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Abstract: This paper presents an inventory of selected geological and mining facilities in the Sitkówka-Nowiny 
Community, in terms of their geoturism availability. An interesting and unique geological structure, diversifi ed landscape 
and numerous historical and contemporary mine workings make this area ideal for the development of new forms of 
tourism that is the specialized geotourism. The choice of article theme is also due to the desire to promote a wider 
interest of geotourism as a potential local tourist product, based on the geological heritage of the whole Chęciny-
Kielce region. As a result of the inventory there are proposed four geosites. Each object is characterized in following 
categories: location of the object, description of natural environment, the current tourism infrastructure and proposal 
for the geotouristic provision.
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Położenie fi zyczno-geografi czne gminy Sitkówka-Nowiny

Teren gminy Sitkówka-Nowiny według podziału fi zyczno-geografi cznego Polski J.Kondrackiego (2000), 
położony jest w zachodniej części mezoregionu Góry Świętokrzyskie, który należy do makroregionu Wyży-
na Kielecka wchodzącego w skład prowincji Wyżyna Małopolska. W skład omawianego obszaru wchodzą 
dwa mikroregiony: Pasmo Dymińskie, które jest silnie rozczłonkowane i Wzgórza Chęcińskie, które tworzą 
liczne pasma wzniesień w okolicy Chęcin (ryc. 1). 

W północno-zachodniej części gminy położone są Góry Zgórskie z najwyższym punktem gminy Górą 
Patrol (389 m n.p.m.). W części centralnej Pasmo Bolechowic-kie, a w południowo-zachodniej Pasmo 
Zelejowskie. W południowo-wschodniej części gminy występują pojedyncze pasma wzniesień, których 
udokumentowane złoża są bazą surowcową dla przemysłu cementowego i wapienniczego.
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Inwentaryzacja wybranych obiektów geologiczno-górniczych

Góra Żakowa – rezerwat przyrody nieożywionej (fot. 1, 2)
 

Lokalizacja obiektu: Rezerwat położony jest w obrębie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowe-
go, w południowo – zachodniej części Gminy Sitkówka-Nowiny, w sołectwie Szewce-Zawada (fot. 1). Obej-
muje on dwa wzniesienia, Górę Wsiową (367 m n.p.m.) i Górę Żakową (363 m n.p.m.) wchodzące w skład 
zachodniej części Pasma Zelejowskiego i położone na północ od miejscowości Skiby (Wróblewski 2007).

Opis przyrodniczy: Rezerwat utworzony w 1999 roku, w celu ochrony powierzchniowych i podziem-
nych wyrobisk górnictwa kruszcowego rud ołowiu oraz chronionych gatunków roślin (Sidło, Stachurski, Wój-
towicz 2000). Masyw skalny w obrębie rezerwatu zbudowany jest z wapieni górnodewońskich, należących 
do południowego skrzydła synkliny bolechowickiej, a od północy wapienie przykrywają osady zlepieńców 
permskich. Wapienie i zlepieńce poprzecinane są uskokami i spękaniami, w których w dawnych okresach 
geologicznych (górny karbon, dolny perm) krążyły bogate w składniki mineralne roztwory hydrotermalne, 
tworząc grube żyły kalcytowe tzw. różankę zelejowską (fot. 2). W górnym permie i dolnym triasie utworzyły 
się złoża rud ołowiu z mineralizacją galenowo – barytową. Różanka zelejowska była przedmiotem eksplo-
atacji w wyrobiskach górniczych zlokalizowa-nych na południowej stronie Góry Wsiowej od XVII wieku. 
Natomiast rudy ołowiu poszukiwano i eksploatowano w całym masywie Gór Skibskich w ponad kilkuset 
podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach górniczych. Eksploatacja rud ołowiu na terenie dzisiejszego 
rezerwatu prowadzona była od XVI wieku do początku XX wieku (Górniak, Jóźwiak, Kasza, Urban 2006).

