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Busko-Zdrój - Gmina Uzdrowiskowa
Dogodne położenie Buska-Zdroju w pobliżu dużych aglomeracji z portami lotniczymi, jak Warszawa czy Kraków zapewnia
łatwy dojazd. To zaledwie 220 km od
Warszawy i 80 km od Krakowa. Czyste
środowisko, łagodny klimat i piękny
krajobraz to dodatkowe atuty. Jednak
najsilniejszym magnesem są unikalne
w Europie wody siarczkowe i jodkowobromkowe, dzięki którym kuracjusze
odzyskują zdrowie, siły i chętnie tu wracają.
Pierwszy zakład kąpielowy - obecne
sanatorium "Marconi" został uruchomiony
1 czerwca 1836 r. i tę datę uważa się za
początek kurortu. Busko - uzdrowisko ze
słońcem w herbie to najlepsze miejsce by
zadbać o zdrowie, urodę i aktywnie
wypocząć podczas poznawania regionu
świętokrzyskiego.
Busko posiada nowocześnie wyposażone
hotele sanatoryjne z ponad 2 tys. miejsc.
Corocznie przebywa tu na kuracji i wypoczynku blisko 50 tys. osób. W hotelach,
pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych przygotowano ponad 1 tys.
miejsc noclegowych.
Sanatoria i pensjonaty zadbały o standard
pokoi i poszerzenie zakresu usług leczniczych wykonywanych przez nowoczesne urządzenia zabiegowe wykorzystując
osiągnięcia techniki i przemysłu kosmetycznego.
Urządzenia rekreacyjne pozwolą aktywnie wypocząć w Busku na wolnym powietrzu i pod dachem kiedy nie sprzyja
pogoda. Park zdrojowy, trasy spacerowe,
rowerowe, 3-znakowane szlaki piesze
i ciekawy program wycieczek zachęcają
do terapii ruchowej i krajobrazoterapii.
Busko-Zdrój dba nie tylko o ciało ale
i o ducha. W sali koncertowej Sanatorium
„Marconi” niemal codziennie rozbrzmiewa
muzyka, koncerty, znani artyści są tu
częstymi gośćmi. Mają tu miejsce duże
wydarzenia artystyczne: Międzynarodowy
Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz,
Buskie Spotkania z Folklorem, Lato
z Chopinem. Warto więc pamiętać o zabraniu stroju wieczorowego.
Serdecznie zapraszamy
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Informacje praktyczne
Informacje
Numer kierunkowy do Polski:
Kod pocztowy:

Urzędy Pocztowe
048
28-100 Busko-Zdrój

Portal Regionalny
www.busko.pl
www.busko.com.pl
www.swietokrzyskie.pl

Poczta Główna, ul. Mickiewicza 11, tel. 041 378 26 62
(czynna: pon.- pt. od 8.00 do 20.00)
Oddział I, ul. 1 Maja 21, tel. 041 378 20 13
(czynna: 10.00 - 17.00)
Oddział II, os. Sikorskiego 10, tel. 041 378 67 39
(czynna: 11.00 - 17.00)
Komunikacja

Służby Ratunkowe
Pogotowie Ratunkowe, ul. Partyzantów 4, tel. 999,
041 378 26 57
Komenda Powiatowa Policji, al. Mickiewicza 19, tel. 997,
041 378 26 47, 041 378 28 63
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
ul. Waryńskiego 29 a, tel. 998, 041 378 45 98, 041 378 44 98
Straż Miejska, ul. Mickiewicza 10, tel. 986, tel. 041 370 52 70
Pogotowie Gazowe, ul. Waryńskiego 29 b, tel. 998, 041 378 20 64
Apteki - w centrum
ul. Staszica 2 a,
ul. Boh. Warszawy 106,
ul. Boh. Warszawy 65 a,
ul. Kościuszki 10,
os. Sikorskiego 26,
os. Świerczewskiego 1,
pl. Zwycięstwa 10,
Solaris, ul. Batorego,
ul. Kilińskiego 16,

tel. 041 378 37 80
tel. 041 370 85 80
tel. 041 370 18 50
tel. 041 378 21 13
tel. 041 378 60 29
tel. 041 378 60 55
tel. 041 378 34 88
tel. 041 370 14 80 (24h)
tel. 041 378 24 99

PKS Busko-Zdrój S.A.
ul. Boh. Warszawy 118, tel. 0 41 378 24 81 do 83
www.pks-busko.com.pl
Przedsprzedaż biletów PKS
Biuro Informacji Turystycznej i Uzdrowiskowej Regionu Ponidzia,
ul. Waryńskiego 4 a, tel. 041 378 48 83
www.it.tbu.pl
Taxi
pl. Zwycięstwa, ul. Waryńskiego 29, ul. 1 Maja, tel. 041 378 23 27
Informacja turystyczna
Biuro Informacji Turystycznej i Uzdrowiskowej Regionu Ponidzia
ul. Waryńskiego 4 a, tel. 041 378 48 83, 0516 170 448
www.it.tbu.pl • biuro@it.tbu.pl
Centrum Infromacji Turystycznej Ponidzia
ul. Waryńskiego 38, tel. 041 370 86 50 do 51, 0606 278 452
www.cit.busko.pl • busko@busko-zdroj.com
Biura Podróży

Apteki - w zdroju
ul. 1 Maja 1 a,
ul. 1 Maja 17,
ul. Rzewuskiego 4,

tel. 041 378 45 88
tel. 041 370 81 25
tel. 041 370 14 74
Przychodnie Zdrowia

Przychodnia nr 1, ul. Sądowa 9, tel. 041 378 24 36
Przychodnia nr 2, os. Sikorskiego 10, tel. 041 378 63 48
Przychodnia Uzdrowiskowa, Park Zdrojowy, tel. 041 370 32 77
Szpital Rejonowy ZOZ
ul. Boh. Warszawy 67, tel. 041 378 24 01~09

PTTK-Agencja Turystyczna ,,Dal”
os. Świerczewskiego 1, tel./fax 041 378 22 65, 0604 445 171
www.dal.realnet.pl • dal@realnet.pl
Agencja Turystyczna ,,TRAMP”
os. Piłsudskiego 11/43, tel. 041 378 10 71, 0692 413 007
Biuro Turystyczne „L'TOUR”
ul. Mickiewicza 9, tel. 041 378 17 33
www.ltour.pl • info@ltur.pl
Biuro Podróży PKS
ul. Boh. Warszawy 118, tel. 041 378 24 81, wew. 232
biuropodrozy@pks-busko.com.pl
Banki i Bankomaty (B)

Urzędy i instytucje
Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój
ul. A. Mickiewicza 10, tel. 041 370 52 00, fax 041 370 52 90
www.busko.pl • urzad@umig.busko.pl
Promocja - tel. 041 370 52 09, promocja@umig.busko.pl
Współpraca Zagraniczna - tel./fax 041 370 52 31
wspolpraca@umig.busko.pl
Obsługa Interesanta - tel. 041 370 52 30
.

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
ul. A. Mickiewicza 15, tel. 041 378 30 51
www.powiat.busko.pl
.

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Różana 2, tel. 041 378 30 54
.

Urząd Skarbowy, ul. 12-go Stycznia 17
tel. 041 378 48 86, 041 378 10 69
.

Sąd Rejonowy, ul. Kościuszki 5, tel. 041 370 18 15~19
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BPH S.A., (B), ul. Mickiewicza 12, tel. 041 378 24 87~88
(B) ul. Mickiewicza 12
(B) ul. Rzewuskiego 1
(B) pl. Zwycięstwa (D.H. „Zenit”)
Pekao S.A. (B), pl. Zwycięstwa 25, tel. 041 378 30 90
Kredyt Bank S.A. (B), ul. Partyzantów 27, tel. 041 378 12 44
PKO BP S.A. (B), pl. Zwycięstwa 9, tel. 041 378 78 82
Bank Spółdzielczy (B), ul. Stefana Batorego 1 a, tel. 041 378 26 59

Busko-Zdrój - dawniej i dziś

B

usko-Zdrój jest znaną miejsco-

wością uzdrowiskową położoną

na południu Polski, blisko Kielc.

Mimo, że oficjalne otwarcie buskiego kurortu
miało miejsce1 czerwca 1836 roku, historia
miastasięgaczasuśredniowiecza.
Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia
znaczeniamiasta było sprowadzenie
do BuskaZdroju sióstr norbertanek przez legendarnego
właścicielaBuska, rycerza Dzierżka, zwanego
również Dersławem około roku 1180. To
właśniedzięki staraniom
Norbertanekw 1287
roku książę
LeszekCzarny nadał
osadzieprawa
miejskie.
ObecnieBusko nierozerwalnie kojarzy się
z Uzdrowiskiem oraz z zasobami wód
siarkowych i jodkowo-bromkowych, które
stanowią podstawę jego egzystencji. Lecznicze
właściwości tych wód były znane już od
średniowiecza.
Z ich zdrowotnych właściwości
korzystała już Królowa Jadwiga w XIV w.
Jednakże
pierwszenaukowe badania
dotyczące
ich właściwości leczniczych przeprowadził
lekarz Jan Winterfeld w 1808 r. Wieść
o leczniczy
ch wodachBuska rozprzestr
zeniała
się szybko i wkrótce do Buska zaczęli
napływać
pierwsi „gościekąpielowi”. Po oddaniu terenu
przyszłego uzdrowiska w dzierżawę gen.
Feliksowi Rzewuskiemu podjęto systematyczne działania mające uczynić z Buska
popularny kurort.
Najważniejszym przedsięwzięciem było
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wybudowanie Łazienek (obecne Sanat
orium
„Marconi”), które zostały
oficjalnie oddanedo

Okres dwudziestolecia międzywojennego
przyniósł dalszy rozwój Buska. W 1927 r.

do użytku szpital dla małych pacjenużytku 1 czerwca 1836 r. Tę datę przyjmuje oddano
się
tów, zwany popularnie „Górką”, a następnie
oficjalnie za początek funkcjonowania uzdrowiska w Busku-Zdroju. Budynek Łazienek, 9 lat później „Wojskowy Szpital Sezonowy
zaprojektowany przez architekta Henryka Busko-Zdrój”, znany obecnie jako 21 WojsMarconiego, otaczał rozległy park zdrojowy kowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny.
założony przez Ignacego
Hanusza.Park został Odkrycie nowych bogatych złóż wód siarczrozwój uzdrowiska.
połączony z rynkiem malowniczą aleją
noszącą kowych umożliwiło dalszy
obecnienazwęAlei Mickiewicza.

