
Brody Iłżeckie
Zalew ma dobrą renomę wśród wędkarzy. Często 
organizowane są tu zawody wędkarskie.
Dominujące ryby: karp, leszcz, sum, szczupak.

Wióry
Zbiornik retencyjny na rzece Świślinie w Górach 
Świętokrzyskich, położony na terenie trzech gmin: 
Pawłowa, Kunowa i Waśniowa.
Dominujące ryby: jaź, kleń, leszcz, lin, okoń, płoć, 
szczupak, świnka.

Piaskownia Suków 
w gminie Daleszyce, koło Kielc
Łowisko jest głębokie do 25 m, choć miejscami są 
płycizny do 1,5 m. Łowić można metodą grunto-
wą, spinningową oraz spławikową.
Dominujące ryby: amur, jaź, karaś, karp, leszcz, 
lin, okoń, płoć, pstrąg, sandacz, sielawa, sum, 
szczupak, tołpyga, ukleja. Spotyka się tu również 
jesiotra. 

Szymanowice Dolne
Powierzchnia zbiornika wynosi 50 ha, a jego mak-
symalna głębokość to ok. 4 metry.
Zarówno dno jak i linia brzegowa zalewu są uroz-
maicone. Do najlepszych łowisk na zalewie naj-
lepiej dojść ścieżką, która prowadzi przez stromy 
stok porośnięty lasem. Doskonałym letnim żero-
wiskiem karpi, karasi i linów jest część zbiornika 
od strony cofki. Ta część jest płytka i bardzo za-
rośnięta.
Zalew w Szymanowicach ma charakter zbiornika 
zamkniętego, można na nim wędkować na okre-
ślonych warunkach, po wniesieniu dodatkowej 
składki na jego ochronę i zarybienie.
Dominujące ryby: jaź, karaś, karp, lin, okoń. Zda-
rza się szczupak.
W niewielkiej odległości są inne łowiska: duża gli-
nianka Tenczynopol i zalew Koprzywnica.

Staw Maleniec
Staw ma powierzchnię ok. 10 ha. W części zachod-
niej znajduje się niewielka wysepka. Lustro wody 
jest mocno zarośnięte. Średnia głębokość ok. 1,5 
metra. Do zalewu jest dogodny dojazd samocho-
dem z drogi 74 Kielce - Łódź. Do najczęściej ło-
wionych ryb należy drobna płoć. Jest też bardzo 

duża populacja okonia, niełatwo jednak znaleźć na 
niego sposób.
Dominujące ryby: jaź, karp, leszcz, lin, sandacz, 
szczupak, sporadycznie sum.

Chańcza
Powierzchnia około 340 ha, głębokość do  
11 metrów, długość ponad 5 kilometrów.  
Zalew powstał w 1984 roku na Czarnej Staszow-
skiej jako zbiornik retencyjny.
Rybostan mieszany, słynie z dużego karpia, sanda-
cza i amura. Dojazd z Kielc trasą 764.
W sezonie wakacyjnym dużo wczasowiczów, 
ślizgaczy i łodzi. Za to w nocy można liczyć na 
udany połów. Ze względu na dużą liczbę za-
czepów warto mieć zapas haczyków. W porze 
późnej jesieni zamknięte są szlabany dojazdowe 
do wody od strony Życin, ale można dojechać  
do WOPR i tam łowić lub zostawić samochód.
Dominujące ryby: amur, boleń, karaś, karp, leszcz, 
lin, okoń, płoć, pstrąg, sandacz, sum, szczupak, 
tołpyga, ukleja, węgorz.

Cedzyna
Dobre miejsce na wędkowanie w wolne popo-łud-
nie. Blisko Kielce i bezproblemowy dojazd.
Dominujące ryby: leszcz, płoć.

Gacki
Lokalizacja w miejscowości Gacki w gminie 
Pińczów. Dojazd z drogi asfaltowej Gacki –  
– Bogucice. Jest to stare wyrobisko górnicze po 
wydobyciu     gipsu z dwoma zbiornikami: „Pom-
pa” (mały) i „Grabowiec” (duży), o łącznej pow. ok. 
25 ha. Głębokość do 18 metrów pod pionową skal-
ną ścianą od strony północnej. Natomiast „Pom-
pa” ma maksymalnie 3 metry głębokości. Brak 
dopływów, dno porośnięte roślinnością, brak mie-
lizn i płytkich zatoczek. Brzegi łowiska od strony 
północno – zachodniej i południowej bez zarośli.
Dominujące ryby: amur, jaź, karaś, karp, lin, okoń, 
płoć, szczupak, wzdręga.

Radzanów
4 kilometry od Buska - Zdroju w miejscowo-
ści Radzanów znajduje się zbiornik retencyjny  
o powierzchni 11 ha. (w sumie w tym miejscu są 
3 zbiorniki retencyjno - rekreacyjne o łącznej pow. 

MOSiR - Kryta Pływalnia „Rawszczyzna”
ul. Mickiewicza 32
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: +48 41 265 00 00
www.mosir.ostrowiec.pl

Oprócz basenu olimpijskiego i rekreacyj-
nego pływalnia oferuje zabiegi z zakresu: 
hydroterapii, kinezyterapii, fizykoterapi, 
krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej, 
światłoterapii, korzystanie z siłowni, sauny  
i zajęć aerobiku i aqua-aerobiku.