Ryc. 1. Położenie gminy Sitkówka-Nowiny na tle mezoregionów woj. Świętokrzyskiego
Fig.1. Localization of the Sitkówka-Nowiny parish at the background of the geographical regionalization of the Świę-

tokrzyskie voivodeship.
Źródło: J. Kondracki, Geografi a regionalna Polski, 2000.
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Fot.1. Naturalne formy skałkowe w Rezerwacie Góra 
Żakowa

Figure 1. Natural rock forms in the “Góra Żakowa” nature 
reserve                                                Fot.: G. Pabian

Fot.2. Dawny kamieniołom różanki zelejowskiej w Rezer-
wacie Góra Żakowa 

Figure 2. Old quarry of calcite called „różanka zelejowska” 
in the „Góra Żakowa” nature reserve   Fot.: G. Pabian

Fot.3. Powierzchniowe ślady historycznego górnictwa krusz-
cowego na Górze Miejskiej w Paśmie Bolechowickim

Figure 3. Surface treces of old are mining on Miejska mo-
untains in Bolechowickie range          Fot.: G. Pabian

Fot.4. Zachodnia ściana Kamieniołomu Szewce na Górze 
Okrąglicy

Figure 4. Western wall of the Szewce quarry in Okrąglice 
mountain                                             Fot.: G. Pabian

Fot.5. Kamieniołom Bolechowice
Figure 5. Bolechowice quarry                     Fot.: G. Pabian

Fot.6. Widok z Berberysówki na Kamieniołom Zgórsko 
i przełom Bobrzy w Słowiku

Figure 6. View from the Berberysówka mountains at the 
Zgórsko quarry and a gorge of the Bobrza River in Słowik

Fot.: G. Pabian
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Fot.7. Widok na przekop kolejowy w Kowali
Figure 7. View at railway crosscut in Kowala

Fot.: G. Pabian

Fot.8. Fragment profi lu geologicznego pomnika przyrody 
Kowala

Figure 8. Fragment of a geological profi le of the Kowala 
nature monument                                 Fot.: G. Pabian

Unikatowość tego rezerwatu spowodowana jest bardzo dużym nagromadzeniem podziemnych i po-
wierzchniowych śladów działalności górniczej. W rezerwacie możemy zapoznać się z różnymi metoda-
mi i technikami eksploatacji górniczej oraz zobaczyć otwarte wyloty szybów górniczych (występują tylko 
w Górach Skibskich i Miedziance). Z obiektów podziemnych najdłuższym wyrobiskiem jest 137 m Dziura-
wa Szczelina, a najgłębszym Mroczna Szczelina o dł. 76 m i gł. 28 m. Innym równie ciekawym elementem 
rezerwatu są naturalne formy skałkowe, zbudowane z wapieni dewońskich o wysokości do 3 m w formie 
urwisk, bloków skalnych i załomów zlokalizowane na północno-zachodnim stoku Góry Wsiowej (Górniak, 
Jóźwiak, Kasza, Urban 2006).

W obrębie rezerwatu występuje również bogata i chroniona szata roślinna w siedliskach charaktery-
stycznych dla lasu kserotermicznego. Występuje tu młody las dębowy, a na północnym stoku Góry Wsio-
wej bukowo-dębowy z domieszką brzozy, lipy, grabu, sosny i osiki. W rezerwacie występują rzadkie i chro-
nione rośliny jak: podkolan biały, orlik pospolity, buławik, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, szałwia 
łąkowa, naparstnica pospolita, bluszcz (Sowa 1998).

Aktualny stan zagospodarowania turystycznego: Na terenie rezerwatu brak jest jakiegokolwiek elemen-
tu infrastruktury turystycznej. Po stronie północno – wschodniej rezerwatu przebiega trasa geologicznej ścież-
ki dydaktycznej z rezerwatu Góra Zelejowa do kamieniołomu na Stokówce. Natomiast od strony południowej 
i częściowo północno – zachodniej przebiega niebieski szlak turystyczny z Chęcin przez Jaskinię Piekło 
do Szewc. W pobliżu przebiega również przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Chęcińsko-Kieleckim Parku 
Krajobrazowym Chęciny – Jaskinia Piekło – Szewce.