W latach 60-tych i 70-tych otwarto sanatoria:

Obecnie Sanat
orium „Marconi” wraz z Par- „Nida-Zdrój”, Szpital Uzdrowiskowy „Kryskiem Zdrojowym stanowi wizytówkę Buska- tyna”, „Włókniarz”, „Rafał”, „Radek” (dziś
Zdroju oraz przypomina o bogatej historii

Hotel „Gromada”), a w następnych latach -

buskiegokurortu.

sanatorium „Zielona”.
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Uzdrowisko

W

alory leczniczeunikalnych wód
siarczkowych i jodkowobromkowych sprawiły, że BuskoZdrój jest cenionym uzdrowiskiem balneologiczn
ym od 1836 roku.
Buskie wody mają działanie przeciwzapalne,
przeciwreumatyczne, odtruwające i regeneracyjne. Obniżają poziom cukru we krwi
zapobiegającmiażdżycy. Wody wydobywane
z odwiertów położonych na terenie uzdrowiska
dzielą się na: wodę siarczkową i jodkowobromkową.
Woda siarczkowa (1,4%) zalicza się do bardzo
ody lecznicze
z wykorzystaniem
rzadko spotykanych wód leczniczy
ch. Zawiera Tradycyjne met
wód leczniczych uzupełniane są ponad 50
siarczki z uwalniającym
sięsiarkowodorem.
rodzajami nowoczesn
ych zabiegó
w fizykoterapeutycznych. Zabiegi przeprowadzane są pod
nadzorem wykwalifikowanej kadry lekarskiej
i rehabilitantów oraz przy użyciu specjalistycznej aparatury medycznej.
Buskie ośrodki
oferują leczenie
uzdrowiskowe:
• szpitalne i sanatoryjne - na skierowania
wydawane przez Oddziały Wojewódzkie
Narodowego
FunduszuZdrowia
• pełnopłatne - w obiektach sanatoryjnych
i szpitalnych
• ambulatoryjne - na skierowanie oraz płatne
Buska woda siarczkowa zawiera też liczne ilościryczałtem za leczenie (zakwaterowanie
i wyżywienie w bazie pensjonat
owej, hotelojodu, bromu, fluoru, boru oraz wiele innych
mikroelementów, wapń, magnez, selen. Ilość wej i innej).
składników mineralnych stanowi w sumie 1,4%.
Leczenie uzupełnione
jest zabiegami
relaksacyjWśród nich najwięcej jest chlorku sodu.
nymi bądźkosmetycznymi.
Stosowana jest do kąpieli, inhalacji, kuracji W ofercie również pobyty wypoczynkowe dla
pitnej.
aktywnych.
Woda jodkowo-bromkowa (2,2%) zawiera
szczególniecenny dla organizmu jod i selen.
Kąpiele jodkowo-bromkowe stosuje się w
niektórych chorobach układu krążenia oraz
układu wegetatywnego.
Selenzawarty w wodzie
jest niezbędny do utrzymania w zdrowiu
mięśniasercowego
i naczyńkrwionośnych.
Zastosowanie wód daje najlepsze efekty
w leczeniu schorzeń:
narządów ruchu, reumatycznych, neurologiczn
ych, układu krążenia,
dermatologiczn
ych, a w ostatnich latach także
cywilizacyjnych, m.in. w leczeniu
osteoporozy
.
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Warto przyjechać do Buska
Dla zdrowia Hydroterapia: kąpiele siarczkowe, jodkowobromkowe, hydromasaż, masaż podwodny,
natrysk, zawijania borowinowe, rehabilitacja
w basenie;
Fizykoterapia: rehabilitacja ruchowa, masaż
klasyczny, magnetoterapia, elektroterapia, fototerapia, krioterapia, laser
, okłady parafinowe,
inhalacje;

Dla relaksu i ur
ody

Relaks i odprężenie: muzykoterapia, aromaterapia, kąpiele ozonowe, perełkowe, kwasowęglowe, groty solno-jodo
we, imprezy integracyjne, akupunktura, masaże podwodne,
masażhydro-jet, tlenoterapia;
Zdrowe odżywianie:
leczenieotyłości i nadwagi,
kuracjewitaminowe, produkty naturalne,
diety
dostosowywane
indywidualnie.

Odnowa

Medycyna estetyczna i kosmetologia: wybór
zabiegó
w na twarz i ciało, zabiegi
odmładzające,
biologicznapeeling niebieski, botox, melosotox, masaż
limfatyczny, makijaże
okolicznościo
we, badanie
włosów.
Odnowa biologiczna:
sauna,masażeklasyczne,
z użyciem aparatury - aqua-massage,
vacumed,
kapsułamłodości,okłady błotem z Morza Martwego, okłady z alg, kąpiele w zawiesinie borowinowej.

Dla kondycji

Aktywnośćruchowa: ścieżkizdrowia, spacery po
parku zdrojowym i deptaku, jogging i nordic
walking, wczasy
z nauką gry w tenisa
ziemnego,
gimnastyka i siłownia, szlaki piesze
i rowerowe,
komorakrio, platforma mechaniczna.
Sporty wodne: pływalnia kryta i baseny
sanatoryjne, kąpielisko letnie
plażą
z isprzętem
wodnym, spływy kajakowe rzeką
Nidą.
Jeździectw
o: jazda konna i hipoterapia, przejażdżki bryczką,kuligi zimą.
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Sanatoria
Podstawowa oferta obe
jmuje:
zakwaterowanie, wyżywienie całodzienne, opieka ka
lekars
i pielęgniars
ka,
3 rodzaje zabiegó
w przyrodoleczniczy
ch i gimnast
yka.
Optymalny czas pob
ytu:
14 dni do 21 dni, do cen
y pobytu wlicza się opłatę klimat
yczną.
nazwa obiektu, adres

pokoje wyposażenie

oferta

atrakcje

„Uzdrowisko Busko-Zdrój“
S.A.
ul. F. Rzewuskiego 1
28-100 Busko-Zdrój
Centralna Rezerwacja:
Sanatorium „Marconi”
tel. +48 41/ 370 31 51 do 52,
tel./fax +48 41/ 378 20 58,
e-mail: dyrekcja@ubz.pl
www.ubz.pl ISO 9001:2000

• 8 obiektów sanatoryjnych położonych w dzielnicy zdrowej wokół Parku Zdrojowego
• parking strzeżony, karty płatnicze akceptowane, sprzedaż pamiątek
• zabiegi lecznicze - kąpiele
• fizykoterapia: gimnastyka zespołowa i indywidualna, magnetoterapia, laseroterapia,
krioterapia, muzykoterapia
• inne: sauna, solarium, basen, inhalacje, tlenoterapia, centrum klimatu morskiego (grota solna)
• wczasy tenisowe: nauka gry z instruktorem i rozgrywki dla grup wiekowych
• diety i turnusy odchudzające: Studio Wellness /Gabinet Odnowy Biologicznej i Medycyny
Estetycznej/ - sanatorium „Willa Zielona”, tel. +48 41 370 32 73, Studio Muzykoterapii
i Relaksacji, „Krystyna”, ul. Rzewuskiego 3 /I piętro pawilon A/, Jaskinia solna - Centrum
Klimatu Morskiego, tel. +48 41/378 28 77
• teren rekreacyjny - ścieżki zdrowia, wypożyczalnia rowerów, grill i teren do spotkań integracyjnych, kawiarnie, ogródki letnie, pijalnia wód mineralnych
• sala koncertowa: koncerty, spotkania autorskie, Lato z Chopinem, koncerty Salonowej
Orkiestry Zdrojowej.

Sanatorium „Marconi”
28-100 Busko-Zdrój
ul. Rzewuskiego 1
tel./fax +48 41/ 370 30 50
tel. 041/ 370 31 51 (52)
www.ubz.pl
e-mail: rezerwacja@ubz.pl

170 miejsc
apart. pok. 1-, 2-os z
łazienką, rtv, czajnikiem, inter.
i o podw. stand., stołówka 3 posiłki (także dietetyczne
posiłki)

pobyty lecznicze,
zabiegi: kąpiele siarczkowe,
jodkowo-bromkowe, kuracja
pitna (pijalnia wód mineralnych), kąpiele w solance z
hydromasażem, fizykoterapia, masaż klasyczny,
hydro-jet, kąpiele perełkowe,
ozonowe, sauna, tlenoterapia,
magnetoterapia, elektroterapia, laser, sala konf. (320 os.)
z wyposażeniem

korty tenisowe (50 m, park
zdrojowy), wczasy tenisowe
jaskinia solna, Studio
Muzykoterapii i Relaksacji,
Studio Wellness / Gabinet
Odnowy Biologicznej i Medycyny Estetycznej, basen
Krystyna, koncerty (sala
koncertowa w san. Marconi)
pływalnia kryta (1 km),
jacuzzi, solarium, sauna (dla
dzieci zjeżdżalnia)
tel. +48 41/ 378 85 49
kawiarnia

Szpital Uzdrowiskowy
„Krystyna”
28-100 Busko-Zdrój
ul. Rzewuskiego 3
tel. +48 41/ 370 32 00
www.ubz.pl
e-mail: dyrekcja@ubz.pl