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze

Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków
tel.: +48 41 374 11 62, +48 41 374 11 63

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czar-
nieckiej Górze dysponuje krytą pływalnią  
z dwoma basenami. Jest to ośrodek, który 
specjalizuje się w rehabilitacji schorzeń narzą-
du ruchu, ale z basenu oprócz głównie dzieci 
przebywających w Centrum mogą korzystać 
także wczasowicze.

Kryta Pływalnia Perła
ul. Kubusia Puchatka
26-052 Sitkówka-Nowiny
tel.: +48 41 345 96 50, +48 41 346 52 60
www.perla.maximum.pl

Perła to kryta pływalnia znajdująca się  
w miejscowości Nowiny w pobliżu Kielc  
oraz takich atrakcji turystycznych jak Jaski-
nia Raj, czy też ruiny zamku w Chęcinach.  
W kompleksie znajdują się dwie niecki baseno-
we, masaże podwodne, rura zjazdowa o długości  
93 metrów, sauna i solarium.

Kryta Pływalnia Koral
ul. Szkolna 6, Morawica 
tel.: +48 41 311 47 02
www.morawica.pl

Kryta Pływalnia Koral w Morawicy, to nowo-
czesny kompleks zawierający dwie niecki base-
nowe z gejzerami i biczami wodnymi, rurę do 
zjeżdżania o długości 65 metrów, saunę i pokój 
do aromaterapii.

Pływalnie w Kielcach

Kryta pływalnia “Delfin”
ul. Krakowska 2
tel.: +48 41 366 90 10

Dużą atrakcją dla korzystających z odno-
wionego obiektu jest zjeżdżalnia licząca  
96 metrów długości.

Kryta pływalnia “Foka”
os. Barwinek 31, tel.: +48 41 260 53 52

Hala basenowa obejmuje dwa baseny:  
duży o wymiarach 25x12,5 metra i mały  
o wymiarach 12 x 6m . Do dyspozycji gości jest 
sauna.

Kryta pływalnia “Mors” 
przy Szkole Podstawowej nr 27

ul. Toporowskiego 96
tel.: +48 41 362 74 70, +48 41 362 74 71

Basen o wymiarach 25x12,5 metra.

Kryta pływalnia “Orka” 
przy Szkole Podstawowej nr 24

ul. Kujawska 18
tel.: +48 41 342 00 50

Kryta pływalnia  
przy Szkole Podstawowej nr 25

ul. Jurajska 7, tel.: +48 41 368 89 07
W sezonie czynny jest codziennie w godz.  
od 10.00 do 18.00

Zespół Obiektów Sportowych 
przy ul. Szczecińskiej 1

tel.: +48 41 344 07 12
e-mail: biuro@mosir.kielce.pl

Na terenie obiektu znajdują się:
• basen o wymiarach olimpijskich  

50 x 25 m, głębokość 1,20 m - 2 m
• brodzik - głębokość 50 cm
• 3 sklepiki spożywcze oraz punkt gastrono-

miczny
• boisko do piłki siatkowej plażowej
• boisko do piłki nożnej plażowej
• boisko do koszykówki
• huśtawki

Kryta pływalnia w Busku-Zdroju
ul. J. W. Grotta 3a, tel.: +48 41 378 85 49

Kryta pływalnia w Jędrzejowie
ul. Przypkowskiego 43
tel.: +48 41 386 52 09

Kazimierski Ośrodek Sportowy 
w Kazimierzy Wielkiej

ul. Kościuszki 13
tel.: +48 41 350 10 20 wewn. 114

Kryta pływalnia w Końskich
ul. Warszawska 38, tel.: +48 41 372 90 60

Kryta pływalnia “Neptun” w Ożarowie
ul. Ostrowiecka 4a
tel.: +48 15 861 10 00, +48 15 839 31 17

Pływalnia miejska “Delfinek” w Pińczowie
ul. Siedmiu Źródeł 7, tel.: +48 41 357 27 33

Kryta pływalnia “Delfin” w Połańcu
ul. Madalińskiego 1
tel.: +48 15 865 11 30

Kompleks basenów krytych 
“Błękitna Fala” w Sandomierzu

ul. Zielna 6
tel.: +48 15 644 67 20, +48 15 644 67 21

Kryta pływalnia w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20A, tel.: +48 41 381 27 30

Kryta pływalnia MOSiR w Skarżysku-Kamiennej
ul. Spółdzielcza 19, tel.: +48 41 253 93 50

Kryte pływalnie w Starachowicach
ul. Wojska Polskiego 11
tel.: +48 41 274 17 07 oraz ul. Szkolna 14B
tel.: +48 668 94 43 25

Kryta pływalnia „Nemo” we Włoszczowie
ul. Wiśniowa
tel.: +48 79 740 76 94, +48 79 740 76 95
www.basen-wloszczowa.pl

Dwa baseny, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnia o dłu-
gości 80 metrów, siłownia, sauna.

23 ha. Do wędkowania uprawnieni są członkowie 
Koła PZW Busko (zamieszkali na terenie powiatu 
Busko), oraz kuracjusze po okazaniu Karty Zabie-
gów i wykupieniu pozwolenia. Szczegółowe zasa-
dy wędkowania zawarte są w Regulaminie Łowi-
ska. Na zbiorniku często rozgrywane są różnego 
rodzaju zawody.
Dominujące ryby: jaź, karaś, karp, leszcz, lin, 
okoń, płoć, sandacz, sum, szczupak.