Propozycja udostępnienia geoturystycznego: Ze względu na bezpieczeństwo osób zwiedzających 
obiekt geoturystyczny, pierwszym elementem udostępnienia geoturystycznego rezerwatu byłoby zabez-
pieczenie wylotów otwartych szybów górniczych stalowymi kratami. Ze względów naukowych, dydaktycz-
nych i ochrony przyrody najlepszą formą udostępnienia jest propozycja wytyczenia geologicznej ścieżki 
dydaktycznej na terenie rezerwatu. Pozwoli to na uniknięcie niekontrolowanego i niebezpiecznego wejścia 
na teren rezerwatu. Trasa ścieżki przebiegałaby następująco: wejście od północy ze szlaku niebieskiego 
(ustawiona tablica informacyjna nr 1 o rezerwacie, przepisach i zakazach), po lewej stronie mijamy natu-
ralne formy skałkowe na zachodnim stoku Góry Wsiowej (tablica informacyjna nr 2 na temat rzeźby terenu 
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i chronionej roślinności), skręcamy w kierunku południowo – wschodnim i wchodzimy do dolinki pomiędzy 
Górą Żakową, a Górą Wsiową (tablica nr 3 na temat genezy chęcińskiego górnictwa kruszcowego oraz 
technik i metod eksploatacji rud ołowiu), dalej w kierunku wschodnim dochodzimy do małego łomiku ró-
żanki zelejowskiej (tablica nr 4 na temat genezy i techniki eksploatacji marmurów chęcińskich), powrót tą 
samą drogą. Grupy turystyczne do 20 osób byłyby oprowadzane przez licencjonowanych przewodników 
turystycznych po odbytych szkoleniach z zakresu geologii, górnictwa i ochrony przyrody. Prace udostęp-
niające polegałyby na oznakowaniu trasy ścieżki dydaktycznej, ustawieniu tablic informacyjnych, odnowie-
niu oznakowania szlaku niebieskiego i geologicznej ścieżki dydaktycznej.

Góra Miejska i Kamieniołom Szewce na Górze Okrąglica (fot. 3, 4, 5)

Lokalizacja obiektu: Proponowany obszar położony jest w Chęcińsko-Kieleckim Parku Krajobrazo-
wym, w Gminie Sitkówka-Nowiny, w południowej części sołectwa Szewce-Zawada. Zlokalizowany jest na 
dwóch wzniesieniach należących do zachodniej części Pasma Bolechowickiego, Górze Miejskiej (332 m 
n.p.m.) – fot. 3 i Górze Okrąglica (320 m n.p.m.).

Opis przyrodniczy: Góra Miejska i Okrąglica to teren historycznego górnictwa kruszcowego rud ołowiu 
i surowców skalnych tzw. „marmurów chęcińskich”. Do czasów obecnych zachowały się liczne powierzch-
niowe i podziemne ślady po eksploatacji galeny. Największym zinwentaryzowanym podziemnym obiektem 
jest Jaskinia Gwarecka położona na wschodnim stoku Góry Miejskiej. Zlokalizowana jest ona w dolnej 
części historycznej kopalni rudy ołowiu, a dostęp do niej jest tylko poprzez system wyrobisk górniczych 
(Urban 1996).

Masyw skalny Miejskiej i Okrąglicy zbudowany jest z wapieni dewońskich, należących do północnego 
skrzydła synkliny bolechowickiej. W części szczytowej masywu występują naturalne formy skałkowe, two-
rząc malownicze progi skalne. Wapienie dewońskie z Okrąglicy były przedmiotem eksploatacji od pierw-
szej połowy XVII wieku po lata 60 XX wieku (Wróblewski 1977). W połowie XIX wieku Sobieszczański 
(1852) tak opisywał kopalnie marmuru z Okrąglicy „ 5. Okręglica, góra w obrębie miasta, mieści marmur, 
który na tle ciemno-popielatem ma plamy ciemniejsze tegoż koloru i jakby muszelki białawe. ..... 6. Do-
brzączka, góra obok powyższej znajdująca się; w jednej obszernej górze ma łam marmuru koloru lila 
z ciemniejszemi plamkami.”. 