320 miejsc
apart, pok. 1-, 2-os. z
łazienką, rtv, czajnikiem,
i o podw. stand., stołówka 3 posiłki ( także dietetyczne
posiłki)

pobyty lecznicze,
zabiegi: kąpiele siarczkowe,
jodkowo-bromkowe, natryski,
fizykoterapia, sala gimnastyczna, masaż klasyczny,
hydro-jet, kąpiele perełkowe,
ozonowe, basen, kriosauna,
wyciąg Gieczewa, magnetoterapia, elektroterapia, laser,
platforma BMS

korty tenisowe (200 m, park
zdrojowy), jaskinia solna,
Studio Muzykoterapii i
Relaksacji,
Studio Wellness / Gabinet
Odnowy Biologicznej i
Medycyny, koncerty (sala
koncertowa w san. Marconi),
kawiarnia
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nazwa obiektu, adres

pokoje wyposażenie

oferta

atrakcje

Szpital Uzdrowiskowy
„Oblęgorek”
28-100 Busko-Zdrój
ul. 1-go Maja 19
tel./fax +48 41/ 370 33 32
www.ubz.pl
e-mail: dyrekcja@ubz.pl

45 miejsc
pok. 1-, 2-os. z łazienką, rtv,
czajnikiem, stołówka 3 posiłki (także dietetyczne
posiłki)

pobyty lecznicze,
leczenie schorzeń skóry fototerapia,
hydroterapia i fizykoterapia
w san. Marconi i Krystyna

korty tenisowe (200 m, park
zdrojowy),
Jaskinia Studio Muzykoterapii
i Relaksacji,
Studio Wellness / Gabinet
Odnowy Biologicznej
i Medycyny Estetycznej,
Koncerty (sala koncertowa
w san. Marconi)

Sanatorium „Bristol”
28-100 Busko-Zdrój
ul. 1-go Maja 1a
tel. + 48 41/370 32 91
www.ubz.pl
e-mail: dyrekcja@ubz.pl

57 miejsc
pok. 1-, 2- os. z łaz. i łaz. og.
rtv

zabiegi lecznicze w san.
Marconi i Krystyna

korty tenisowe (200 m, park
zdrojowy), jaskinia solna.
Studio Muzykoterapii i Relaksacji, Studio Wellness /
Gabinet Odnowy Biologicznej
i Medycyny Estetycznej,
koncerty (sala koncertowa
w san. Marconi)

Sanatorium „Mikołaj”
28-100 Busko-Zdrój
ul. 1-go Maja 3
tel. + 48 41/370 32 26
www.ubz.pl
e-mail: dyrekcja@ubz.pl

86 miejsc
pok. 1-, 2-os. z łaz. i łaz. og.,
rtv, stołówka - 3 posiłki

pobyty lecznicze,
zabiegi: kąpiel perełkowoozonowa, gimn. indyw.,
masaż podw., hydromasaż,
masaz wibracyjny, klasyczny,
magnetoterapia, laser,
elektroterapia, fototerapia,
ultradźwięki

korty tenisowe (200 m, park
zdrojowy), jaskinia solna,
Studio Muzykoterapii i
Relaksacji, Studio Wellness /
Gabinet Odnowy Biologicznej
i Medycyny Estetycznej,
koncerty (sala koncertowa w
san. Marconi)

Sanatorium „Maciej”
28-100 Busko-Zdrój
ul. 1-go Maja 6
tel. + 48 41/378 36 52

49 miejsc
pok. 1-, 2-os. z łaz i laz. og.
rtv, stołówka - 3 posiłki (także
dietetyczne)

leczenie ambulatoryjne, baza
zabiegowa w san. Marconi
i Krystyna

korty tenisowe (200 m, park
zdrojowy), jaskinia solna,
Studio Muzykoterapii
i Relaksacji, Studio Wellness /
Gabinet Odnowy Biologicznej
i Medycyny Estetycznej,
koncerty (sala koncertowa
w san. Marconi)
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Sanatorium „Willa Zielona”
28-100 Busko-Zdrój
ul. 1-go Maja 39
tel. +48 41/ 370 32 73
www.ubz.pl
e-mail: dyrekcja@ubz.pl

34 miejsca
pok. 2-os., z łazienką, rtv,
stołówka - 3 posiłki

pobyty lecznicze,
zabiegi: Studio Wellness /
Gabinet Odnowy Biologicznej
i Medycyny Estetycznej,
kąpiele perełkowe (wanny
4-os.), hydromasaż,
masaż klasyczny,
magnetoterapia, elektroterapia , światłolecznictwo,
sala konf. na 30 osób

Studio Muzykoterapii i Relaksacji, pływalnia kryta (dla
dzieci zjeżdżalnia),
ośrodek jeździecki (zajęcia
specjalne dla dzieci),
kąpiele w solance z hydromasażem, jaskinia solna

Specjalistyczny Szpital
Kompleksowej Rehabilitacji
i Ortopedii Dziecięcej
„Górka”
28-100 Busko-Zdrój
ul. Starkiewicza 1
tel. +48 41/ 378 30 31,
378 40 18
www.gorka.med.pl
e-mail: info@gorka.med.pl

164 miejsca
stołówka
parking

leczenie dzieci z wadami
postawy, z porażeniem
mózgowym,
zabiegi lecznicze: kąpiele
siarczkowe, sala gimnastyczna, rehabilitacja ruchowa,
basen

szkoła, warsztaty zajęciowe,
taras widokowy, otoczenie
parku, plac zabaw dla zajęć
grupowych

Sanatorium „Włókniarz”
28-100 Busko-Zdrój
ul. Rokosza 1
tel. +48 41 / 370 70 00,
370 70 70
www.wlokniarz.pl
e-mail:
sekretariat@wlokniarz.pl

450 miejsc
pok. 1-, 2-os. z łazienką, rtv,
podw. stand., sala intern.
stołówka - 3 posiłki
parking strzeżony

pobyty lecznicze, turnusy
rehabilitacyjne,
zabiegi: kąpiele siarczkowe,
jodkowo-bromkowe, masaż
klasyczny, hydro-jet,
Aqua Salon: aqua-massage,
Kapsuła Młodości „SPA”,
kąpiele w soli z M. Martwego,
okłady z błota z M.
Martwego, vacumed, komora
kriogeniczna, grota solnojodowa, sauna na podczerwień, studio muzykoterapi
i terapii masażu dżwiękiem,
SLIM POWER - Studio
Pięknego Ciała i Sylwetki,
sala konf. na 160 os.
z wyposażeniem

korty tenisowe (50 m),
teren rekreacyjny, ścieżka
zdrowia, wypożyczalnia
rowerów, sprzętu rehabilitacyjnego,
tlenoterapia (San. Marconi),
koncerty (sala koncertowa
w „Marconi”), pływalnia kryta
jacuzzi, solarium, sauna (dla
dzieci zjeżdżalnia (1km)),
tel. +48 41/ 378 85 49
kawiarnia, herbaciarnia,
wieczorki taneczne
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210 miejsc
pok. 1-, 2-, 3-os. z łazienką,
rtv, czajnikiem, podw. stand.,
stołówka - 3 posiłki
parking

pobyty lecznicze, turnusy
rehabilitacyjne,
zabiegi: kąpiele siarczkowe,
jodkowo-bromkowe, kąpiele
perełkowe, okłady borowinowe, hydromasaż, masaż
klasyczny, podw., hydro-jet,
kriosauna, atlas, sala ginmastyczna, magnetoterapia,
elektroterapia, sauna na
podczerwień, światłolecznictwo

korty tenisowe (50 m) z
instruktorem, teren rekreacyjny, grill, ognisko,
pływalnia kryta, jacuzzi,
solarium, sauna (dla dzieci
zjeżdżalnia) 1km,
tel. +48 41/ 378 85 49
Klub Piwniczka - wieczorki
taneczne

21 Wojskowy Szpital
UzdrowiskowoRehabilitacyjny
28-100 Busko-Zdrój
ul. F. Rzewuskiego 8
Rezerwacja:
tel. +48 41/ 378 03 85,
378 24 17
e-mail:
rezerwacja@21wszur.pl
www.21wszur.pl

320 miejsc
pok. 1-, 2-, 3-os. z łazienką,
rtv, czajnikiem, podw. stand.,
stołówka - 3 posiłki
parking

pobyty lecznicze,
zabiegi: kąpiele siarczkowe,
jodkowo-bromkowe, kąpiele
perełkowe, okłady borowinowe, hydromasaż, masaż
klasyczny, podw., basen,
hydro-jet, kriosauna, atlas,
sala ginmastyczna, platforma
BMS, magnetoterapia,
elektroterapia , sauna na
podczerwień, światłolecznictwo

teren rekreacyjny, grill,
ognisko, ścieżka zdrowia,
pływalnia kryta, jacuzzi,
solarium, sauna (dla dzieci
zjeżdżalnia) 1km,
tel. +48 41/ 378 85 49
kawiarnia Sęczek - wieczorki
taneczne

Sanatorium „Rafał”
28-100 Busko-Zdrój
ul. Topolowa 2
tel. +48 41/ 378 39 68,
378 21 62,
fax +48 41/ 378 42 20
www.rafal.busko.com.pl
e-mail: rafal@busko.com.pl

176 miejsc
pok. 1-, 2-, 3-os. z łazienką
rtv, czajnikiem, podw. stand.,
stołówka - 3 posiłki

pobyty lecznicze, turnusy
rehabilitacyjne, kolonie dla
dzieci,
zabiegi: kąpiele siarczkowe,
jodkowo-bromkowe, kąpiele
perełkowe, okłady borowinowe, hydromasaż, masaż
klasyczny, podw., basen,
hydro-jet, kriosauna, sala
gimnastyczna, grota solna,
magnetoterapia, elektroterapia, sauna na
podczerwień, światłolecznictwo

teren rekreacyjny,
imprezy w plenerze,
kawiarnia, wieczorki taneczne

Sanatorium „Nida-Zdrój”
28-100 Busko-Zdrój
ul. Rzewuskiego 9
tel. +48 41/ 378 24 91,
tel./fax +48 41/ 378 37 72
www.sanatorium-nida.pl
e-mail:
nida@sanatoria.com.pl
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Sanatorium „Słowacki SPA”
28-100 Busko-Zdrój
ul. 1-go Maja 33
tel. +48 41/ 378 78 79,
370 80 96,
370 80 95
www.slowacki.busko.com.pl
e-mail:
sanatorium@slowacki.busko.
com.pl

