wapieni kredy  
i z roślinnością ciepłolubną. Owczary 
zachwycą nas pięknem przyrody - są 
tu źródła wód siarczano-słonych  
i stanowisko roślinności słonolubnej: 
rupii morskiej, zamiętnicy błotnej, 
kaczeńca, trojeści pospolitej. Te 
przyrodnicze osobliwości chronione 
są w ramach ścisłego rezerwatu 
„Owczary”. Powrót do Buska.

ATRAKCJE NA SZLAKACH 
TEMATYCZNYCH

1. Jazda konna i hipoterapia - gospodarstwo agroturystyczne „Rancho”, Renata 
i Robert Marzec, Wolica 23, Busko Zdrój.
2. Wędkowanie - gospodarstwo agroturystyczne, Barbara i Tadeusz Paw, Siesła-
wice 181, Chotelek 1.
3. Nauka szydełkowania - gospodarstwo agroturystyczne „Brzoskwiniowy sad”, 
Grażyna Korepta, Siesławice 193, Busko-Zdrój. Gospodyni serwuje - na zamówienie 
- pieczoną gęś na sposób regionalny. Potrawa ta zdobyła I nagrodę w 2005 roku 
podczas konkursu „Kulinarne dziedzictwo województwa świętokrzyskiego”.
4. Terapia konna, przejażdżki, ptaki egzotyczne - gospodarstwo agroturystyczne, 
Anna i Piotr Agatowscy, Łagiewniki 121, Busko-Zdrój.
5. Poznawanie kunsztu kowalskiego, bicie pamiątkowych monet - gospo-
darstwo agroturystyczne „U kowala”, Stanisław Kozioł, Bronina, Busko-Zdrój.
6. Ekspozycja ziół ponidziańskich w starym czynnym młynie, ścieżki zielarskie 
dydaktyczne - Gospodarstwo agroturystyczne, Zofia Guz, Niziny 159 (przysiółek 
Młyńczyska), Tuczępy. Można tu spróbować regionalnej nalewki „sośniak” z sosny.
7. Wystawy, gra w szachy na wolnym powietrzu - Zamek Dersława, 
ul. Mickiewicza 18, Busko-Zdrój. Specjalnością restauracji „Gościniec” przy Zam-

ku Dersława są potrawy z regionalną 
fasolą korczyńską.
8. R z e ź b a  a r t y s t y c z n a  - 
gospodarstwo agroturystyczne  
„U rzeźbiarza”, Marcin Schabowski, 
Mikułowice 365, Busko-Zdrój.
9. Izba  regionalna  w szko-
le  podstawowej  w K amedu-
łach - Aleksandra Sikora, Kamedu-
ły 34, gm. Busko-Zdrój. Znajduje 
się tu ekspozycja narzędzi rolniczych  
z początków XX wieku, prezenta-
cja obrzędów i zwyczajów ludowych  
w wykonaniu zespołu regionalne-
go, lekcje: pieczenia chleba, lepienia 
garnków, darcia pierza; wianek, wese-

le - po wcześniejszym umówieniu.

• Propozycja weekendu 

Na noclegi najlepiej zatrzymać się w Busku-Zdroju, które stanowi doskonałą bazę 
wypadową do pobliskich miejscowości i atrakcji turystycznych. Stąd też najbliżej na 
zabiegi: rehabilitacyjne i odnowy biologicznej. Poniższy program wycieczki zakłada 
2 noclegi w pensjonacie „Zamek Dersława” w Busku Zdroju. Koszt jednego 
noclegu to 80 zł. W przypadku zwiedzania kościołów obowiązuje dobrowolna 
ofiara.
Sobota
Proponujemy Państwu wycieczkę rowerową bądź samochodową szlakiem muro-
wanym, obejmującą obiekty w miejscowościach: Busko-Zdrój, Mikułowice, Sza-
niec, Podgaje, Kotki, Janina, Widuchowa, Ruczynów, Szczaworyż, Kapturów, 

Woda mineralna „Buskowianka”

Kaplica św. Anny w Busku-Zdroju Zamek „Dersława”

Kościół pw. NP Najświętszej Marii Panny w Busku-
Zdroju

Kościół pw. św. Leonarda w Busku-Zdroju 

Kościół pw. św. Stanisława w Chotelku

Stanowisko Miłka Wiosennego w rezerwacie „Zimne 
Wody”

Nauka jazdy konnej w gospodarstwie agroturystycznym

Krajobraz okolic Buska-Zdroju

Międzynarodowy Festiwal muzyczny im. Krystyny 
Jamroz w Busku-Zdroju