Największym i najpiękniejszym obiektem geologiczno – górniczym proponowanego obiektu geotury-
stycznego jest Kamieniołom Szewce zlokalizowany na wschodnim stoku Góry Okrąglica (fot.4). Jest to 
jeden z najbardziej znanych łomów marmuru w Regionie Świętokrzyskim, gdzie eksploatowany był wapień 
o zabarwieniu piaskowo-lilowym z licznymi skamieniałościami amfi por. Wyrobisko ma około 80 m śred. i 20 
m gł, a na ścianie zachodniej odsłania się profi l wapieni na dł. 17 m (Urban 2008). 

Drugim obiektem jest marmurołom Dobrzączka położony powyżej kamieniołomu Szewce w głęboko 
wciętej dolince pomiędzy Górą Miejską, a Okrąglicą. Jest to obiekt mały, aktualnie zarastający przez roślin-
ność krzewiastą z widocznymi przygotowanymi do transportu blokami skalnymi. Na całym obszarze masy-
wu występują dąbrowy i ciepłolubne grądy z chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin. W miejscu tym jest 
projektowany rezerwat leśny Góra Miejska i pomnik przyrody Kamieniołom Szewce na Górze Okrąglica.

Aktualny stan zagospodarowania turystycznego: Teren nie jest zagospo-darowany turystycznie, na-
tomiast po północnej stronie Okrąglicy i Góry Miejskiej przebiega trasa niebieskiego szlaku turystycznego 
z Góry Żakowej do Szewc. W odległości około 0,5 km od Góry Miejskiej znajduje się największa atrakcja 
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geoturystyczna Regionu Świętokrzyskiego rezerwat Jaskinia Raj z pełnym zagospodarowaniem turystycz-
nym (parking, baza noclegowo-gastronomiczna, stragany z pamiątkami, podziemna trasa turystyczna).

Propozycja udostępnienia geoturystycznego: Najbardziej właściwą formą udostępnienia obiektu, ze 
względu na duże natężenie ruchu turystycznego przy Jaskini Raj byłoby wytyczenie geologicznej ścieżki 
dydaktycznej. W sezonie turystycznym w okolicy Jaskini Raj przebywa dużo turystów oczekujących na 
wejście do rezerwatu, a ścieżka mogłaby być alternatywą i zagospodarowaniem czasu oczekiwania na 
zwiedzanie. Proponowana trasa ścieżki przebiegałaby następująco: Jaskinia Raj (tablica nr 1 informująca 
o trasie ścieżki) – Góra Miejska (tablica nr 2 na temat technik eksploatacji rud ołowiu, naturalnych form 
skałkowych) – Marmurołom Dobrzączka (tablica nr 3 na temat historii górnictwa marmurów chęcińskich, 
rzeźby terenu) – Kamieniołom Szewce (tablica nr 4 na temat budowy geologicznej Pasma Bolechowickie-
go, technik eksploatacji marmurów chęcińskich) – Las grądowy na północnym stoku Góry Miejskiej (tablica 
nr 5 na temat siedliska i roślinności chronionej) – Jaskinia Raj (po zatoczeniu pętli powrót do miejsca wyj-
ścia). Prace udostępniające polegałyby na wytyczeniu i oznakowaniu trasy geologicznej ścieżki dydaktycz-
nej, ustawieniu tablic informacyjnych oraz przygotowaniu miejsca wypoczynkowego obok kamieniołomu 
Szewce wyposażonego w stoły, ławki i kosze na śmieci. Ścieżka spełniałaby funkcje rekreacyjno – po-
znawcze dla turystów indywidualnych oraz naukowo – dydaktyczne dla zorganizowanych grup szkolnych.

Odrębnym tematem jest zagospodarowanie kamieniołomu Szewce, który jako przykład zabytku techniki 
górniczej powinien być objęty ochroną prawną i odpowiednio wyeksponowany. Obiekt powinien służyć 
celom edukacyjnym i geoturystycznym poprzez zorganizowanie w wyrobisku ekspozycji bloków i płyt wa-
piennych oraz wyeksponowania ścian wyrobiska ze śladami technik górniczych, fauną dewońską, żyłami 
kalcytowymi (Urban 2008).