120 miejsc
pok. 1-, 2-os., studio, apart.
z łazienką, rtv, intern., czajnik,
telefon, mini-bar, balkon
podw. stand.,
stołówka - 3 posiłki
parking

pobyty lecznicze,
ambulatoryjne, wczasy,
Aqua Salon: okłady i kąpiele
borowinowe, kapiele solankowe z M. Martwego, okłady
z alg, slide styler,
hydromasaż, kąpiel perełkowa i ozonowa, kapsuła
SPA, masaż odchudzający,
masaż klasyczny, podw.,
hydro-jet,
Fitnee Club: atlas, sala
gimnastyczna, magnetoterapia, elektroterapia,
światłolecznictwo, krioterapia
zabiegi w „Uzdrowisku BuskoZdrój” S.A., kąpiele
siarczkowe, jodkowo-bromkowe, kwasowęglowe, basen,
bicz szkocki

restauracja, kawiarnia,
wieczorki taneczne, ogródek
letni, odnowa biologiczna,
salon fryzjersko-kosmetyczny

Santorium „Astoria”
28-100 Busko-Zdrój
ul. Starkiewicza 19
Zbludowice
tel. +48 41/378 80 67,
0606 631 482

100 miejsc
pok. 1-, 2-, 3-os, z łazienką,
rtv, balkon,
stołówka - 3 posiłki
parking

pobyty lecznicze
(skierowania NFZ)
zabiegi: kąpiele siarczkowe,
kąpiele perełkowe, ozonowe,
sala gimnastyczna, masaż
klasyczny, aqua vibron

ogródek letni, grill

nazwa obiektu, adres
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Turystyka i Rekreacja

W

arunki krajobrazowe i infrastruktura
sportowo-rekreacyjna
sprzyjają turystyce, aktywnemu wypoczynkowi, organizacji zgrupowań sportowych. Turystyka i krajoznawstwo wspomagają
kurację w Busku.
Terenem atrakcyjnych spacerów jest park zdrojowy,
wraz z przylegającymdo niego laskiem sosnowym
stanowią doskonałą bazę do zajęć sportowych na
wolnym powietrzu.
TRASY SP
ACEROWE:
1. Po Uzdrowisku: Łazienki - Park Zdrojowy Zdrojowa Starówka (2 km)
• Sanatorium „Marconi”- Łazienki buskie wzorowane na starorzyms
kich obiektach użyteczności
publicznej, powstały w 1836 r. wg projektu
Marconiego. Zbudowane na planie litery T, z wysokim korpusem, po bokach skrzydła z dobudowanym piętrem w 1952 r. Łazienki wyróżniają
się
dużym portykiem arkadowym i wspaniałymi kolumnami korynckimi oraz klasycystycznym wystrojem wnętrza. Pijalnia wody mineralnej otoczona
jest kolumnami z korynckimi głowicami tworzącymi rodzaj bram prowadzący
ch w czterech kierunkach. Posągi
Orfeuszai Eurydyki prowadzą do sali
koncertowej, która wcześniej była salą balową
i hallem wypoczynkowym. Zdobiona popiersiami
bogów, lekarzy i filozofów greckich.
Na głowicach
kolumn można odnaleźćsymbol dawnego Uzdrowiska: delfiny - mitologiczną
alegorięzdrowia.
• Park zdrojowy - park został założon
y w XIX w.
przezogrodnikaIgnacego
Hanusza.
Obejmuje 3 części:
- ogród łazienkowski, zwany też parkiem zdrojowym, bezpośredniozwiązany z Sanatorium„Marconi”, zamknięty ogrodzeniem i rzeczką
Maskalis.
Na pow. 16 ha 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 szypułkowaty. Mniej
liczne są:
brzozabrodawkowata, modrzew europejski, czeremcha pospolita. Szczególne gatunki
stanowią: kłęk kanadyjski, platan klonolistny,
kasztanowiec żółty, katalpa bignoniowa. Około 12%
drzew liczy sobie
ponad100 lat.
Charakter parku mają także lasek
sosnowo-olszo
wy
na wzgórzu Sole (tzw. Małpi Gaj) z drzewostanem
około 50-letnim oraz ogrody sanatoryjne. Od
Łazienekw kierunku płn. biegnie
główna aleja
parku
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- Aleja Marzeń, prowadzącaprzez część geometrycznąz fontannązdrojową, muszlą
koncertową.
- poczwórna aleja Mickiewicza, promenada
długości
około 850 m łącząca
ogródłazienkowski z rynkiem,
- skwerek miejski - rynek (Plac
Zwycięstwa), stanowi
zabytkowe założenie ogrodowe z gwiaździstym
układemdróg obsadzon
ych alejowo i przestrzeniami
międzyalejowymi wypełnionymi formami krzewiastymi. W centralnym miejscu
fontanna,dookoła
zieleń: jesiony, klony, lipy, grochodrzewy, kasztanowce, żywotniki, śnieguliczki, bukszpan, cisy,
jaśmin.
Zabytki w parku: kaplica Św. Anny neogotycka
z 1888 r., dawna oranżeria
- Domek Ogrodnika (ob.
Restauracja
„Parkowa”).
• Zdrojowa starówka z zabytkowymi budynkami
(willami) wzdłuż ul. 1-go
Maja:
„Ormuzd” z 1900 r., pierwotnie drewniana (ob.
Willa „Maciej”),
„Bagatela” murowana (ob. internat) i drewniana,
„Mała Bagatela”obie z początku XX w.,
„Oblęgorek” z 1903 r., nazwana na pamiątkę ofiarowania przez naród Sienkiewiczowi dworku
i majątku w Oblęgorku na Kielecczyźnie,
„Sanato” z 1930 r. w stylu XX-lecia międzywojennego,
„Słowacki” z 1917 r. neogo
tycka w romantycznym
stylu, przypomina zameczek z wieży
czką, baszt
ami
i blankami,w 1997r. odrestauro
wana.
„Zielona” drewniana z końca XIX w., w1995 r.
odrestauro
wana,murowana.
.

2. Promenadą- z Uzdrowiska do Rynku al. Mickiewicza(4 km)
Willa „Bristol” secesyjna
z 1907 r.,
„Mikołaj”, na wzgórzu zw. Byczą Górą, dawnej
szpital pod wezwaniem św. Mikołaja wzniesion
yw
1837 r. na cześć
głównegofundatora cara
MikołajaI,
Zamek „Dersława” z 1913 r. (pod nr 18), dojście
w formie mostu, na jednym z balkonów postać
rycerzaDersława, właściciela
Buska i kilku okolicznych wsi na początku XIII w.,
Willa „Trzy Róże” z 1935 r. (ob. internat LO),
Willa „Wersal” - w czasieokupacji placówka żandarmerii, przebudowana
w 1972 r.,
Budynek Starostw
a Powiatowego z 1952 r. nawiązuje do klasycystycznych łazienek,
Urząd Miasta i Gminy, budynek z 1942 r.,
wybudowany na miejscu kopca T. Kościuszki
(zniszczonego
w 1939 r.).
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Zespół Szkół Zawodowych, część bud. to Dom
Strzelca im. J. Piłsudskiego budowany w latach
1938-39, na frontonie
Orzeł Legionowy,
Pomnik T. Kościuszki
z 1946 r. przed LO.
Budynek b. Banku, Urzędu Celnego i Szpitala
Rosyjs
kiej Straży Pogranicza,
z końcaXIX w.
Figuraśw. Jana
Nepomucenaz 1925 r.
Willa „Polonia” z 1900 r., placówka gestapo
w l. okupacji, dziś siedziba
Galerii BWA „Zielona”
i Muzeum Ziemi Buskiej. Obok pomniki:
Martyrologii Mieszkańc
ów Ziemi Buskiej, obelisk
ku czci J. Piłsuds
kiegoi ku czci żołnierzy
BCh,
Rynek (Pl. Zwycięstwa), położony wyżej centralnie
liczy ponad700 lat. Zabytkowy układ urbanistyczny
rynku i sąsiednich ulic znajduje się pod opieką
konserwatorską. W 1820 r. w większości
drewniana
zabudowa spłonęła. Zachowało się kilka XIXwiecznych budynków:
Dom nr 10 z końca XIX w., narożny, piętrowy
z wieżyczką i balustradą.Na koszowym balkonie
zachowanekute motywy secesyjne.
Dom nr 25 z I poł. XIX w. z zachowanymi
kolumnami z głowicami doryckimi przy wejściu i
wystawie na piętrze.
Dom nr 27, klasycystyczny z I poł. XIX w.,
odnowiony. W pn.-zach.narożniku ul. Bohaterów
Warsza
wy domy nr 4 i 6 z cechamistylu klasycystycznego.
Pośrodku rynku skwer miejski projektu I. Hanusza.
W centralnym miejscu fontanna z 1998 r., dookoła
zieleń: jesiony, klony, lipy, grochodrzewy, kasztanowce,żywotniki, śnieguliczki,
bukszpan,cisy, jaśmin.
D. synagoga
wzniesiona
w 1929 r. (ul.Partyzantów).
Kościół Niepokalanego
PoczęciaNMP, barokowoklasycystyczny z częściami
gotyckimi i zabudowania
poklasztorne.Kościół zbudowano w l. 1592-1621
na miejscuwcześniejszy
ch kościołów z XIII i XIV w.
Po pożarzew 1820 r. dobudowano klasycystyczną
fasadęwschodnią,nad kościołem
barokowa wieża.
Na pn. od kościoła d. klasztor norbertanek, na
miejscu drewnianego,
w l. 1720-30 murowany. Po
pożarzew 1820r. pozostały
dwa skrzydła wschodnie
i północne.
Cmentarz z I wojny światowej (ul. Prusa).
Cmentarz parafialny z 1820 r., mogiły powstańcó
w
z 1863 r., żołnierzy WP poległych w czasie
II wojny
światowej, członków ruchu oporu i rozstrzelanych
w latach1939-45, ludzi zasłużon
ych dla Buska.
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TRASY TURYSTYCZNE:
(mapka na str
. 3-4)

