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Sielpia stanowi największą miejscowość wypoczynkową 

województwa świętokrzyskiego. Położona jest wśród pięknych 

sosnowych lasów, nad malowniczym zalewem rzeki Czarnej 

Koneckiej. Letnisko powstało w 1962 roku jako zabezpieczenie 

potrzeb socjalnych dla pracowników koneckich zakładów pracy. 

Położenie 



W 1961 roku Żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza wykonali 

roboty ziemne, a w kolejnych latach wykonali prace związane 

z elektryfikacją letniska, budową ośrodka harcerskiego, a także 

budynku szkolnego w Lutej. 

Historia 



Uroczystego otwarcia zalewu w Sielpi dokonali w dniu 24 

czerwca 1962 roku między innymi inicjatorzy jego powstania: 

Minister Spraw Wewnętrznych gen. dyw. Mieczysław Moczar, 

konecczanin - poseł na Sejm Stanisław Klusek, przedstawiciele 

Wojsk Ochrony Pogranicza i inni goście w asyście harcerzy 

z koneckiego Hufca ZHP. 

Historia 



W błyskawicznym tempie, powstały w letnisku zespoły 

domków campingowych. Z biegiem czasu część z nich została 

wyparta przez murowane pawilony mieszkalne. W końcu lat 

sześćdziesiątych ubiegłego wieku Sielpia stanowiła prawdziwy 

kurort. Zaspokojenie potrzeb wczasowiczów realizowały trzy 

restauracje oraz punkty gastronomiczno-handlowe.  

Historia 



Letnisko zmieniło swój charakter. Na akwenie pojawiły się 

jednostki pływające tj. statek wycieczkowy, łodzie żaglowe, 

rowery wodne oraz kajaki. Znakarze z PTTK wyznaczyli sieć 

pieszych i rowerowych szlaków turystycznych o łącznej długości 

ponad pół tysiąca kilometrów. Muzeum Zagłębia Staropolskiego 

ponownie udostępniło ekspozycję dla zwiedzających. 

Historia 



Na scenie przy plaży głównej odbywały się koncerty i sławne 

na cały kraj Wybory Miss Sielpi. Letnisko odwiedzili znani 

celebryci. Zostało otwarte kino letnie. Powstały boiska 

sportowe, nowe drogi i parkingi. Betonowe słupy oświetleniowe 

wymienione zostały na stylizowane latarnie, a stare płyty 

chodnikowe na molo wyparła kostka brukowa. Sielpia na 

przestrzeni kilkunastu lat zmieniła całkowicie swoje oblicze. 

Historia 



Zbiornik wodny w Sielpi został poddany modernizacji w latach 

80-tych z kąpieliska zostaje wybrane ok. 8 tys. m3 torfu 

i namułu, a w ich miejsce nawieziony został piasek. 

Dla ochrony stateczności jazu piętrzącego w odległości 

ok. 900 m na rzece Czarnej-Koneckiej, został wybudowany 

stopień wodny pn. “Jaz awaria”.  
 

Historia 



W wyniku zniszczenia w 1993 r. stopnia wodnego (jazu 

z mostem) na rzece w km 55+730 w miejscowości Małachów 

nastąpiła silna erozja denna i brzegowa rzeki, a w roku 2007 

poprzez zniszczenie zapory czołowej na zbiorniku wodnym 

w Janowie ponownie nastąpiła erozja denna i brzegowa rzeki 

Czarnej Koneckiej oraz dna zbiornika wodnego w Sielpi. 
 

 

Historia 

 

W wyniku tego, skarpy i dno 

rzeki zostały wyerodowane 

i do zbiornika w Sielpi 

przemieszczone zostało ok. 

700 000 m3 namułów (piachu). 

Z pierwotnej  powierzchni 

zbiornika ok. 60 ha w wyniku 

erozji pozostała powierzchnia 

ok. 44 ha. 



W latach 90-tych dokonano naprawy mechanizmów 

wyciągowych i zasuw na czterech z pośród pięciu otworów jazu 

piętrzącego. 

W roku 2008 dokonano remontu i modernizacji jazu stałego 

pn. “Jaz awaria”, który na skutek przepływu wezbranych 

wielkich wód powodziowych uległ uszkodzeniu. 

W 2011 roku została naprawiona środkowa zasuwa wraz 

elementem wyciągającym tego jazu.  
 

 

Historia 



Na zlecenie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Kielcach w 2012 r. rozpoczęto budowę obwodnicy w Końskich 

z przebudową drogi nr 728 i budową ścieżki rowerowej na 

odcinku Sielpia-Końskie o wartości inwestycji 133 mln zł. 

Podjęto pracę nad budową „Piekielnego Szlaku” z  kładkami na 

rzece Czarnej Tarasce oraz Czarnej Koneckiej, co umożliwi 

w przyszłości odbywanie wycieczek wokół zbiornika wodnego. 
 

Historia 



Staraniem Gminy Końskie w 2012 r. został uregulowany stan 

prawny gruntów pod czaszą zbiornika. Zostało wydzielone 

koryto rzeki Czarnej Koneckiej jako niezbywalna własność 

Skarbu Państwa. Grunty stanowiące czaszę zbiornika wodnego 

wraz z urządzeniami piętrzącymi stały się własnością Gminy 

Końskie. Uzyskanie prawa do dysponowania tymi gruntami 

przez Gminę pozwoliło na dalsze działania związane z jego 

odbudową i zagospodarowaniem terenu w jego obrębie. 
 

Historia 



Główne kierunki działań to: 

 Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne zbiornika 

wodnego i obszaru funkcjonalnie z nim związanego, 

 Przywrócenie oraz w miarę możliwości zwiększenie 

pierwotnej zdolności retencyjnej zbiornika, zlikwidowanie lub 

zminimalizowanie zjawiska nanoszenia do zbiornika rumoszu 

oraz wypełnienia czasy zbiornika osadami i powstawania 

zakwitu wody, 

 Zagospodarowanie zbiornika wodnego do celów 

energetycznych dzięki różnicy poziomów i energii przepływu 

wody. 

Perspektywy 



Fotografie 
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