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W sąsiedztwie zamku, na przepływa-
jącej przez Sobków Nidzie, organizo-
wane są spływy kajakowe. Można też 
popływać cumującymi przy brzegu 
zamkowymi gondolami, do których 
wsiąść może nawet kilkanaście osób. 
Przejażdżkę wodną, u podnóża ry-
cerskiego zamku, urozmaicają opo-
wiadane przez flisaków legendy. Do 
przystani z gondolami dochodzi się 
żwirową alejką obok zamkowej stud-
ni, murów północnych z bramą oraz 
miejsca na ognisko. W czasie rejsu 
można podziwiać malowniczą Nidę 
i zamek w formie częściowo odre-
staurowanej ruiny, na który składa 
się pałac z dziedzińcem, stajnia oraz 
pozostałości murów obronnych i 3 
baszt. Dziś obiekt służy celom tury-
styczno-rozrywkowym. W baszcie i 

dawnym domu mieszkalnym działa 
restauracja „Pod zakutym łbem”, są 
też pokoje gościnne i stadnina koni. 
Na dziedzińcu stoją armaty i narzę-
dzia tortur. Odbywają się tu turnieje 
rycerskie i inne regionalne festiwale. 

Zamek Rycerski 
28-305 Sobków, ul. Sobka 15
tel. 41 387 11 36, 509 301 601
www.zameksobkow.pl

Rzeka Nida jest dopływem Wisły i 
jedną z najcieplejszych polskich rzek, 
której temperatura wody latem do-
chodzi do +27ºC. Przepływa przez 
Chęcińsko-Kielecki i Nadnidziański 
Park Krajobrazowy. Organizowane 
na niej spływy kajakowe są łatwe, 
nieuciążliwe i malownicze. Mogą być 
dłuższe lub tylko weekendowe. Taki 
spływ można zorganizować samo-
dzielnie, albo skorzystać z oferty pro-
fesjonalnych firm i wypożyczalni ka-
jaków oferujących niezbędny sprzęt. 
Organizatorzy spływów, w zależności 
od wybranej oferty, zapewniają sprzęt, 

kamizelki asekuracyjne, specjalne po-
jemniki do bezpiecznego przechowa-
nia np. telefonu, dokumentów oraz 
transport (również bagażu brzegiem 
rzeki), opłacone miejsca na polach 
namiotowych, ubezpieczenie, trans-
fer kierowców i profesjonalną opiekę 
przewodnika. 

Przedsiębiorstwo Turystyczne 
„Kajakiem.pl” Anita Górecka
28-300 Jędrzejów
ul. Rakowska 29
tel. 600 288 375
www.kajakiem.pl, 
www.splywy-kajakowe.pl 

Paweł Wojnarowski
28-100 Busko-Zdrój
ul. Kilińskiego 8
tel. 41 378 40 81, 600 687 529
www.splywynida.nstrefa.pl 

Spływy kajakowe
28-400 Pińczów, ul. Pałęki 26
tel. 41 357 28 11, 600 821 095
www.mosir.pinczow.com.pl 

Zalew Chańcza to zbiornik retencyj-
ny powstały w 1974 r. przez zalanie 

fragmentu doliny rzeki Czarnej z 
łąkami, pastwiskami i kilkoma za-
budowaniami. Jego głębokość to 
11 m w pobliżu tamy, do poniżej 3 
m na północnych krańcach. Jest to 
też zbiornik rekreacyjny, na którego 
brzegach są plaże okolone lasami. 
Dla żeglarzy oraz plażowiczów w 
okresie letnim dostępne są 2 strze-
żone kąpieliska. Można wypożyczyć 
rower wodny, kajak lub łódkę oraz 
spróbować windsurfingu i wędko-
wania. W okolicy zalewu powsta-
ły hotele, parkingi, wypożyczalnie 

sprzętu wodnego, stadniny koni, a 
w okolicznych wsiach rozwinęła się 
agroturystyka. 

Lokalna Grupa Działania 
„Białe Ługi”
26-021 Daleszyce, pl. Staszica 6
tel. 41 307 26 44
www.bialelugi.pl
www.rakow.pl

Wśród lasów sosnowych porasta-
jących Wzgórza Koneckie, nad 
malowniczo położonym Zalewem 
Czarnej Koneckiej leży miejscowość 
letniskowa Sielpia Wielka. To jedna 
z najchętniej odwiedzanych miej-
scowości wypoczynkowych na Kie-
lecczyźnie, w której zlokalizowano 
wiele ośrodków wypoczynkowych. 
Duży akwen wodny cieszy się uzna-
niem miłośników wypoczynku nad 
wodą, pływania, sportów wodnych 
i wędkowania. W tutejszych wodach 
żyją karpie, szczupaki, liny, karasie i 
wiele innych ryb. Zalew przyciąga 
turystów bogactwem ryb, świetnym 
zapleczem wypoczynkowym i ma-