1.Busko Zdrój - Radzanów (kąpielisko) - trasa
rowerowa i piesza
(3 km)
2.Busko Zdrój Wełecz
(pomnik przyrody - sosna)
Kameduły (zabytkowe dęby szypułkowe) Grochowiska - Las Winiarski
Kościółek p.w. św. Leonarda (ul. Bohaterów
3.Szlak drewnianego budownictwa sakralnego
Warsza
wy) drewniany, tu w XII w. stał kościół wokół którego rozwijała się najstarsza osada.
Obecny wzdłuż Maskalisu - kościoły p.w. św. Leonarda
kościółwzniesiony w 1699 r. o konstrukcji zrębowej.
w Busku-Zdroju i p.w. św. Stanisława w Chotelku
Na płaskich stropach późnobarok
owe malowidła,
y Karabosy
we wnętrzu krucyfiks, barokowe rzeźby, pozos- Zielonym, pomnik geologiczn
tałości chóru, ołtarz główny z rzeźbą
św. Leonarda. 4.Busko-Zdrój - Rezerwat Owczary - Pęczelice
Wokół kościołastary cmentarz otoczony murem z
XVII w. Zabytkowa płyta obu
gr Rzewuskich (Feliks Zborów - Solec Zdrój - (27 km) - pieszy szlak
Rzewuski założyciel Uzdrowiska), żeliwny krzyż
czerwony
nad grobem żołnierza insurekcji kościuszk
owskiej,
kamiennakolumna z przełomie
XVII i XVIII w. oraz
nagrobkiz I poł. XIX w.

5.Busko-Zdrój - Widuchowa - Żerniki Górne Szcza
woryż - (Janina) - Stopnica - Zborów - Solec
Zdrój - Nowy Korczyn - Czarkowy - Wiślica
(90 km) pieszy szlak
zielony
6.Pińczów - Grochowiska - Wełecz - (Rezerwat
Karabosy- Chotelek Zielony) - Rezerwat Winiary
Zagojskie - Rezerwat Skorocice
Chotel
- Czerwony Rezerwat Przęślin - Wiślica (39 km) pieszy szlak
niebieski.
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ZABYTKOWE MIEJSC
A:
• Chotelek Zielony
Kościół p.w. św. Stanisława wzniesion
y w 1527 r. na
wzgórzu gipsowym, konstrukcja zrębowa późnogotycka, zachowana renesansowa polichromia
(kasetony z rozetami). W ołtarzu głównym
barokowy obraz św. Stanisława i późnogo
tyckie
rzeźby.
• Szczaworyż
Kościół p.w. św. Jakuba St., późnorenesanso
wy
z 1630 r., na planie krzyża greckiego,
prezbiterium
nakryte kopułą jak w architekturze cerkiewnej,
ołtarz główny rokokowy.
Grodzisko na Górze Kapturowej, potrójne wały
otaczającedawny gród. Stwierdzono dwa etapy
osadnictwa: starszy VII-VIII/IX w., młodszy
IX/X-XI w.
• Szaniec
Kościółp.w. Wniebowzięcia
NMP z 1499 r., gotycki
dwunawowy z ośmioboczn
ymi filarami, sklepienie
żebrowe i trójdzielne, na zewnętrznej ścianie
prezbiterium zegar
słoneczn
y z datą
1599 r.
Renesanso
wy dwór zbudowany na skarpie w latach
1580-1609, budynek jednopiętrowy z dwukondygnacyjn
ymi piwnicami.
• Widuchowa
Kościółek p.w. NMP z 1791 r. późnobarokowy,
wnętrzejednonawowe.
Dwór późnorenesansowy z 1620r., na planie
kwadratu, od frontu pięcioarkadowy podcień
z jońskimi kolumnami, sklepienia kolebkowe i kolebkowo-krzyżo
we.
• Janina
Kościółp.w. św. Wojciecha,
klasycystyczny z 1822 r.,
w ołtarzu głównym późnobarok
owy krucyfiks.
• Radzanów
Dwór z k. XVIII w. z łamanym polskim dachem
gontowym, wejście
od płd. tworzy ryzalit z attyką
(herby Prus, Słońce),
obok krajobrazowy park, za
dworem kąpielisko.
• Dobrowoda
Kościół p.w. św. Marii Magdaleny, późnogotycki
z poł. XIV w., rozbud. w XV i XVI w., gotycki portal,
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nawy sieciowe z żebrami i herbowymi zwornikami.
Późnogo
tycka chrzcielnicakamienna,renesanso
we
epitafium św. Jana
Boboli.
• Pęczelice
Ruiny zboru ariańskiego zbud. w latach 1570-84,
przebud.w XX w., ślady
sklepień kolebkowych, frag,
późnorenesanso
wegoobramieniaokiennego.
• Żerniki Górne
Mogiła kurhan sprzed 3,5
tys. lat,3,6 m wys., 35m
średnicy u podstawy. Wzniesiony przez ludność
kultury trzcinieckiej w starszym okresie brązu
(1450-1200 lat p.n.e.).
Najciekawsze rezer
waty i pomniki przyrody
:
Owczary - rezerwat ścisły solniskowy ze źródłami
wód siarczano-słonych, stanowisko roślinności
słonolubnej: rupia morska, zamiętnica błotna,
kaczeniec,
trojeśćpospolita.
Ostra Góra - Pęczelice
, pomnik przyrody; wzgórze
z wapieni kredy z roślinnością
ciepłolubną.
Zimne Wody - geologiczn
y pomnik przyrody, kras
gipsowy, kryształy gipsu o kształcie jaskółczych
ogonów, źródełka u podnóży gipsowych skałek,
murawy kserotermiczne, stanowiska miłka wiosennego,dziewięćsiła,
mikołajkapłaskolistnego.
Łagiewniki - odsłonięcia
geologiczne,
wielkokrystaliczne - gipsy
o wys.do 4 m.
Pomnik przyrody k/Wełcza - sosna pospolita
z nadziemn
ym systemem
korzeniowym.
Pomnik przyrody w Kamedułach - 3 dęby
szypułkowe o obwodach pni: 280 cm, 320 cm,
340 cm.
ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE:
1. Przyrodniczo-krajobraz
owa „Szaniec - Kurze
jów Wymysłów - Zwierzyniec”
(8 km); zja
wiska kraso
we,
murawy słonolubne, zagroda
wiejska - zabudowa
regionalna, torfowiska; roślinność chroniona:
ostnica włoso
wata, sasanka owa,
łąk miłekwiosenny,
storczykszerokolistny.
2. Przyrodniczo-geologiczna
„Bogucice - rezerwat
GrabowiecKrzyżanowice” i Pińczów - Skowronno.
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3. Geologiczno-botaniczna „Po rezerwacie
Skorocice”, przykład efektownego krasu gipsowego,jaskinie, murawy kserotermiczne.
4. Historyczna „W średniowiecznej Wiślicy”
i „Królewskie miasto Nowy Korczyn”.
Najciekawsze mie
jsca P
onidzia:
1. Wiślica - osada nad rzeką Nidą, początki
datowane na X i XI wiek, prawdopodobna
stolica
państwa Wiślan. Ws
paniała bazylika (1350-1380),
a w niej słynna „płyta orantów” z XII w.; Dom
Długosza(1460) - obecnie
Muzeum Regionalne.
2. Chotel Czerwony - malowniczo położony na
gipsowym wzgórzu gotycki kościół ufundowany
w 1440 r. przez Jana Długosza, miniaturka
kolegiaty wiślickiej. Na ścianie gotyckiej kruchy
znajduje się zegar słoneczny. Obok rezerwat
„Przęślin” z jednymi z największych na świecie
kryształamigipsu,wysokość
od 2 do 2,5 m.
3. Nowy Korczyn - osada
(dawne miasto) u ujścia
Nidy do Wisły, lokacja od 1258 r., od 1404 roku
zjazdyi sejmiki,kościółfarny.
4. Szydłów - zabytkowy zespół miejski z
zachowanymi średniowiecznymi murami obronnymi zamku Kazimierza Wielkiego, Brama
Krakowska, pozostałości
zamku królewskiego.
5. Stopnica - gotycki kościół ufundowany przez
Kazimierza Wielkiego (1362), kaplica (1645),
barokowy zespół klasztorny reformatów; zamek
zbudowany przez Kazimierza
Wielkiego,odnowiony w 1661 r.
6. Pińczów - zespół klasztorny paulinów (XV w.),
zespół klasztorny reformatów (XVlI w.), bóżnica
(po 1594 r.), kaplica
św. Anny (1600 r.).
Przygotowywane są tematyczne szlaki rowerowe śladami architektury świeckiej, sakralnej oraz
ścieżkaprzyrodnicza.
7. Solec Zdrój - uzdrowisko założone w 1837r.
przez Karola Gedefroy'a, obok Zborów związan
y
z rodziną Zborowskich, w kościele parafialnym
nagrobekSamuelaZborowskiego.
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Rekreacja
Pływalnia Miejska
ul. J.W. Grotta 3 a
tel. 041 378 85 49, 378 85 39
godziny otwarcia:
codzienniew godz.8.00 - 21.00
Pełnowymiarowy basen
25 x 12,5 m, głębokość
od 1,2 do 1,8 m, widownia na 94 os.,
zjeżdżalnia, sala rehabilitacyjna, jacuzzi,
siłownia, sauna, solarium, gabinet masażu,
bilard, parking. Kursy pływania, nurkowania,
aquaaerobik
, fitness,salsa.
Kąpielisko Radzanó
w (3 km od Buska)
tel. 041 378 85 49
Administrator: pływalnia.
Kąpielisko z plażą,
molem, parkingiem, polem
namiotowym, wypożyczalnią sprzętu do
uprawiania sportów wodnych. Dla wędkarzy
stawy rybne.
Hala Sportowa, Stadion
Sportowy
ul. Kusocińs
kiego3, tel. 041 378 10 40
Boisko do piłki nożnej, bieżnia lekkoatletyczna,boisko do piłki ręcznej, bois
ko do piłki
siatkowej, korty tenisowe, boisko treningowe
do piłki nożnej. Hala sportowa z pełnowymiarową areną główną i widownią na 500
osób.
Korty tenisowe:
al. Kasztanowa, Park Zdrojowy
ul. Kusocińs
kiego3
Sanatorium „Włókniarz”
Sanatorium „Nida-Zdrój”.
JeździeckiOśrodekHipoterapii „Rancho”
Wolica 23, tel. 041 378 74 67
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Hotele i Pensjonaty
kat.