Stawy Stopnica
Zbiornik o powierzchni 4 ha położony  
w ładnym punkcie na trasie Busko-Stopnica  
w miejscowości Wolica. Ograniczenie połowu  
do 3 razy w tygodniu .
Dominujące ryby: jaź, karaś, karp, lin, okoń, płoć, 
sandacz, szczupak.

Zalew Solec-Zdrój
Zalew przylegający bezpośrednio do parku zdro-
jowego, składa się z połączonych zbiorników  
o łącznej powierzchni 6 ha. Głębokość waha się 
od 0,5 metra do 3 metrów. Zalew położony jest  
w odległości ok. 200 metrów od hotelu Malinowy 
Zdrój. Miłośników wędkowania czeka tu wypo-
czynek z dala od miejskiego zgiełku, wśród ciszy 
pięknej przyrody.
Dominujące ryby: karaś, karp, kleń, lin, okoń, 
płoć, szczupak. tel.: +48 41 377 65 19

Pińczów
Zalew Pińczowski, zbiornik powstały z dawne-
go koryta rzeki Nidy, jest obiektem sztuczne-
go pochodzenia o funkcji rekreacyjnej. Jego 
powierzchnia to 11.35 ha. Brak tutaj typowej 
strefy przybrzeżnej, szczególnie warstwy wy-
sokich szuwarów przybrzeżnych. Zbiornik jest 
ważny z punktu widzenia ochrony mięczaków  
w skali ogólnokrajowej jak również w skali całego 
świata, gdyż występuje tutaj 5 gatunków małży,  
z zagrożonych wyginięciem gatunków.
Zalew jest łowiskiem najczęściej wybieranym 
przez wędkarzy z Pińczowa i okolic. Jest przystań, 
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, do-
jazd bezpośrednio do łowiska, schronisko wędkar-
skie, bar, sklep wędkarski.
Dominujące ryby: amur, boleń, karp, krąp, leszcz, 
lin, okoń, płoć, sandacz, sum, szczupak, ukleja, 
wzdręga. Zdarza się węgorz.

Rzeka Nida
Ma około 25 metrów szerokości, zielone, często 
porośnięte krzewami brzegi, piaszczyste dno,  
a także nieliczne bystrza o kamienistym podłożu 
oraz rozległe zamuliska. Wewnętrzne zakręty są za-
mulone, zarośnięte, ale zewnętrzne mają na ogół 
twardy, łąkowy brzeg z piaszczystymi zejściami do 
wody. 
Padły tu rekordy Polski „na żywca”: szczupaka 
(24,1 kg i 128 cm) oraz sandacza (15,6 kg i 109 
cm). Miejscowi wędkarze łowią głównie na groch  
i pszenicę założoną na haki przystawek, ale łowią-
cy na spinning także poczują się tu jak w domu.
Dominujące ryby: jaź, karp, kleń, krąp, leszcz, 
okoń, płoć, sandacz, sum, szczupak, świnka, ukle-
ja, brzana. Nieliczna, za to duża certa.

Zalew Umer
Zalew w Umrze znajduje się na rzece Bobrzy. 
Zbiornik posiada powierzchnię 12 ha. Obowiązuje 
na nim zakaz połowu ryb ze środków pływających. 
Średnia głębokość zbiornika wynosi około 2,5 me-
tra. Zalew pogłębia się nieco w kierunku zapory do 
około 3 metrów. Od strony północnej znajduje się 
tarlisko ryb i na oznakowanym terenie obowiązuje 
zakaz wędkowania.

Dominujące ryby: karaś, karp, lin, okoń, płoć, 
szczupak.

To tylko wybrane miejsca, gdzie można oddać się 
swojej pasji. Ciągle odkrywane są nowe miejsca, 
które są znakomitym miejscem do aktywnego 
wypoczynku z wędką (oczywiście zgodnie z pra-
wem!), jak choćby zbiornik wodny na strumyku 
Kotyska w okolicach Lipia w gminie Brody. Pięknie 
położony w środku lasu, przy żółtym pieszym szla-
ku turystycznym do Iłży, czy też zbiornik wodny 
zwany Płuczką lub Kotyską nie zagospodarowany 
rekreacyjnie, w lesie pomiędzy Lipiem a Zębcem. 

Łowić można też na terenie gospodarstw 
agroturystycznych dysponujących wła-
snymi stawami:

Gospodarstwo Agroturystyczne  
- Rafał Gawlik
Śladków Mały 99a, gmina Chmielnik
tel.: +48 41 354 39 30, +48 501 55 32 24
25 ha stawów hodowlanych 
i rekreacyjnych.

Nad Wodą - Dorota i Ludwik Michta
Ciekoty 27, gmina Masłów
tel.: +48 41 311 22 65, +48 608 23 01 59
3 stawy hodowlane (karp, karaś, tołpyga, amur, 
szczupak), wypożyczalnia sprzętu.

SADHEST - Helena i Stanisław Sadłocha
Komórki 7, gmina Pierzchnica
tel.: +48 41 317 00 03
Bezpośredni dostęp do zalewu  
- Pierzchnica.

Gospodarstwo Agroturystyczne  
- S. Majewski 
Minostowice 33, gmina Chmielnik
tel.: +48 41 354 90 32, +48 693 41 86 28
1 staw hodowlany.