lowniczą okolicą. Największe, strze-
żone kąpielisko z dużą piaszczystą 
plażą posiada też punkt medyczny, 
boisko do siatkówki plażowej, wypo-
życzalnię rowerów górskich i sprzętu 
sportowego (łodzie wiosłowe, kajaki, 
rowery wodne, leżaki, krzesła, para-
sole, piłki). Na zalewie znajdują się 2 
wysepki, do których można dopły-
nąć kajakiem lub rowerem wodnym. 
Długie molo zachęca do spacerów. 
Wzdłuż plaży ciągnie się bulwar (dł. 
ok. 1 km), przy którym znajdują się 
małe punkty gastronomiczne. Warto 
odwiedzić pobliskie Muzeum Staro-
polskiego Zagłębia Przemysłowego 
z unikatowymi zabytkami techniki z 
XVI-XX w. Rozległe Lasy Koneckie 
są rajem dla grzybiarzy.

Centrum Informacji Turystycznej,
26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1
tel. 41 372 90 88
www.konskie.travel 

Muzeum Zagłębia Staropolskiego
26-200 Sielpia k. Końskich
ul. Słoneczna 19
tel.  41 372 02 93
czynne: 
wtorek - niedziela 
  w godz. 9⁰⁰ – 12⁰⁰ , 13⁰⁰ – 17⁰⁰ 
czas zwiedzania: z przewodnikiem 
trwa ok. 1 godziny
www.muzeum-techniki.waw.pl

Zalew na rzece Belniance, odcinku 
źródłowym Czarnej Nidy, zbudowa-
no w 1973 r. z przeznaczeniem na 
zbiornik rekreacyjny. Borków jest lu-
bianą miejscowością wypoczynkową, 
do której turystów przyciąga duży 
zalew z molo, piaszczysta plaża, alej-
ki spacerowe i wyspa dla wędkarzy. 
W pobliżu miejscowości znajdują 
się gospodarstwa agroturystyczne i 
ośrodki wypoczynkowe, w których 
można zanocować, zjeść dobry po-
siłek czy pojeździć konno. Zalew, 
odbudowany po powodzi w 2001 
r., ma warunki, aby być najpiękniej-
szym kąpieliskiem w regionie. W 
okolicy znajdują się unikatowe zako-
la rzeczne oraz stare sosnowe lasy.

Lokalna Grupa Działania 
„Białe Ługi”
26-021 Daleszyce, pl. Staszica 6
tel. 41 307 26 44
www.bialelugi.pl
www.rakow.pl

Podczas rejsu Wisłą, ostatnią wielką i 
dziką rzeką Europy, można podziwiać 
panoramę położonego na wysokiej 
skarpie Sandomierza. Na statkach 
wycieczkowych odbywają się rejsy 
edukacyjne z przewodnikiem, rejsy o 
zachodzie słońca i całodniowe wypra-
wy rzeką do odległych miast. W czasie 
rejsu spacerowego (czas płynięcia 30 

min.) w dół i w górę Wisły turyści 
oglądają strzeliste wieże kościołów, 
gmach Collegium Gostomianum 
wznoszący się na skraju skarpy i 
fragmenty sandomierskiej Starówki. 
Dłuższy rejs w górę rzeki (czas płynię-
cia 2 godz.) odbywa się w godzinach 
wieczornych z postojem w dosko-
nałym miejscu widokowym, gdzie 
można rozpalić ognisko lub grilla i 
obejrzeć zachód słońca. Natomiast 
całodzienny spływ środkowym prze-
łomem Wisły daje możliwość pozna-
nia rozlewisk królowej polskich rzek, 
nadbrzeżnych pejzaży oraz obserwa-
cji ptaków (czapli siwych, bocianów 

czarnych, dzikich kaczek). W czasie 
rejsu przewodnik opowiada historie 
mijanych miejsc. 

Rejsy po Wiśle - Tadeusz Prokop
27-600 Sandomierz, 
ul. Kochanowskiego 10
tel. 603 591 485, 695 185 965 
www.kapitan-prokop.pl 
rejsy odbywają się: V-X 

PTTK oddział Sandomierz
27-600 Sandomierz, ul. Rynek 12
tel. 15 832 26 82, 15 832 23 05 
www.pttk-sandomierz.pl
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Wieś Brody w XVIII w. była ośrod-
kiem hutnictwa, a historia zapory 
wodnej związana jest z koncepcją Sta-
nisława Staszica, dotyczącą budowy 
odlewni żelaza wzdłuż rzeki Kamien-
nej w Staropolskim Okręgu Przemy-
słowym. W 1840 r. we wsi powstała 
zapora i zbiornik zaopatrujący w 
wodę walcownię i pudlingarnię. Na 
miejscu starej zapory w 1903 r. znisz-
czonej przez powódź, w latach 1959-
1964 wybudowano nową. Ze starej 
zapory zachował się przelew wodny 
z 1840 r. zbudowany z kamiennych 
ciosów. Przed tamą stoi pomnik Sta-
nisława Staszica. Powstały rozległy 
akwen (dł. ok. 5 km) jest jednym z 
najpiękniejszych zakątków Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Doliny 
Kamiennej. Leży on w malowniczym 
przewężeniu doliny rzecznej . Zalew 
ma dobrą renomę wśród wędkarzy i 