nazwa obiektu

l. miejsc pokoje

wyposażenie

ul. Waryńskiego 10
tel./fax 041 378 30 01 do 04
buskohotel@gromada.pl
www.hotelgromada.busko.com.pl

90

1-,
2-,
3-os.
apart.

łaz., rtv., tel., int.,
konf. (50, rzut.,
slaj., flip., tv + vid,
ek., xero, tel.,
fax), par., bal.,
rest., lecz.

Pensjonat
„ZAMEK DERSŁAWA”

ul. Mickiewicza 18
tel./fax 041 378 85 47
tel. kom. 0605 133 041
derslaw@busko.com.pl
www.derslaw.busko.com.pl

25

1-,
2-os.

łaz, tv, tel, par,
bal, rest, ogr.,
sza, lecz, rower

Pensjonat
„SANATO SPA”

ul. 1-go Maja 29
tel. 041 378 19 48
fax 041 378 19 51
pensjonat@sanato.com.pl
www.sanato.com.pl

42

1-,
2-os.
pok. lux,
apart.

łaz, rtv, tel,
mini-bar, czaj, bal,
kaw, lecz. (mas,
fiz, gim, hyd, krio),
kosm, fryz, sauna,
sol, walk

Pensjonat
„MILENIUM”

ul. Waryńskiego 15
tel. 041 378 43 73
milenium@realnet.pl
www.milenium.busko.net.pl

22

1-,
2-os.

łaz, tv tel, par,
konf (40), kuch,
kom, lecz

ul. Waryńskiego 38
tel./fax 041 378 28 54, 378 14 64
tel. kom. 0602 505 965
hotelura@realnet.pl
www.hotelura.realnet.pl

50

1-,
2-,
3-os.
apart.

łaz, rtv, tel, rest,
lecz

GROMADA

„POD ŚWIERKIEM”
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adres, tel., www

Wille
nazwa obiektu

adres, tel., www

Pensjonat
„MARCEL”

ul. Słoneczna 23
tel. 041 378 37 89
0601 504 704
www.pensjonatmarcel.pl

HOTELIK
„GOLDEN SUN”

ul. Bajkowa 9
tel. 041 378 45 71
fax 041 370 19 00 w. 23
info@goldensun.busko.com.pl
www.goldensun.busko.com.pl

Willa NATURA

ul. Chopina 9
tel. 041 378 70 56
fax 041 344 70 69
natura@natura.med.pl
www.natura.med.pl

Zajazd PANAMA

Skorzów 63
tel. 041 376 13 12
tel. 041 378 70 98
fax 041 376 13 12
www.zajazdpanama.pl

Willa „EWA”

ul. Kusocińskiego 4 a
tel. 041 378 14 73
0600 121 793
www.willaewa.eu

l. miejsc pokoje

wyposażenie

1-,
2-os.,
apart.

łaz, rtv, tel, int,
lod, czaj, taras,
par, grill

1-,
2-,
3-os.,
apart.

łaz, rtv, tel, int,
lod, czaj, bal, leż,
rekr

15

1-,
2-,
3-os.,
apart.

łaz, rtv, tel, int,
czaj, bal, par,
ogr, kuch, jad,
konf (30), św,
lecz. (mas, akup,
man., est), lecz

50

1-,
2-,
3-os.,
apart.

łaz, tv, tel, par,
rest, rekr. (stawy)

1-,
2-,
3-os.

łaz og, rtv, lod og,
czaj og, par, bal,
leż, rower

24

10

25

26

nazwa obiektu

adres, tel., www

Willa „ZACISZE”

ul. 1-go Maja 25
tel. 041 378 26 50

Willa „HELENA”

l. miejsc pokoje

wyposażenie

1-,
2-os.

łaz, rtv, czaj, lod,
og, nacz, grill, par

ul. Lipowa 2
tel. 041 378 45 11

1-,
2-os.

łaz, rtv, lod, czaj,
par

Willa „HONORATAKA”
Elżbieta Legawiec

ul. Słoneczna 10
tel. 041 378 33 73

1-,
2-os.

um, łaz, rtv, czaj,
par

Willa
„POD PAPUGAMI”

ul. Kwiatowa 12
tel. 041 378 35 68

13

1-,
2-os.

łaz, tv, bal

Willa „EWUSIA”
Ewa Palmowska
Willa „PARKOWA”

ul. Wieniawskiego 4
tel. 041 378 35 42
ul. Waryńskiego 4
tel. 041 378 40 01
p.bobowiec@wp.pl
www.willaparkowa.com.pl

8

łaz, bal
2-,
wiel.-os.
łaz, rtv, int, lod,
1-,
par, rest
2-os.

Willa „ANNA”
Anna Straub

ul. Słoneczna 9
tel. 041 378 35 57

Willa „BOLESŁAW”

ul. 12-go Stycznia 9
tel. 041 378 23 97
bogusiav1@poczta.onet.pl

Willa „ELŻBIETA”

9

1-,
2-os.

łaz, rtv, lod, czaj,
bal, kuch, grill, par

10

1-,
2-os.

um, łaz, rtv, kaw,
rest

ul. Kusocińskiego 4
tel. 041 378 32 56

2

2-os.

łaz og, tv, czaj,
lod og, par

Willla „ULA”

ul. Kusocińskiego 16
tel. 041 378 32 11

5

1-,
2-os.

łaz og, tv, lod og,
bal, leż, rower,
kuch, par

Willa „GOSIA”

ul. 1-go Maja 26 a
tel. 041 378 16 30
www.willa.gosia.prv.pl

1-,
2-,
3-os.

łaz, tv, lod, czaj,
par, konf (60),
kosm

Willa „NORBERT”

ul. Kusocińskiego 10
tel. 041 378 17 11

1-,
2-os.

łaz, tv, lod, par,
rower

Willa „RYŚ”

ul. Kusocińskiego 8
tel. 041 378 37 19
www.busko-zdroj.com.pl/rys/

20

1-,
2-os.,
apart.

łaz, rtv, czaj, lod,
par, bal, leż,
rower, dojście
na posiłek

Willa „DOROTKA”

ul. Rokosza 11
tel. 041 378 23 18

20

1-,
2-os.

łaz, rtv, czaj, lod,
par, bal, leż,
rower, ogr, grill

Willa „PAULINKA”

ul. Bajkowa 6
tel. 041 378 29 69

7

2-,
3-os.

um, łaz og, rtv,
lod og, czaj,
nacz, par, bal,
leż, rower

Pokoje gościnne
nazwa obiektu

adres, tel., www

Pokoje gościnne Marcin Bałaga

ul. Spacerowa 9
tel. 041 378 29 09
0 880 841 758

Pokoje gościnne Przemysław Jaskólski

ul. Parkingowa 4
tel. 041 378 78 20
695 74 22 74
marcin19830@poczta.onet.pl

Pokoje gościnne Barbara Schabowska

ul. Korczyńska 28
tel. 041 370 18 37

Pokoje gościnne Maria Zawisza

l. miejsc pokoje

wyposażenie

1-,
2-,
3-os.

łaz, tv, czaj,
kuch, par

1-,
2-os.

łaz, rtv, lod, czaj

2-os.

łaz og tv, kuch,
went

ul. Korczyńska 27
tel. 041 370 16 28

1-,
2-os.

łaz og, rtv, bal,
kuch, lod, par,
grill

Pokoje gościnne Władysław Sagan

ul. Korczyńska 14
tel. 041 378 71 06

1-,
2-os.

um, łaz, rtv,
kuch, grill, par

Pokoje gościnne Alicja Bezak

ul. Wieniawskiego 6
tel. 041 378 23 08, 0507 206 029
bezak@poczta.onet.pl
www.bezak.prv.pl

1-,
2-os.

łaz, tv, lod, czaj,
par, grill

Pokoje gościnne Jerzy Rogowicz

ul. Waryńskiego 13
tel. 041 378 33 55

8

1-,
2-,
3-os.

łaz og, rad, tv og,
kuch, czaj og,
nacz, bal, leż,
rower, zab, par,
zwierz

Pokoje gościnne Bąk Eleonora

ul. Kwiatowa 3
tel. 041 378 29 47

10 (V-IX)

1-,
2-os.

łaz og, rtv, lod og,
czaj og, par, bal,
leż

Pokoje gościnne Józefa Guca

ul. 1-go Maja 15
tel. 041 378 36 85

6 (V-IX)

1-,
2-os.

łaz og, rad, lod
og, czaj og, nacz,
par, bal, leż

Pokoje gościnne Renata Rutkowska-Mężyk

ul. Rokosza 24
tel. 041 378 48 10

8 (V-IX)

2-,
3-os.

