
Solec-Zdrój – to niewielka ale dynamicznie rozwijająca się gmina, której olbrzymim 

potencjałem są wody siarczkowe. Gmina położona jest w południowo-wschodniej części 

województwa świętokrzyskiego, niedaleko ujścia rzeki Nidy do Wisły. Gmina zajmuje 

powierzchnię 8500 ha i liczy 5100 mieszkańców. Solec-Zdrój pełni funkcję ośrodka gminnego 

położona jest w centralnej części gminy na wysokości 160 m n.p.m.  

Solec od wieków znany był z występujących tu złogów soli. Wzmianki o odkryciu wód 

zawierających chlorki i siarczany lecznicze sięgają XIX w. W okresie Królestwa Polskiego gdy 

inż. Becker poszukiwał w tych rejonach soli i odkrył bogate źródła siarczano-słone. Ówczesny 

właściciel Solca wybudował szyb do wydobywania wody, łazienki do kąpieli oraz dom dla 

kuracjuszy. W 1837 r. Solec został wpisany do rejestru uzdrowisk polskich i zapis ten otwiera 

historię uzdrowiska. W 1952 r. zaczęto odbudowę po zniszczeniach jakie przyniosła II Wojna 

Światowa.  

Piękny z unikatowym drzewostanem park i malownicza rzeka Rzoska tworzy wspaniałe 

miejsce do leczenia i odpoczynku. Dzięki temu, że Gmina posiada status uzdrowiska 

realizowanych jest wiele inwestycji, które są nakierunkowane są  na rozwój infrastruktury 

komunalnej i ochrony środowiska. Aż 100 % mieszkańców posiada przyłącz do wodociągu 

a 80 % gospodarstw jest zgazyfikowanych i tyle samo skanalizowanych. Prawie cały teren 

gminy jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Rozwinięta infrastruktura 

przyciąga inwestorów do lokowania swoich przedsięwzięć w gminie Solec-Zdrój. 

Dodatkowym plusem dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy oraz 

zatrudniających osoby bezrobotne jest możliwość uzyskania zwolnień podatkowych. 

Obostrzenia ochrony zasobów wód mineralnych sprawiają, że spectrum lokowanych na tym 

terenie przedsięwzięć jest ograniczone do inwestycji z zakresu działalności uzdrowiskowej, 

turystycznej oraz hotelarskiej. Funkcje te dobrze wpisują się w strategię rozwoju gminy, 

powstały nowe obiekty sanatoryjno-hotelowe o wysokim standardzie. W ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego planowanych jest wiele inwestycji mających na celu poszerzenie bazy 

noclegowej.   

W 2013 r. oddano do użytku kompleks basenów mineralnych. Zespół ma charakter rekreacyjny 

i rehabilitacyjny, posiada zaplecze relaksacyjno-wypoczynkowe. Świadczy szeroki zakres 

zabiegów  hydroterapeutycznych z wykorzystaniem wody wzbogaconej siarką, szeroką gamę 

usług dodatkowych w tym zabiegi odnowy biologicznej. Baseny stymulują rozwój gminy 

w oparciu o jej podstawową funkcję uzdrowiskową. Wykorzystywanie naturalnych zasobów 

jakie posiada Solec-Zdrój (wody solankowe) z pewnością przyczyniają się do rozwoju funkcji 



turystyczno-wypoczynkowej oraz lecznictwa uzdrowiskowego. Solanki stanowią regionalny 

produkt markowy, który wzbogaca oraz poszerza ofertę turystyczną, Gminy Solec-Zdrój. 

 

Fot. Arch. UMiG Solec-Zdrój – Kompleks termalno-basenowy. 

 

Poza wodami siarczkowymi wodami mineralnymi, Solec zachęca bogatą ofertą atrakcji 

turystycznych. Zalew rekreacyjny, kompleks basenów, , stadnina koni, szlaki spacerowe, 

historyczne i przyrodnicze to  nie jedyne atrakcje turystyczne jakie ma do zaoferowania Gmina 

Busko-Zdrój. W niezwykłej atmosferze, pełnej zadumy i nostalgii, bez 

wszechobecnej  cywilizacyjnej gorączki można znaleźć tu doskonałe warunki do leczenia 

i wypoczynku. Na terenach Szanieckiego parku krajobrazowego możemy podziwiać pełną 

krasę soleckich krajobrazów z bogactwem roślinnych muraw kserotermicznych, które 

bezpośrednio przylegają do szachownicy pól uprawnych i sadów. Uwarunkowania geologiczne 

sprawiły, że możemy tu również zobaczyć objęty ochroną przyrodniczą zespół jaskiń 

krasowych i wąwozów. 



  Fot. Arch. UMiG Solec-Zdrój – Ulica Magnoliowa. 

 

 

 

Fot. Arch. UMiG Solec-Zdrój – Magnoliowy Dzień Wiosny. 

 