Góra Berberysówka (fot. 6)

Lokalizacja obiektu: Położony jest w Chęcińsko-Kieleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w cen-
tralnej części Gminy Sitkówka-Nowiny, w sołectwie Bolechowice. Góra Berberysówka wchodzi w skład 
wschodniej części Pasma Bolechowickiego.

Opis przyrodniczy: Berberysówka zbudowana jest z wapieni środkowodewońskich, które zapadają się 
w kierunku południowym i należą do północnego skrzydła synkliny gałęzicko – bolechowickiej. Od południa 
wapienie przykrywają późniejsze osady zlepieńców permskich. Na zachodnim stoku Berberysówki zloka-
lizowany jest czynny zakład górniczy Bolechowice, gdzie wydobywane są „marmury chęcińskie”. Historia 
jego eksploatacji sięga XVI wieku i związana jest z ośrodkiem górniczym w Chęcinach. Odsłaniają się 
w nim gruboławicowe wapienie dewońskie o barwie ciemnobrązowej z licznymi skamieniałościami amfi por, 
ramienionogów, koralowców i stromatopor (Kotański 1968). Marmur z Bolechowic miał bardzo duże za-
stosowanie w architekturze, jako materiał dekoracyjny i rzeźbiarski (posadzki, ołtarze, portale). Przykłady 
jego zastosowania mamy w wielu zabytkach Kielc, Chęcin, całego regionu i w Polsce. Ze względu na duże 
znaczenie naukowe i dydaktyczne odsłonięcia, projektowane jest stanowisko dokumentacyjne Berbery-
sówka – Kamieniołom Bolechowice. 

Berberysówka to również historyczne miejsce wydobywania rudy ołowiu. Znajdują się tu liczne, lecz sła-
bo czytelne w terenie pozostałości górnictwa kruszcowego w formie małych zagłębień terenowych. Wierz-
chołek wzniesienia jest doskonałym punktem widokowym na Chęciny, Bolechowice, Pasmo Zelejowskie 
i Chęcińskie. Widok ze szczytu na zamek chęciński jest przykładem krajobrazu kulturowego. Wzniesienie 
porasta ciepłolubna roślinność kserotermiczna, rozwinięta na podłożu bogatym w węglan wapnia. Aktu-
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alnie partie szczytowe zarastają przez berberys pospolity, dziką różę, kruszynę pospolitą i jałowiec. Ze 
względu na duże walory przyrodnicze i krajobrazowe, w tej części wzniesienia projektowany jest użytek 
ekologiczny Berberysówka.

Na wschodnim stoku zlokalizowany jest nieczynny kamieniołom Zgórsko, w którym odsłaniają się 
wapienie dewońskie oraz zlepieńce permskie. Wyrobisko górnicze zalane jest wodą i stanowi teren re-
kreacyjny dla Towarzystwa Wędkarskiego Nowiny. Okolice kamieniołomu Zgórsko są idealnym miejscem 
krajobrazowym i często są odwiedzane przez wycieczki szkolne.

Aktualny stan zagospodarowania turystycznego: Przez teren Góry Berberysówki przebiega znako-
wana przyrodnicza ścieżka dydaktyczna Klubu 4H w Nowinach. Ścieżka została oddana do użytku w lipcu 
2006 roku. W obrębie proponowanego obiektu geoturystycznego wyznaczone są cztery przystanki ścieżki: 
9 – dzielnica przemysłowa, 10 – kamieniołom Zgórsko, 11 – fragmenty grądu, 12 – murawa kserotermiczna 
na Górze Berberysówka. Trasa ścieżki przebiega po północnej stronie kamieniołomu Zgórsko, następnie 
kieruje się na szczyt Berberysówki, by opuścić go stromym zejściem w kierunku północnym. Pod Berbery-
sówką od strony północnej znajduje się punkt wypoczynkowy, wyposażony w stoły i ławki.