łaz og, rtv, lod og,
czaj og, nacz, par,
bal, ogr

Pokoje gościnne Bogusława Kieras

ul. Grotta 6
tel. 041 370 21 15

10 (V-IX)

1-,
2-os.

łaz og, rtv, lod og,
czaj og, par, bal,
taras, grill

18

8

27

28

l. miejsc pokoje

wyposażenie

nazwa obiektu

adres, tel., www

Pokoje gościnne Pelagia Klepacz

ul. Słoneczna 1
tel. 041 378 27 48

8 (V-IX)

1-,
2-os.

łaz og, rtv, lod,
czaj, nacz, kuch,
par, bal, leż

Pokoje gościnne Maria Godzwon

ul. Słoneczna 2
tel. 041 378 43 19

14 (V-IX)

1-,
2-os.

łaz og, rtv, czaj,
lod og, par, bal.

Pokoje gościnne Krystyna Radosz

ul. Słoneczna 4
tel. 041 378 26 20

14 (V-IX)

1-,
2-os.

łaz og, rtv, czaj,
lod og, par

Pokoje gościnne Daniela Trela

ul. Słoneczna 6
tel. 041 378 40 28

12 (V-IX)

1-,
2-os.

łaz og, rtv, czaj
og, lod og, par,
bal

Pokoje gościnne Janina Walkiewicz

ul. Słoneczna 7
tel. 041 378 21 27

8 (V-IX)

2-os.

um, łaz og, rtv,
czaj og, lod og,
par

Pokoje gościnne Henryk Moćko

ul. Słoneczna 8
tel. 041 378 22 86

7 (V-IX)

1-,
2-os.

łaz., tv, czaj, lod
og.bal, rower

Pokoje gościnne Teodora Janik

ul. Słoneczna 12
tel. 041 378 33 43

11 (V-X)

1-,
2-os.

łaz og, rtv, czaj,
lod og, par

Pokoje gościnne Zdzisław Skoczylas

ul.12-go Stycznia 4
tel. 041 378 21 36
www.busko.org.pl

17 (V-X)

1-,
2-os.

łaz, łaz og, um og,
rtv, czaj, lod og,
bal, par

Pokoje gościnne Beata Cupryjak

ul. Słowackiego 7
tel. 041 378 29 85

14 (V-X)

1-,
2-os.

um, łaz og, rad,
tv og, czaj,
lod og, bal, par

Pokoje gościnne Barbara Gwiaździńska

ul. Chopina 4
tel. 041 378 22 91
www.busko.2g.pl

7 (V-X)

1-,
2-os.

łaz., rtv, czaj,
lod og., bal, par

Pokoje gościnne Władysława Mieleniewska

ul. Kwiatowa 15
tel. 041 370 12 45

12 (V-IX)

1-,
2-os.

łaz og, rad,
tv og, czaj, lod
og, bal, par

Pokoje gościnne Lucyna Stolarek

ul. Słoneczna 11 a
tel. 041 378 29 43

12 (V-IX)

1-,
2-os.

um, łaz og, rtv,
czaj, lod og.,
bal, par

l. miejsc pokoje

wyposażenie

nazwa obiektu

adres, tel., www

Pokoje gościnne Irena Kumor

ul. Kusocińskiego 16
tel. 041 378 32 11

5 (V-IX)

1-,
2-os.

Pokoje gościnne Ewa Zalecka

ul. Słoneczna 16
tel. 041 378 41 05

10 (V-IX)

1-, 2-os., łaz, łaz og, tv,
rodzinne czaj, lod., lod og,
par, ogr, grill, bal
z łaz.

Pokoje gościnne Stanisław Czech

ul.12-go Stycznia 12
tel. 041 378 33 06

20 (V-IX)

2-,
3-os.

łaz, og, tv, czaj,
lod og, par ogr

łaz. og, tv , czaj,
lod og, par ogr,
grill, taras

Legenda
łaz
łaz. og
um
rad
rtv
tv
tel
int
konf
rzut
slajd
flip
vid
ekr
xero
rest
kaw
lecz
mas
fiz
gim
hyd
krio
akup
man

-

łazienka w pokoju,
łazienka w holu,
umywalka,
radio,
radio i telewizor w pokoju,
telewizor w pokoju,
telefon,
internet,
sala konferencyjna,
rzutnik pisma,
rzutnik slajdów,
flipchart,
video,
ekran,
usługi kserograficzne,
restauracja,
kawiarnia,
usługi lecznicze w sanatoriach,
masaż klasyczny,
fizykoterapia,
sala gimnastyczna,
hydromasaż,
krioterapia,
akupunktura,
terapia manualna,

est
kosm
fryz
sol
walk
czaj
czaj og
lod
lod og
nacz
kom
sza
ogr
grill
bal
leż
rower
kuch
rekr
zab
zwierz.
wen
jad
św

-

gabinet medycyny estetycznej,
salon kosmetyczny,
salon fryzjerski,
solarium,
nornic walking,
czajnik w pokoju,
czajnik w holu,
lodówka w pokoju,
lodówka w holu,
naczynia i sztućce w pokoju,
kominek,
szachy,
ogródek,
grill,
balkon,
leżaki,
do dyspozycji,
kuchnia do dyspozycji,
sprzęt rekreacyjny,
zabawki dla dzieci,
akceptowane zwierzęta,
wentylacja w pokoju,
jadalnia,
świetlica.

29

Agroturystyka
BUSKIE STOWARZYSZENIE AGROTURYSTYCZNE - „RELAX” Punkt informacyjny: Grażyna Korepta, tel. 041 378 47 68

adres, tel., www

l. miejsc

Danuta i Mieczysław
Augustyn

Niziny 156
28-142 Tuczępy
kontakt listowny

6

3-os.

łaz og, kuch, wyż,
grill, ogn, zwiedz,
wyciecz, staw

Małgorzta Bąk

Szczeglin 30
28-130 Stopnica
tel. 0502 481 220

4

2-os.

łaz og wyż, zwiedz,
wyciecz, ogn,
krosna, nam

Królewice 93
28-512 Bejsce
tel. 041 3511057, 0502 318 454

9

2-, 3-os.

łaz og, kuch,
zwiedz, wyciecz,
ogn, rower, staw,
gry

Niziny 159
28-142 Tuczępy (Młyńczyska)
tel. 0606 708 377
www.dworekstaropolski.pl

10

2-os.

łaz og, wyż, zwiedz,
wyciecz, ogn, staw,
węd, konie, ścieżki,
rower, eksp

Czesław Janicki

Skrobaczów 38
28-130 Stopnica
tel. 0602 887 264

14

2, 4-os.

łaz og, kuch,
zwiedz, wyciecz,
ogn, rower, bryczka,
nam, węd

Barbara Kapusta

ul. Piotrowskiego 41
28-130 Stopnica
tel. 041 377 94 09, 0509 527 677

15

2-os., apart.

łaz, wyż, rest,
wyciecz, ogn rower,
bilard, danc

Grażyna Korepta

Siesławice 193
28-100 Busko-Zdrój
tel. 041 378 47 68, 0692 425 376

5

1, 2-os.

łaz og, wyż,
wyciecz, ogn, rower,
konie, staw

Renata i Robert
Marzec

Wolica 23
28-100 Busko-Zdrój
tel. 041 378 74 67

4

2-os.

łaz og, wyż, konie,
stadnina, hipo

Barbara i Tadeusz
Paw

Chotelek 1
28-100 Busko-Zdrój
tel. 041 378 40 35

12

2-, 4-os.

łaz og, wyż, węd.,
łód, kaj, ogn

Leszek Pośpiech

Kotki - Budy 120
28-100 Busko-Zdrój
tel. 041 378 68 64, 353 17 75

4

dom

łaz og, wyż, węd,
konie, rower, nam

Alina Szostak

28-160 Wiślica
ul. Podgrodzie 2
tel. 041 379 21 53

4

4-os.

łaz og, wyż, rower,
ogn, wyciecz

Barbara Czyż

Jurków 164
28-160 Wiślica
tel. 041 379 22 00

6

1-, 2-os.

łaz og, wyż, rower,
ogn, wyciecz

Emilia i Ryszard
Czajka

Zofia Guz
Dworek Staropolski

30

pokoje

wyposażenie
/atrakcje

nazwa obiektu

Legenda
łaz
łaz og
kuch
wyż
ogn
zwiedz
wyciecz
krosna
nam
węd
konie
ścieżki

-

eksp

-

bryczka
rest
danc
hipo
łód
kaj

-

łazienka w pokoju,
łazienka w holu,
kuchnia do dyspozycji,
wyżywienie do uzgodnienia,
organizacja ognisk,
zwiedzanie,
wycieczki po okolicy,
nauka tkania na krosnach,
pole namiotowe,
wędkowanie,
jazda konna,
ścieżki dydaktyczne
i zdrowotne,
ekspozycja ziół
i maszyn rolniczych,
przejażdżki bryczką,
restauracja,
dancingi,
hipoterapia,
pływanie łódką,
pływanie kajakiem.
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Kuchnia dla zdrowia