Gospodarstwo Agroturystyczne 
- E. Braciszewicz
Śladków Mały 99, gmina Chmielnik
tel.: +48 41 354 39 30 
25 ha stawów hodowlanych  
i rekreacyjnych

PYTLÓWKA
Tarczek 24, gmina Pawłów
tel.: +48 41 272 27 81
2 stawy hodowlane (łącznie ok 1ha), rzeka.

Gospodarstwo Agroturystyczne  
- J. Kwiecińska 
Tarczek 101, gmina Pawłów
tel.: +48 41 272 28 38
Staw hodowlany, rzeka.

Gospodarstwo Agroturystyczne  
- Z. Pacyga
ul Słupska 64,  Łagów
tel.: +48 41 307 41 98, +48 609 08 27 15
Staw hodowlany (karp, lin, karaś),  
rzeka.

WĘDKOWANIE

PŁYWALNIE

TURYSTYKA 
WODNA

Wędkarstwo to sport, który znajduje coraz więcej zwolenników. Wędkowanie pozwala odprężyć się 
i zrelaksować. W województwie świętokrzyskim znajduje się mnóstwo zakątków, w których miłośnicy 
wędkarstwa mogą realizować swoje pasje. Oto niektóre z nich:

W Krainie Mocnych Wrażeń

Wydano na zlecenie: 
Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2 lok. 32
25-033 Kielce
tel.: +48 41 361 80 57
www.swietokrzyskie.travel

Opracowanie: 
Wydawnictwo Kartograficzne DAUNPOL Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa, 
tel.: +48 22 664 37 20, fax: +48 22 664 50 91
www.daunpol-pilot.com.pl 
biuro@daunpol-pilot.com.pl

Regionalne Centrum 
Informacji Turystycznej
ul. Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel.: +48 41 348 00 60
www.swietokrzyskie.travel

Projekt  „Wykreowanie i promocja markowych produktów turystycznych Województwa
Świętokrzyskiego oraz ich kompleksowe oznakowanie” współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

 „... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...”

Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Kielcach
ul. Warszawska 34a/31
tel.: +48 41 368 07 22, www.pzw-kielce.pl



TURYSTYKA WODNA

ANDRZEJÓWKA – powiat kielecki
Kąpielisko Andrzejówka znajduje się w miej-
scowości Śladków Mały, przy trasie 73, pięć 
kilometrów od Chmielnika, przy drodze Kielce 
– Busko, po wschodniej stronie.
Andrzejówka, to zalew rzeki Miławki ze strze-
żonym kąpieliskiem i kilkunastometrową piasz-
czystą plażą na skraju lasu. Nad stawem jest 
niewielki stary betonowy pomost. Obok zbior-
nika boisko do piłki nożnej, w sezonie czynne 
są punkty gastronomiczne.
www.sladkow.agrowczasy.com

BOLMIN – powiat kielecki
Zalew w Bolminie, dawna piaskownia, 
leży przy drodze nr 762 w gminie Chęciny.  
W pobliżu wpada do Białej Nidy opiewana przez 
Żeromskiego Wierna Rzeka. Strzeżone kąpieli-
sko w Bolminie to jeden z najmłodszych i naj-
czystszych akwenów na terenie województwa. 
Leży około 20 kilometrów od Kielc przy drodze 
Kielce - Małogoszcz. Duża piaszczysta plaża od 
północy i prawie nieporośnięte pozostałe brze-
gi umożliwiają ze wszystkich stron dostęp do 
wody. Dno jest piaszczyste, w większej części 
zbiornika głębokość nie przekracza 2-3 metrów.  
Na miejscu są wypożyczalnie rowerów wod-
nych i kajaków.
www.bolminzalew.prv.pl
tel.: +48 603 91 20 93, +48 506 10 80 03.

BORKÓW – powiat kielecki
Strzeżone kąpielisko w Borkowie zloka-
lizowane jest nad zalewem na rzece Bel-
niance w gminie Daleszyce. Na miejscu 
znajdują się liczne punkty gastronomiczne  
o zróżnicowanym standardzie, wypożyczalnia 
sprzętu pływającego oraz duży (płatny) par-
king. W pobliżu jest też znany ośrodek jazdy 
konnej. Borków jest jedną z ulubionych miej-
scowości wypoczynkowych mieszkańców 
Kielc i okolic.

CEDZYNA – powiat kielecki
Nad zalewem w Cedzynie, po stronie za-
chodniej znajduje się strzeżone kąpielisko 
oraz punkty gastronomiczne. Wokół akwe-
nu jest kilka kilkunastometrowych plaż.  
Na miejscu są dwie wypożyczalnie kaja-
ków, rowerów wodnych oraz żaglówek.  

W promieniu 2 kilometrów od plaży jest kilka 
luksusowych hoteli, a w pobliskich wsiach Ce-
dzyna i Leszczyny liczne gospodarstwa agro-
turystyczne i punkty gastronomiczne. Dojazd 
z Kielc zapewniają autobusy komunikacji miej-
skiej linii 10, 14, 47, 106.