Propozycja udostępnienia geoturystycznego: Udostępnienie polegałoby na uzupełnieniu o pew-
ne elementy infrastruktury turystycznej istniejącej ścieżki dydaktycznej oraz zabezpieczeniu krawę-
dzi wyrobiska w punktach widokowych. Prace udostępniające polegałyby na: odnowieniu oznakowa-
nia trasy ścieżki przyrodniczej, ustawieniu czterech tablic informacyjnych w miejscach przystanków 
z poszerzonym opisem o elementy dotyczące geologii obiektu oraz historii górnictwa kruszcowego i od-
krywkowego surowców skalnych, przygotowaniu dwóch punktów widokowych przy kamieniołomie Zgór-
sko, wybudowanie drewnianej wieży widokowej na szczycie Berberysówki (panorama Białego Zagłębia). 
Powyższa propozycja z uwagi na bliskość Jaskini Raj i Krytej Pływalni Perła w Nowinach może podnieść 
atrakcyjność turystyczną tego obiektu. Trasa ścieżki służyłaby przede wszystkim wycieczkom szkolnym 
oraz dla studentów kierunku geologia, górnictwo, geografi a i biologia podczas ćwiczeń terenowych. Waż-
nym aspektem jest również przygotowanie terenów rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców pobliskich 
miejscowości, w tym dużego osiedla mieszkaniowego Nowiny.

Kowala – pomnik przyrody nieożywionej (fot. 7, 8)

Lokalizacja obiektu: Położony jest w południowo – wschodniej części Gminy Sitkówka-Nowiny, 
w przekopie kolejowym przy trasie Kielce – Busko, w odległości około 2 km na południe od stacji kolejowej 
Sitkówka-Nowiny. Najbliższe dojście do pomnika około 0,5 km na południe wzdłuż torów kolejowych od 
pierwszych zabudo-wań miejscowości Kowala (Sidło, Stachurski, Wójtowicz 2000).

Opis przyrodniczy: Pomnik został ustanowiony w 1987 roku w celu zachowania cennego ze względów 
naukowych i dydaktycznych profi lu geologicznego górnodewońskich skał z bogatą fauną kopalną (Sidło, 
Stachurski, Wójtowicz 2000). Odsłonięcie położone jest po zachodniej stronie przekopu na długości 250 
m w wzniesieniu nazywanym Lipie. Teren pomnika jak i całego wzniesienia porasta roślinność kseroter-
miczna. Po stronie wschodniej również odsłaniają się te same formacje skalne, lecz nie są objęte ochroną 
prawną. Stanowią one fi lar ochronny bardzo dużego czynnego zakładu górniczego Kowala zlokalizowane-
go po stronie wschodniej przekopu.

Profi l węglanowych skał górnego dewonu (franu) z przekopu w Kowali, pozwala na prześledzenie ewo-
lucji facji. Strukturalnie należy do południowego skrzydła synkliny gałęzicko – bolechowickiej. Unikatowość 
tego odsłonięcia polega na tym, że zarejestrowany jest tu proces stopniowego pogłębiania zbiornika wod-
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nego, od osadów płytkowodnej platformy węglanowej z bogatą fauną kopalną koralowców i stromatoporo-
idów, poprzez uboższe w skamieniałości utwory skłonu platformy, aż po osady głębszego zbiornika.

W okolicy pomnika w północnej ścianie wyrobiska zlokalizowane jest stanowisko, które rejestruje zapis 
wielkiego masowego wymierania dewońskiego z pogranicza franu i famenu (Filipiak, Racki 2005). Wejście 
na teren kopalni tylko za zgodą kierownictwa ruchu zakładu górniczego. Na północ od pomnika przyrody 
pomiędzy kopalnią, a zabudowaniami miejscowości Kowala położony jest mały pagórek, który zbudowany 
jest z utworów dolnego karbonu, przeważnie są to łupki krzemionkowe, które można zobaczyć na po-
wierzchni terenu (Mizerski 1994). Przy samej miejscowości odsłaniają się zlepieńce permskie, zlokalizo-
wane w trzech przekopach kolejowych na zachód od zabudowań Kowali.

