
Busko-Zdrój – to znany ośrodek sanatoryjno-wypoczynkowy. Podstawowym czynnikiem 

rozwoju miasta jest uzdrowisko z bogatymi złożami wód siarkowych i jodkowo-bromkowych, 

które są naturalnymi czynnikami leczniczymi i jednocześnie największym bogactwem miasta. 

Zabiegi wykonywane są pod nadzorem wykwalifikowanej kadry lekarskiej i rehabilitantów 

oraz przy użyciu specjalistycznej aparatury medycznej. Uzdrowisko posiada ponadto rzadko 

spotykany w Europie mikroklimat. Jest to klimat nizinny z cechami kontynentalnymi, 

posiadający lecznicze właściwości w przypadku chorób: narządu ruchu i stanów pourazowych. 

Największym podmiotem leczniczym na trenie buskiego kurortu jest Uzdrowisko Busko-Zdrój 

S.A., w skład którego wchodzą: Sanatorium „Marconi" z Zakładem Przyrodoleczniczym, 

Sanatorium „Mikołaj" z Zakładem Przyrodoleczniczym, Sanatorium Uzdrowiskowe 

„Oblęgorek", Sanatorium Uzdrowiskowe „Oblęgorek" II, Sanatorium Uzdrowiskowe „Willa 

Zielona", Szpital Uzdrowiskowy „Krystyna" z Zakładem Przyrodoleczniczym,  Szpital 

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka" z Zakładem Przyrodoleczniczym, Zakład 

Przyrodoleczniczy nr II, III, IV, Przychodnia Uzdrowiskowa. Działające na terenie miasta 

zakłady lecznictwa uzdrowiskowego to również: Sanatorium „Włókniarz” 21 Wojskowy 

Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny, Sanatorium „Nida-Zdrój”, Sanatorium Bristol 

Art&SPA, Sanatorium Rafał, Sanatorium „Słowacki” SPA&Wellness, Sanatorium&Pensjonat 

Zbyszko, Sanatorium Astoria MED&SPA. Busko-Zdrój to nie tylko słynne kąpiele siarczkowe, 

ale również liczne atrakcje turystyczno-rekreacyjne oraz znaczące wydarzenia kulturalne. 

Z tych pierwszych warto wymienić szlaki spacerowe i rowerowe oraz przepiękny XIX -

wieczny zabytkowy park zdrojowy. Do atrakcji turystycznych zaliczamy również „Łazienki”, 

drewniany kościół św. Leonarda oraz kaplicę św. Anny. W gminie istnieje nowoczesna baza 

sportowa m.in. korty tenisowe, pływalnia miejska, hale sportowe, ścieżka rowerowa oraz 

kąpielisko i skatepark. Szeroki wachlarz atrakcji turystyczno-rekreacyjnych uzupełniają 

wydarzenia kulturalne o zasięgu lokalnymi międzynarodowym, takie jak: Międzynarodowy 

Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz, Lato z Chopinem, Buskie Spotkania z Folklorem, 

Ponidzie Jazz Festiwal czy Ogólnopolski Festiwal Muzyczny im. Wojtka Belona „Niechaj 

zabrzmi Bukowina”. Miejsc godnych zobaczenia i wydarzeń kulturalnych, w których 

uczestnictwo jest prawdziwym duchowym przeżyciem jest w Gminie Busko-Zdrój bardzo 

wiele. Warto dodać, że nasze miasto to jedno z najsłoneczniejszych i najcieplejszych miasto 

w Polsce.  



 

Fot. Archiwum UM Busko-Zdrój – Park Zdrojowy. 

 

Fot. J. Kruk – Ścieżka rowerowa na trasie Busko-Wełecz-Kameduły.  

 

Fot. Archiwum UM Busko-Zdrój – Projekt ,,Sowa”- oświetlenie uliczne.   

 