CHAŃCZA – powiat kielecki
Zalew Chańcza, czyli zalew rzeki Czar-
nej Staszowskiej koło Chańczy nieopodal 
Staszowa, to największy akwen w woje-
wództwie świętokrzyskim. Piaszczystych 
plaż okolonych lasem jest tu kilkanaście. 
Największa i strzeżona znajduje się około  
500 metrów od tamy (południowa strona  
zalewu). Chańcza nadaje się do żeglugi  
i uprawiania windsurfingu. Turyści mogą 
korzystać z kajaków, motorówek, nart wod-
nych, łodzi wiosłowych i rowerów wod-
nych. Liczne małe gastronomie, sklepy  
z artykułami spożywczymi i grille koło plaży,  
w pobliskim ośrodku Cztery Wiatry re-
stau-racja. W okolicznych wsiach znajdują 
się liczne gospodarstwa agroturystyczne.  
Działa tu prężnie Stowarzyszenie Gospodarstw 
Gościnnych “Nad Zalewem Chańcza”. Zorga-
nizowanych jest szereg płatnych pól namio-
towych z dostawą wody pitnej i wywozem 
śmieci. Odpoczywając w okolicy zalewu warto 
odwiedzić Zamek w Szydłowie, Staszów, Ze-
spół Pałacowo-Parkowy i zoo w Kurozwękach  
oraz zamek Krzyżtopór w gminie Iwaniska.

CIEKOTY – powiat kielecki
Ciekoty – Żeromszczyzna to niewielkie je-
ziorko przy trasie Kielce - Święta Katarzyna. 
Ma strome, porośnięte gęstą trawą brzegi. 
Kąpielisko jest niestrzeżone. Na miejscu jest 
mała gastronomia i bar piwny, w pobliżu 
pensjonat „Radostowa”. Nazwa zbiornika 
pochodzi od Stefana Żeromskiego, któ-
ry spędzał tu dziecięce i młodzieńcze lata.  
Dojazd z Kielc zapewniają autobusy komunika-
cji miejskiej linii 10 oraz 12.

KANIÓW – powiat kielecki
Kąpielisko w Kaniowie, zalew w Borowej Górze  
na dopływie Bobrzy, to nieduży akwen odległy  
o około 1,5 kilometra od centrum Zagnańska.  
Z Kielc dojazd drogą nr 750. Znajduje się tam  
kilka małych kilkumetrowych piaszczystych  
plaż z łagodnym zejściem do wody. Od zachodu 
zbiornik otaczają wykoszone łąki. Kąpielisko jest 
strzeżone, na miejscu jest plac zabaw dla dzieci 
oraz boisko do siatkówki, parking i mała gastrono-
mia.

LIPOWICA – powiat kielecki
Lipowica - średniej wielkości akwen leży po połu-
dniowej stronie drogi Chęciny - Morawica. Zbior-
nik ma dużą piaszczystą plażę, opadającą łagodnie 
do lustra wody. Brzegi obok plaży są dość strome,  
a na południowej stronie także porośnięte krzewa-
mi. Kąpielisko strzeżone i wytyczone bojami.

MÓJCZA – powiat kielecki
Mójcza położona jest nieopodal południowo-
wschodniej granicy Kielc. Przez wieś płynie rzeka 
Lubrzanka, na której utworzono niewielki Zalew 
Mójcza. Dojazd z Kielc zapewniają autobusy komu-
nikacji miejskiej linii 8.

UMER – powiat kielecki
Strzeżone kąpielisko z piaszczystą plażą  
w miejscowości Umer, położone jest nad za-
lewem na rzece Bobrzy, przy drodze nr 750  
w gminie Zagnańsk. Średnia głębokość zbior-
nika wynosi około 2,5 metra. Dojazd z Kielc za-
pewniają autobusy komunikacji miejskiej linii 32.  
Na miejscu jest parking, hotel i restauracja.
www.podjaskolka.pl

WILKÓW – powiat kielecki
Strzeżone kąpielisko z piaszczystą plażą nad 
zalewem w Wilkowie położone jest po lewej 
stronie drogi z Ciekot do Świętej Katarzyny.  
Na miejscu parking oraz punkt handlowy  
(napoje, lody).

RADZANÓW – powiat buski
Kąpielisko w Radzanowie leży 6 kilometrów na po-
łudnie od Buska Zdroju. Średniej wielkości akwen 
otoczony jest wysokim wałem. Jedynie od strony 
północnej brzeg łagodnie opada do wody. Tam też 
znajduje się duży betonowy i rozgałęziony pomost. 
Dno jest muliste. Kąpielisko jest strzeżone. Jest tak-
że wypożyczalnia sprzętu.

SOLEC-ZDRÓJ – powiat buski
Strzeżone kąpielisko w Solcu-Zdroju oddalone jest 
o niecałe dwa kilometry od centrum miejscowości 
uzdrowiskowej. Na turystów czeka dobrze rozbu-

dowana baza noclegowa i gastronomiczna. Na 
miejscu możliwość wypożyczenia sprzętu wodne-
go (kajaki, rowery wodne), boisko do piłki siatkowej 
oraz plażowej.

SĘDZISZÓW – powiat jędrzejowski
Niewielki zalew znajduje się na obrzeżach miasta. 
Na miejscu baza turystyczno – rekreacyjno - spor-
towa.