W

restauracjach, kawiarenkach,
ogródkach letnich w otoczeniu
parku można odpocząć i poznać
regionalnąkuchnię i jej przysmaki. Produkty
pochodzące z ekologicznych okolic to
doskonały posiłek dla dbający
ch o zdrowe
naturalneodżywianie.
Buskowianka - Uzdrowiskowa Woda Mineralna o unikalnej recepturze regionalnej
produkowana od 1960 roku przez „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. Powstaje z naturalnych wód z dwóch odwiertów o różnym
składzie mineralnym. Ich odpowiedni dobór
stanowi o unikalnym charakterze wody zarówno pod względem smak
owym jak i zdrowotnym. Poprawia zdrowie, kondycję i urodę.
Potrawy z fasoli - tradycyjne
kuchni
w
regionu,
który słynie z uprawy fasoli. Regionalną
kuchnię proponują w Busku - Zdroju Zamek
Dersława i gospodarstwa agroturystyczne.
Potrawy - naleśniki z fasolą, tarta fasolo
wa,
farsze asolo
f we z gr
zybami, ziołami na
i słodko
marcepano
wy, podbiły gusta gości i komisji
konkursowych.
Śliwka damacha
- najpopularniejsza
regionalna
odmiana śliwy, doskonała na powidła oraz do
suszenia, słodsza od węgierek. Powidła
z damachsą wspaniałe,
suszoneśliwki stosuje
się przy gotowaniu bigosu, kaszy jaglanej,
pieczeniu kaczki, gęsi i schabu. Potrawy ze
śliwką uhonorowane nagrodą Perła 2006 przyrządzasięw Zajeździe
„Mateo” w Stopnicy.
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Gastronomia
RESTAURACJE:
• Gościniec - Zamek Dersła
wa
ul. Mickiewicza 18
tel. 041 378 85 47
• Victoria - Park Zdrojowy
tel. 041 378 33 84
• Victoria II
ul. Waryńskiego 10
tel. 041 378 30 01
• Słowacki
ul. 1-go Maja 31
tel. 041 378 78 79
• Pod Świerkiem
ul. Waryńskiego 38
tel. 041 378 28 54
• Parkowa
ul. Waryńskiego1
tel. 041 378 40 01
• Zajazd „Panama”
Skorzów
tel. 041 376 13 12
• VIP CLUB
ul. Partyzantów 27
tel. 041 378 18 47
• Kaskada
ul. Partyzantów 19
• Zajazd Mateo
ul. Piotrowskiego 41,topnica
S
tel. 041 377 94 09

BARY, PIZZERIE, PUB
Y:
• Pub 105
Zwyciestwa 8
tel. 041 378 37 84
• Imbis
ul. Pocztowa 1
tel. 041 378 17 77
• Pizzeria „Corleone”
ul. Mickiewicza 9
tel. 041 378 19 25
ul. Pocztowa 1
tel. 041 378 78 61
• Karczma „U Chłopa”
ul. Kościuszki
tel. 041 378 84 18
• Grand
ul. Kościuszki 60
• Bistro Zbyszko
ul. Mickiewicza 4
tel. 041 378 19 35
• Bar Zodyak
os. Sik
orskiego 10
tel. 041 378 62 22

KAWIARNIE:
• Sanatorium „Marconi”
Park Zdrojowy
• Grota
Park Zdrojowy - ogr
ódek letni
• Sanato
ul. 1-go Maja 29
tel. 041 378 19 48, 378 19 51
• Słowacki
ul. 1-go Maja 31
tel. 041 378 78 79
• Lodziarnia „Dolce Vita”
ul. Boh. Warszawy 24
• Aga
ul. Rzewuskiego 6
tel. 0 608 270 257

• Klub Piwniczka
ul. Rzewuskiego 9
tel. 041 378 24 91
• Sęczek
ul. Rzewuskiego 8
tel. 041 378 03 43
• Smak Kawy i Herbaty
ul. Rokosza 1
• Pod Flagami
ul. 12-go tSycznia
• Café Cukiernia Banatkie
wicz
ul. Mickiewicza 9 a
tel. 041 378 32 55
• Śnieżka
ul. Mickiewicza 2 a
tel. 041 378 14 88
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Kultura
Buskie Samorządowe Centrum Kultury
Dom Kultury, Kino „Zdrój”
ul. Mickiewicza 22
tel. 041 378 23 19, 378 35 72
e-mail: buskie@wp.pl
Obiekt z salami wystawowymi, kinową,
konferencyjną, kawiarnia. Prowadzi zajęcia
taneczne, plastyczne, muzyczne.
Biblioteki
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Kopernika 17, tel. 041 378 21 25
- Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna - Filia - os. Świerczewskiego 17
tel. 041 378 39 27
- Filia „Skarpa” - os. Sikorskiego 9
tel. 041 378 65 94
Galeria Sztuki BWA ,,Zielona''
al. Mickiewicza 7, tel. 041 378 71 91
godziny otwarcia:
wtorek-sobota godz. 11-17,
niedziela godz. 11-15
Muzeum Ziemi Buskiej
al. Mickiewicza 7, tel. 041 378 71 91
opiekun - p. Bogdan Orłowski
- tel. dom. 041 378 25 82
godziny otwarcia: wtorek i czwartek
godz. 11-14, środa i piątek godz. 14-17
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Kalendarz cyklicznych imprez kulturalnych
miesiąc

nazwa imprezy

organizator

dane kontaktowe

Przegląd Kolęd i Pastorałek

Samorządowe Gimnazjum Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 1
Buskie Samorządowe
Centrum Kultury

041 378 23 19
buskie@wp.pl

Karnawałowy Maraton Tańca

Buskie Samorządowe
Centrum Kultury

041 378 23 19
buskie@wp.pl

Luty

Koncert Walentynkowy

Buskie Samorządowe
Centrum Kultury

041 378 23 19
buskie@wp.pl

Marzec

Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski

Buskie Samorządowe
Centrum Kultury

041 378 23 19
buskie@wp.pl

Kwiecień

Przegląd Artystyczny
Szkół Podstawowych,
Gimnazjów i Szkół
Ponadgimnazjalnych

Buskie Samorządowe
Centrum Kultury

041 378 23 19
buskie@wp.pl

Maj

Jarmark Floriański

Buskie Samorządowe
Centrum Kultury

041 378 23 19
buskie@wp.pl

Międzynarodowe
Buskie Spotkania
z Folklorem

Wojewódzki Dom Kultury

Styczeń

041 361 27 37
wdk@wdk-kielce.pl

Buskie Samorządowe
Centrum Kultury

041 378 23 19
buskie@wp.pl

Czerwiec

Przegląd Orkiestr
Dętych OSP

Buskie Samorządowe
Centrum Kultury

041 378 23 19
buskie@wp.pl

Lipiec

Międzynarodowy
Festiwal Muzyczny
im. Krystyny Jamroz

Buskie Samorządowe
Centrum Kultury
Dyrektor Festiwalu:
Artur Jaroń

041 378 23 19
buskie@wp.pl

Lato z Chopinem

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.
Sanatorium „Marconi”

Dni Buska-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju

Sierpień

Buskie Samorządowe
Centrum Kultury

041 370 87 50
041 370 87 51
marketing@ubz.pl
041 370 52 09
promocja@
umig.busko.pl
041 378 23 19
buskie@wp.pl
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dane kontaktowe

miesiąc

nazwa imprezy

organizator

Październik

Ogólnopolskie Spotkania
Artystyczne
Osób Niepełnosprawnych
„Górka i Jej Przyjaciele”

Fundusz
Dziecięcego Szpitala
Górka

Listopad

Przegląd plastyczny
„Ponidzie”

Buskie Samorządowe
Centrum Kultury

Grudzień

Koncert
„Mikołaj dla Górki”

Fundusz
Dziecięcego Szpitala
Górka

041 378 70 40
fundusz@gorka.med.pl

Sylwester
Pod Gwiazdami

Urząd Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju

041 370 52 09
promocja@umig.busko.pl

041 378 70 40
fundusz@gorka.med.pl

041 378 23 19
buskie@wp.pl
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16 km
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Tarnów
70 km

droga zamknięta
dla ruchu kołowego

źródło, fontanna, ujęcie wody mineralnej
stadion, boisko, kort tenisowy

kościół zabytkowy: drewniany, murowany

muzeum

Pensjonat Sanato

Szpital Uzdr.
Krystyna

Sanatorium
Willa Zielona

Sanatorium
Słowacki

Sanatorium
NIda-Zdrój

Sanatorium
Astoria

ZA
IEWIC
TARK
DR. S

Specjalistyczny Szpital
Kompleksowej Rehabilitacji
i Ortopedii Dziecięcej „Górka”

Willa Gosia
Willa Zacisze

Zarząd
Uzdrowiska

21 wojskowy
Szpital UzdrowiskowoRehabilitacyjny

Willa Honoratka

Pensjonat Marcel

Willa Paulinka

Kraków
70 km

Willa Mała Bagatela
Szpital Uzdrowiskowy Oblęgorek

Słoneczna

Golden
Sun
Willa Anna

12-go STYCZNIA
Sanatorium Maciej

Willa
Bolesław

Prof. J.W. GROTTA

Wiślica
16 km

parking

hotel, inne noclegi, kwatery prywatne

pub, bar

kościół, synagoga

kaplica, kaplica zabytkowa

restauracja, kawiarnia

Sanatorium
Rafał

Zakład
Przyrodoleczniczy

Sanatorium Marconi

Kapl. zdr.
św. Anny

I.F. Rzewuskiego

droga drugorzędna

droga główna

krzyż, figurka

Zakład Przyrodoleczniczy
Świętokrzyskie Centrum
Krioterapii

Sanatorium
Włókniarz

Willa
Parkowa

Sanatorium
Bristol

Sanatorium
Mikołaj

Spacerowa

l te
Bohaet rów Westerpat

aja

budynek użyteczności publicznej, zabytkowy

Willa
Dorotka

Zdrojowy

Park

Gromada

Dom
Kultury
(BSCK)

ALEJA MICKIEWICZA

J. Rokosza

Willa
Helena

św. Brata
Alberta

Willa Anna

Willa Elżbieta
Willa Ewa

Willa Ula
Willa Ryś
Willa Natura
Willa Norbert

Zamek
Deresława

1-go Maja
oM
1-g

Legenda:

Dworzec PKS

WARYŃSKIEGO
Pensjonat
Milenium

Pod Świerkiem

Lipowa

A. Uc
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Chopin
a

KUSOCIŃSKIEGO
Al. Kasztanowa

Prof. J.W. GROTTA
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