Aktualny stan zagospodarowania turystycznego: Proponowany obiekt geoturystyczny ze względu 
na sąsiedztwo trasy kolejowej i zakładu górniczego Kowala i Radkowice, gdzie prowadzone są roboty 
strzałowe nie jest zagospodarowany turystycznie. Z obserwacji wynika jednak, że okolice pomnika przyro-
dy są często odwiedzane przez studentów geologii podczas ćwiczeń terenowych oraz przez specjalistycz-
ne wycieczki geologiczne i geoturystyczne. Propozycja udostępnienia geoturystycznego: Ze względu 
na unikatowe walory naukowe i dydaktyczne odsłonięcia, obiekt powinien być udostępniony małym gru-
pom (do 20 osób) uczniów i studentów kierunków geologicznych oraz wycieczkom geoturystycznym (grupy 
do 20 osób). Zwiedzanie powinno się odbywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa z uwagi na ruch 
pociągów po trasie kolejowej i strefę rozrzutu odłamków skalnych podczas prowadzenia robót strzałowych. 
Z tego też powodu osobami uprawnionymi do oprowadzania wycieczek byliby przewodnicy terenowi ze 
znajomością przepisów podczas wykonywania robót strzałowych. Nie celowe jest wyznaczanie ścieżki 
dydaktycznej, a wyeksponowanie polegałoby na ustawieniu tablicy z opisem obiektu i z zasadami bezpie-
czeństwa.

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji wybranych obiektów geologiczno-górniczych na terenie 
Gminy Sitkówka-Nowiny oraz analizy zgromadzonych materiałów wybrano cztery propozycje obiektów 
geoturystycznych. Obiekty te spełniają największe walory dydaktyczne, naukowe oraz krajobrazowe. 
Z chwilą przedstawionego w pracy udostępnienia mogą się stać obiektami oraz atrakcjami geoturystyczny-
mi. Z punktu widzenia geologicznego nie są to pojedyncze obiekty, lecz zgrupowania obiektów geologicz-
no-górniczych (za wyjątkiem pomnika przyrody w Kowali). Tak przyjęte rozwiązanie jest ważne z punktu 
widzenia geoturystycznego, ponieważ pozwala udostępnić obiekt poprzez wytyczenie ścieżki geologicznej 
z przystankami przy poszczególnych stanowiskach dydaktycznych.

Spośród zaproponowanych obiektów geoturystycznych najwyższą rangę naukową ma obiekt Góra Ża-
kowa – rezerwat przyrody nieożywionej. Jest to również idealne miejsce dydaktyczne oraz poznawcze dla 
osób zainteresowanych geoturystyką. Propozycja udostępnienia tego obiektu, krótką ścieżką dydaktyczną 
jest najwłaściwsza i nie spowoduje szkód w środowisku przyrodniczym rezerwatu.

Obiekt Góra Miejska i kamieniołom Szewce na Górze Okrąglica jest obszarem o wyjątkowych wa-
lorach krajobrazowych oraz dydaktycznych. Atutem jego jest bliskość Jaskini Raj oraz bardzo dobra 
dostępność komunikacyjna, poprzez wykorzystanie parkingu obok jaskini. Z uwagi na duży ruch tu-
rystyczny w sezonie do Jaskini Raj obiekt ten może być często odwiedzany przez grupy turystyczne 
i osoby indywidualne. Trasa ścieżki dydaktycznej, która została zaproponowana jest bardzo atrakcyjna 
turystycznie poprzez swą różnorodność przyrodniczą oraz łatwość pokonania trasy.
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Następny obiekt geoturystyczny Góra Berberysówka, to obszar o dużych walorach krajobrazowych, 
poznawczych oraz dydaktycznych. Ważną rolę odgrywa tu bliskość osiedla Nowiny oraz dużych szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, dla których teren Berberysówki jest miejscem wycieczek szkolnych. 
Przedstawiona w pracy propozycja zagospodarowania jest najbardziej funkcjonalna i pozwala na wykorzy-
stanie w geoturystyce.