SKALBMIERZ – powiat kazimierski
W Skalbmierzu jest plaża o długości 300 metrów, 
strzeżone kąpielisko z charakterystycznym molem 
w kształcie litery „y”. Na miejscu jest wypożyczal-
nia sprzętu pływającego i boisko do siatkówki pla-
żowej. Obok plaży jest restauracja.
tel.: +48 41 352 01 43, +48 668 67 71 84

SIELPIA – powiat konecki
Sielpia to jedna z najpopularniejszych miejsco-
wości wypoczynkowych w województwie święto-
krzyskim. Znajduje się tam zalew na rzece Czarnej 
Koneckiej. Akwen, będący jednym z największych 
zbiorników rekreacyjnych w województwie święto-
krzyskim, położony jest 10 kilometrów od Końskich 
przy drodze nr 728 do Kielc.
Nad zalewem jest kilka kąpielisk strzeżonych 
i niestrzeżonych z piaszczystymi plażami, wy-
pożyczalnie sprzętu pływającego, plażowego  
i sportowego (blisko plaży jest boisko do siatkówki 
plażowej), punkt medyczny, parking (płatny), liczne 
ośrodki wypoczynkowe całoroczne i sezonowe, 
pole namiotowe, restauracje. Wzdłuż plaży ciągnie 
się ponadkilometrowy bulwar, przy którym stoi  
kilkadziesiąt małych gastronomii. W Siel-
pi kręcono zdjęcia do jednego z odcin-
ków popularnego serialu „Ojciec Mateusz”. 

ZOCHCINEK – powiat opatowski
Zochcinek to zbiornik retencyjno-rekreacyjny  
i zarazem jedyne strzeżone kąpielisko w powiecie 
opatowskim.

GUTWIN – powiat ostrowiecki
Ośrodek Rekreacyjny Gutwin jest usytuowany  
na peryferiach Ostrowca Świętokrzyskiego  
w północnej jego części i obrzeżach Puszczy Iłżec-
kiej. Znajduje się tam duży staw ze strzeżonymi 
kąpieliskami, brodzikiem dla małych dzieci oraz 
wypożyczalnią sprzętu wodnego (rowery wodne 
i kajaki). Jest także boisko do plażowej piłki siat-
kowej, plac zabaw dla najmłodszych oraz park 
linowy z dwoma napowietrznymi trasami. Do dys-
pozycji odwiedzających ośrodek, jest parking na  
100 samochodów oraz lokal gastronomiczny.
tel.: +48 785 48 89 46

GACKI – powiat pińczowski
Kameralne kąpielisko w Gackach nad zbiornikiem 
wodnym “Pompa”, przy Campingu Loch Ness. Na 
miejscu plaża z krystalicznie czystą wodą zawiera-
jącą siarkę. Dobre warunki do uprawiania nurko-
wania, gdyż głębokość zbiornika dochodzi do kil-
kunastu metrów. W sezonie szereg imprez letnich, 
miejsce do piłki plażowej.
tel.: +48 604 14 73 34

PIŃCZÓW – powiat pińczowski
Zalew na rzece Nidzie w Pińczowie, to zbiornik po-
wstały z dawnego koryta rzeki Nidy. Jest to obiekt 
sztucznego pochodzenia o funkcji rekreacyjnej  
z plażą i kąpieliskiem strzeżonym.                        
Przy zalewie znajduje się restauracja „Nad Za-
lewem” oraz ośrodek wypoczynkowy „MOSiR”,  
w którym można wynająć pokoje, domki turystycz-
ne jak również sprzęt pływający (kajaki i rowery 
wodne). Ośrodek dysponuje również autocampin-
giem.

KOPRZYWNICA – powiat sandomierski
Koprzywnica - zalew rzeki Koprzywianki, to śred-
niej wielkości akwen położony w zachodniej części 
miasta, składający się ze zbiornika głównego “DA-
NUSIA”, oraz zbiornika “HANIA”.  Charakteryzuje się 
stromymi i zarośniętymi przez niskie rośliny wodne 
brzegami. Najdogodniejsze kąpielisko znajduje się 
po południowej stronie akwenu. Dno jest muliste. 
Brak jest piaszczystej plaży. Kąpielisko w sezo-
nie jest strzeżone. Jest także mała wypożyczalnia 
sprzętu wodnego. Dla dzieci prowadzona jest bez-
płatna nauka pływania.

SZYMANOWICE DOLNE – powiat sandomierski
Zalew na rzece Koprzywiance jest położony około 
1 kilometra na południe od Klimontowa, wzdłuż 
drogi do Osieka, na wysokości miejscowości 
Szymanowice Dolne. Znajduje się tam strzeżone 
kąpielisko, boisko do siatkówki, boisko do pił-
ki nożnej i piłki nożnej plażowej oraz plac zabaw 
dla dzieci. Przez całą długość dna wije się koryto 
starorzecza Koprzywianki, gdzie głębokość wy-
nosi powyżej 5 metrów. W północnej części za-
lewu woda jest płytsza. Od strony południowej  
i północnej zalewu znajdują się parkingi.

BERNATKA – powiat skarżyski
W granicach Skarżyska – Kamiennej na jednym  
z ramion rzeki Bernatki znajduje się niewielki zalew 
o tej samej nazwie. Zbiornik jest stosunkowo płytki 
– maksymalna głębokość to 2,5 metra. Zasilany jest 
wodami I klasy czystości. Obok znajduje się ośro-
dek wypoczynkowy.
tel.: +48 41 253 08 94

JAŚLE – powiat skarżyski
Kąpielisko w Jaślu położone jest nad zalewem na 
rzece Jaślana, dojazd z drogi nr 7 w gminie Łącz-
na. Jaśle jest kąpieliskiem strzeżonym, prowadzo-
na jest tam bezpłatna nauka pływania. Na miejscu 
mała gastronomia.