amatorów sportów wodnych. Są tu 
przystanie wodne, wypożyczalnie ża-
glówek, motorówek i rowerów wod-
nych. W okolicy rozwinięta jest baza 
noclegowa i gastronomia. Dobrze 
oznakowane są trasy szlaków pieszych 
(Dookoła zalewu, Milenijny) i rowe-
rowych ( Dookoła gminy Brody, im. 
Witolda Gombrowicza, Śladami za-
bytków techniki Doliny Kamiennej). 

Centrum Informacji Turystycznej
27-200 Starachowice
ul. Kielecka 3
tel. 693 779 899
www.starachowice.travel

We wsi Radzanów usytuowane są 
dwa 11-hektarowe zbiorniki reten-
cyjno-rekreacyjne, które powstały w 
latach 90. XX w. po przebudowie 
istniejących tu od lat stawów. Dzięki 
temu powstało kąpielisko rekreacyj-
ne i idealne miejsce  dla wędkarzy. 
Nad bezpieczeństwem kąpiących 
się i uprawiających sporty wodne 
czuwają ratownicy. Na terenie ką-
pieliska działa wypożyczalnia sprzętu 
sportowego i mała gastronomia. Na 
zbiorniku dla wędkarzy, który zary-
biany jest przez Koło Wędkarskie 
Radzanów, często rozgrywane są za-
wody wędkarskie. Żyją w nim ryby: 

karpie, karasie i leszcze, czasem moż-
na złowić suma. Położony w pobli-
żu miasta zbiornik jest doskonałym 
miejscem wypoczynku.

Wypożyczalnia 
sprzętu wodno-rekreacyjnego
Radzanów 
tel. 41 370 52 37

PZW Koło Radzanów
www.pzw.org.pl

Sztuczny zbiornik wodny Cedzyna 
utworzono na rzece Lubrzance w 
latach 1967-1972, na terenie Pod-
kieleckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Wybudowano go głów-
nie dla potrzeb rolnictwa oraz rekre-
acji i wypoczynku. Zalew Cedzyna 

jest zbiornikiem strzeżonym przez 
ratowników. W położonym przy pla-
ży ośrodku sportowym znajdują się: 
plac zabaw dla dzieci i zjeżdżalnia, 
parking, baza gastronomiczna oraz 
przystań z wypożyczalnią rowerów 
wodnych, kajaków, łódek i inne-
go sprzętu pływającego. W wodzie 
żyje wiele gatunków ryb: amur, jaź, 
lin, okoń, sandacz, szczupak. Jest to 
wspaniałe miejsce dla amatorów węd-
karstwa, ale również żeglarstwa.  W 
ośrodku Horn odbywa się kilkanaście 
imprez żeglarskich w sezonie, zawo-

dy, regaty, m.in. 24-godzinne Regaty 
Cedzyna 24, Zawody o Puchar Mar-
szałka Województwa, Akademickie 
Mistrzostwa Regionu, oraz szkolenia 
żeglarskie. 

Klub Morski Horn
25-346 Kielce, ul. Jasieńskiego 20
tel. 606 287 196, 603 304106
www.klubhorn.pl 

Suchedniów położony jest w otuli-
nie parków krajobrazowych - Suche-
dniowsko-Oblęgorskiego i Sierado-
wickiego w sąsiedztwie rezerwatów 
przyrody, do których prowadzą zna-
kowane szlaki turystyczne. Jest on 
znakomitą bazą wypadową w Góry 
Świętokrzyskie. O atrakcyjności 
miasta decyduje doskonale przygoto-
wany ośrodek rekreacyjny nad zbior-

nikiem wodnym.  Odpoczną nad 
nimi wędkarze, miłośnicy sportów 
wodnych i spragnieni plażowania. 
Brzegi zalewu są piaszczyste lub po-
rośnięte trawą. W sąsiedztwie ładnej  
plaży ze strzeżonym kąpieliskiem są 
korty tenisowe, boisko do siatków-
ki, wypożyczalnia kajaków, rowerów 
wodnych i łodzi wiosłowych, można 
też popływać motorówkami. Atrak-
cją jest rezerwat ptactwa wodnego na 
wyspie, na którą nie wolno wchodzić, 
ale można obserwować ptaki - kacz-
ki, łyski, czaple siwe, łabędzie i ptaki 
drapieżne. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji
26-130 Suchedniów
ul. Ogrodowa 11
tel. 41 25 43 351
www.camping140.pl
www.suchedniow.pl

- wodne wyprawy opisane w tekście

wojewÓdZtwo świĘtokrZySkie


