
SULEJÓW WAPIENNIKI 
 
Położenie zbiornika 
Zbiornik Wapienniki Sulejów położony jest w województwie łódzkim, na terenie byłych 
Zakładów Przemysły Wapiennego w Sulejowie, obok koryta rzeki Pilica. 
Zbiornik to zalany kamieniołom, otoczony drzewami, ze stromymi urwiskami. Nie ma tam 
infrastruktury nurkowej.  
 

 
 
Jest kilka wejść do wody, w tym jedno z betonowymi schodkami zaznaczone na poniższej 
mapie. Woda ma charakterystyczny turkusowy kolor, jest on wynikiem węglanu wapnia 
zawartego w wodzie. 
 

 

Wejście do wody 



  
 
Rys historyczny 
Okolice Sulejowa słynęły od dawna ze złóż węgla kamiennego, rozwój przemysłu Sulejów 
zawdzięcza Cystersom z Podklasztorza, którzy opracowali technologię wypalania tego 
surowca. W 1875 na tym ternie istniały 3 kamieniołomy. Wapno transportowano 
początkowo rzeką Pilicą, a następnie koleją. Zakłady Przemysłu Wapiennego w Sulejowie 
upadły w 2002 roku, obecnie właścicielem jest syndyk upadłościowy zakładów. 
Teren nie jest ogrodzony, niestety wokół zbiornika można znaleźć dużo śmieci. 
 
Informacje o zbiorniku 
 
Głębokość: 13 m 
 
Przejrzystość – według dostępnych informacji w okresie zimowym nawet 6-8 m, podczas 
mapowania widoczność była w granicach 2-3 metry. 
 
Dno – muliste, miejscami z ogromnymi głazami i kamieniami. W zbiorniku można natrafić na 
pozostałości dawnej infrastruktury kamieniołomu i zakładów. Najwięcej przy wejściu do 
wody z kamiennymi schodkami, na powierzchni wody widoczne końcówki rur, które pod 
wodą ciągną się do głębokości 10 m. Oprócz systemu rur z zaworami, sporo jest różnych 
elementów złomu, schody metalowe, barierka, fragment ściany budynku. Oprócz 
pozostałości zakładów, zatopione są też inne „atrakcje” np. sanki czy miniaturowy model 
statku. Od systemu rur prowadzi kilka poręczówek w różnych kierunkach.  
Ukształtowanie dna jest typowe dla kamieniołomu, do głębokości 5 metrów opada łagodnie, 
następnie ściany pionowo opadają do głębokości 10 m. Ściany kamieniołomy z dużymi 
głazami i wyłomami.  
W płytkiej części, do 10 m sporo powalonych drzew, krzaków. Roślinność typowa dla 
polskich jezior, można w tym zbiorniku spotkać moczarkę, rzęsę trójrowkową czy zdrojka. 
 
Mapowanie 
Mapowanie zbiornika odbyło się w dniu 7 lipca 2019 r. podczas 2 nurkowań z użyciem 
kompasu.  
 
Mapa obejmuje część systemu podwodnych rur oraz część zbiornika zlokalizowanego po 
prawej stronie rur. 
 



Po wejściu do wody kamiennymi schodkami, na głębokości 2 metrów zaczynają się metalowe 
schody z barierką, które opadają na głębokość 5 metrów i prowadzą do systemu rur. W 
opisywanej części znajduje się system 3 pionowych rur z zaworami, którymi nadal można 
kręcić. Od każdej pionowej odchodzą i opadają rury w dół, przy murze, na głębokość 8-10 m. 
Od pierwszej rury po prawej stronie odchodzą dwie poręczówki. Jedna pod katem 210 stopni, 
podążą mulistym dnem, pokrytym dużymi głazami na głębokość 13 metrów. Na dnie 
rozdziela się na dwie poręczówki – białą i czerwoną idące w kierunku brzegu po drugiej 
stronie zbiornika.  
Kolejna poręczówka odchodząca od pierwszej rury po prawej stronie pod kątem 300 stopni, 
prowadzi na ściankę opadającą ostro w dół na głębokość 8-10 metrów. Dno w tym miejscu 
składa się głównie z różnej wielkości głazów. Poręczówka rozdziela się na dwie odnogi, 
prowadzące w kierunku brzegu. 
 

 
Podwodny las, głębokość 0-6 m 
 



 
Podwodna łąka moczarki kanadyjskiej. 
 

 
Fragment systemu rur 
 



 
System rur wraz z poręczówką. 

 
Złom i opony rozmieszone wokół systemu rur. 
 



 
Fragment ścianki kamieniołomu. 
 

 
 