KAMIONKA – powiat skarżyski
Kąpielisko w Suchedniowie leży na obrzeżach mia-
sta, nad zalewem rzeki Kamionki.  Zalew ma  łagod-
nie opadającą plażę i w większości piaszczyste lub 
rzadko porośnięte trawą brzegi. Plaża wysypana 
świeżym piaskiem, ma kilkanaście metrów. Dno jest 
piaszczyste. Zalew doskonale nadaje się do ama-
torskiego uprawiania sportów wodnych. Kąpielisko 
jest strzeżone. Do dyspozycji są korty tenisowe, 
motorówki, boisko do siatkówki, około 30 kajaków, 
rowerki wodne, łodzie wiosłowe i żaglówki. Dojazd 
ulicą Ogrodową.

MOSTKI – powiat skarżyski
Kąpielisko w Mostkach położone jest nad zalewem 
na rzece Żarnówce w gminie Suchedniów. Jest to 
średniej wielkości akwen leżący po zachodniej stro-
nie drogi Suchedniów - Parszów. Ma niedużą piasz-
czystą plażę, opadającą łagodnie do lustra wody. 
Na miejscu mała wypożyczalnia kajaków i rowerów 
wodnych. Kąpielisko strzeżone, na miejscu płatny 
parking.

REJÓW – powiat skarżyski
Skarżysko Rejów - zalew rzeki Kamionki. Akwen leży 
wśród sosnowych lasów na obrzeżach Skarżyska- 

Kamiennej, koło Muzeum Orła Białego ze stałą eks-
pozycją broni i sprzętu z drugiej Wojny Światowej. 
Ma łagodne piaszczyste brzegi. Plaża ma 100 me-
trów długości. Nad nią wznosi się trampolina do 
skoków. Nad zalewem przy plaży jest też długie kil-
kunastometrowe molo. Teren wokół kąpieliska jest 
ogrodzony, dno zalewu piaszczyste. Na miejscu jest 
wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych. Bazę 
noclegową zapewnia Ośrodek Wypoczynku i Re-
kreacji “Rejów”, posiadający miejsca noclegowe  
w domkach z pełnym węzłem sanitarnym i anek-
sem kuchennym, oraz w pokojach hotelowych.

BRODY IŁŻECKIE – powiat starachowicki
Brody Iłżeckie (inaczej Jezioro Brodzkie), to zbior-
nik retencyjny na rzece Kamiennej, położony na 
Przedgórzu Iłżeckim. Zapora powstała w 1964 roku,  
a w 1986 została przebudowana. Ponad pięciokilo-
metrowej długości zbiornik pełni funkcje przeciw-
powodziowe i rekreacyjne. Są tu trzy przystanie, 
gdzie można wypożyczyć żaglówki, motorówki, 
rowery wodne, kajaki i sprzęt do wind-surfingu.

LUBIANKA – powiat starachowicki
W Starachowicach, na południowo-zachod-
nich obrzeżach miasta, położony jest zalew  
rzeki Lubianki. Ma on łagodne brzegi,  
w większości porośnięte rzadką i niską trawą. 
Kilkudziesięciometrowa plaża znajduje się po 
północnej stronie zalewu. Wiedzie od niej roz-
budowane molo wytyczające obszar brodzika  
i wychodzące w lustro wody na kilkanaście me-
trów. Po  południowej stronie zalewu znajduje się 
przystań dla żaglówek. Kąpielisko jest strzeżone, na 
miejscu wypożyczalnia sprzętu wodnego, parking 
(płatny), w pobliżu sklep spożywczy.

PIACHY – powiat starachowicki
Zbiornik wodny “Piachy” położony jest w Stara- 

chowicach Michałowie na wschodnich obrzeżach 
miasta. Ma łagodne brzegi, w większości porośnię-
te trawą. Kilkumetrowa plaża ze świeżym piaskiem 
znajduje się po północnej stronie zalewu. Północne 
brzegi, jako jedyne, nadają się na miejsce do kąpieli 
i wypoczynku. Kąpielisko w okresie wakacyjnym 
jest strzeżone, posiada wydzieloną część dla dzieci. 
Wypożyczalnia sprzętu pływającego oferuje kajaki  
i deski do nauki pływania. Na miejscu parking (płat-
ny) oraz mała gastronomia.

GOLEJÓW – powiat staszowski
Kąpielisko w Golejowie nad jeziorem Golejow-
skim, czystym i zadbanym niewielkim zalewem 
koło Staszowa. Położone jest w lesie, cztery kilo-
metry od drogi Staszów - Osiek. Duża i rozległa 
plaża łagodnie schodzi do wody. Reszta brzegu 
jest bardzo stroma i gęsto porośnięta. W znacz-
nej mierze głębokość jeziora przewyższa 4 me-
try. Kąpielisko jest niestrzeżone z wydzielonym 
brodzikiem i częścią dla słabiej pływających.  
W pobliżu plaży znajdują się dwie wypożyczalnie 
sprzętu pływającego oraz restauracja i kilka małych 
punktów gastronomicznych.

CHYCZA – powiat włoszczowski
Zalew “Chycza” leży koło Nagłowic w powiecie 
włoszczowskim, w gminie Radków. Dysponuje 
strzeżonym kąpieliskiem oraz wypożyczalnią sprzę-
tu pływającego. Wokół znajduje się las, obok ośro-
dek wczasowy “Oksa” (domki) i mała gastronomia.

KLEKOT – powiat włoszczowski
Zalew “Klekot” znajduje się w Łachowie koło 
Włoszczowy. Jest tam strzeżone kąpielisko oraz 
wypożyczalnia sprzętu pływającego. Wokół zalewu 
rośnie las.

W województwie świętokrzyskim funkcjonują 
dwie szkoły nurkowania. Kielecka Szkoła Nur-
kowania Manta prowadzi kursy nurkowania  
w systemie CMAS i PADI oraz kursy nurkowania tu-
rystycznego. Zajęcia odbywają się m.in. w Kopalni 
w Gackach, Nowinach oraz na krytej pływalni przy 
ulicy Toporowskiego 96 w Kielcach. Świętokrzyskie 
Centrum Nurkowe ABYSS Diving, prowadzi nato-
miast szkolenia SDI i TDI, nurkowanie rekreacyjne, 
wrakowo-morskie i techniczne, a także kursy nurko-
wania pod lodem.

Na terenie województwa świętokrzyskiego 
działa ŚWIĘTOKRZYSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK 
ŻEGLARSKI z siedzibą Kielcach przy ulicy 
Działkowej 20, tel.: +48 41 345 10 94, +48 41 368 
35 55, www.sozz.uti.pl

Prężnie funkcjonuje kilka stowarzyszeń:

Klub Morski „Horn”, do osiągnięć którego można 
zaliczyć reaktywację regat CEDZYNA 24 - ze 
względu na swoją formę 24 godzin na wodzie 
uważanych za najcięższe, ale jednocześnie 
najbardziej prestiżowe w tej części Polski.
www.klubhorn.pl

Jacht Klub „Ostrowiec” działający głównie 
na terenie zbiornika wodnego w Brodach 
Iłżeckich.
www.jachtklub.ostrowiec.pl

Żeglarski Klub Morski „Bryza”
www.bryza.kielce.pl

i wiele innych.

Oprócz wyżej wymienionych akwenów, najlepiej, 
ze względu na swoją wielkość, do uprawiania 
żeglarstwa nadaje się zbiornik w Chańczy, gdzie 
pod koniec sierpnia organizowane są przez WOPR 
Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego 
Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie. 
Pożeglować można również w Sielpi oraz na kilku 
mniejszych zbiornikach.

Atrakcją regionu są spływy kajakowe 
organizowane na Wiernej Rzece, uwiecznionej 
na kartach powieści Stefana Żeromskiego oraz 
na Nidzie, której dolina należy do Obszaru 
Natura 2000. Kajakiem można też popływać 
między innymi na rzece Kamiennej, w Sielpi oraz  
w Golejowie, zwiedzając malowniczo położone 
w lasach sosnowych jeziorka krasowe, które 
połączone wodnymi przesmykami tworzą swoistą 
„Golejowską Wenecję”. Organizowaniem spływów 
zajmuje się Przedsiębiorstwo Turystyczne 
„Kajakiem.pl” z Jędrzejowa, które zaprasza na 
spływy weekendowe, tygodniowe, firmowe  
a także wypady „na kajaki” w inne regiony Polski.

KĄPIELISKA

NURKOWANIE

ŻEGLARSTWO

KAJAKI

Na terenie województwa świętokrzyskiego znajduje się kilkadziesiąt zbiorników wodnych 
naturalnych, bądź sztucznego pochodzenia, z reguły bardzo czystych, gdzie można oddać 
się swoim pasjom – pływaniu, uprawianiu sportów wodnych, wędkowaniu, czy też po prostu 
leniuchowaniu. Wypoczynek w świętokrzyskim jest tani, ale nie oznacza to gorszego standardu. 
Wprost przeciwnie. Sprawdź, przekonasz się sam!

Szkoła Nurkowania Manta
ul. Toporowskiego 96 (kryta pływalnia), 
Kielce
tel.: +48 607 04 30 78, +48 604 84 74 02
www.manta.oz.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
m. Końskie Sp. z o.o. w Sielpi
Sielpia,ul. Spacerowa 1
26-200 Końskie
tel.: +48 41 372 02 22, +48 41 372 05 02
www.sielpia.pl

Informacja Turystyczna Oddział 
PTTK w Końskich
ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie
tel.: +48 413 72 31 70
www.pttkkonskie.pl

Urząd Gminy Raków
ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków
tel.: +48 41 353 50 18, www.rakow.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
tel.: +48 41 357 20 44, +48 41 357 20 20.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Ogrodowa 11, 26-130 Suchedniów
tel.: +48 41 254 33 51
www.osir-suchedniow.republika.pl

Przedsiębiorstwo 
Turystyczne ”Kajakiem.pl”
Anita Górecka ul. Rakowska 29 
28-300 Jędrzejów
tel.: +48 600 28 83 75
www.kajakiem.pl

Świętokrzyskie Centrum Nurkowe 
Abyss Diving
ul. Okrzei 59, 25-526 Kielce
tel.: +48 41 362 94 62, +48 604 58 17 98
www.scn-abyss.pl

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Pińczowie  
28-400 Pińczów
ul. Pałęki 26a
tel.: +48 41 357 20 44
www.pinczow.com.pl