Czwartym obiektem jest Kowala – pomnik przyrody nieożywionej, który ma bardzo duże znaczenie 
naukowe i dydaktyczne. Jednak ze względu na obecność trasy kolejowej i czynnego zakładu górniczego 
nie zaproponowano żadnej ścieżki dydaktycznej. Obiekt może spełniać funkcje geoturystyczne, ale tylko 
dla małych grup turystycznych z odpowiednio przygotowanym przewodnikiem.

Omówione w pracy obiekty geologiczno-górnicze powinny zostać zagospodarowane turystycznie, 
a udostępnienie powinno mieć charakter obiektu geoturystycznego. Zaproponowane formy udostępnienia 
są najwłaściwsze dla tego typu obiektów oraz pozwalają na tworzenie lokalnego produktu turystyczne-
go opartego na walorach geologicznych. Obiekty te można również połączyć trasą geoturystyczną, która 
może obejmować obiekty w sąsiednich gminach. 

Literatura:

Alexandrowicz Z. 2006. Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego, Przegląd 
Geologiczny, vol. 54, nr 1, Warszawa.

Filipiak P., Racki G. 2005. Unikatowy zapis dewońskich zdarzeń beztlenowych w pro-fi lu kamieniołomu 
Kowala k. Kielc, Przegląd Geologiczny, vol. 53, nr 10/1, Warszawa.

Górniak M., Jóźwiak M., Kasza A., Urban J. 2006. Przewodnik sesji terenowych (Materiały 40 Sympozjum 
Speleologicznego), Sekcja Speleologiczna PTP im. M. Kopernika, Kraków, ss. 66.

Kmieć H. 2000. Dzieje techniki zbrojeniowej nad rzeką Bobrzą i w jej okolicach od XVI do XIX wieku, 
ROSiOŚK, Kielce, ss. 152.

Kondracki J. 2000. Geografi a regionalna Polski, PWN, Warszawa, ss. 441.
Kotański Z. 1968. Z plecakiem i młotkiem w Góry Świętokrzyskie – przewodnik geologiczny dla turystów, 

Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, ss. 227.
Król P. 2007. Kraina Gór Świętokrzyskich na dawnej fotografi i, Kielce, Muzeum Narodowe w Kielcach, ss. 144.
Maksymiuk E., Papińska E. 1990. Komentarz do mapy sozologicznej w skali 

1 : 50 000, Arkusz Sitkówka-Nowiny.
Mizerski W. 1994. Na tropach zaginionego świata, Fortis, Kraków, ss. 192.
Pabian G. 2008. Opis krajoznawczy Góry Berberysówki, nazywanej również Dobrzeszną lub Pankiem, 

Głos Nowin, nr 8/2008, ss. 16.
Palewicz M. 1992. Chęcińskie górnictwo kruszcowe od XIV do połowy XVII wieku, Kielce, KTN, ss. 155.
Urban J. (red.), Jaskinie Regionu Świętokrzyskiego, Warszawa, 1996, PTPNoZ, ss. 321.
Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna Klubu 4H, Sitkówka-Nowiny, 2006, ss. 48.
Przewodnik po Gminie Sitkówka-Nowiny, Sitkówka-Nowiny, 2007, UG Sitkówka-Nowiny, ss. 21.
Sidło P. , Stachurski M., Wójtowicz B. 2000. Przyroda województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyski Urząd 

Wojewódzki, Kielce, ss. 271.
Słomka T., Kicińska-Świderska A. 2004. Projektowanie tras geoturystycznych. Folia Turistica, 15, s. 179-183.
Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A. 2006. Katalog obiektów geoturystycznych w Pol-

sce, Kraków, AGH, Kraków, ss. 260. 



106

Grzegorz Pabian, Tadeusz Biernat

Sobieszczański F.M. 1852. Wycieczka archeologiczna w niektóre strony Guberni Radomskiej, Warszawa, 
ss. 220.

Sowa R. 1998. Chęcińsko-Kielecki PK, ZŚiNPK w Kielcach, Kielce, ss. 135.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny – Opraco-

wanie ekofi zjografi czne, 2007.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny – zmiana, 

2008.
Urban J. 2008. Opinia w sprawie wartości naukowych i walorów przyrodniczych nieczynnego kamienioło-

mu Szewce w Górach Świętokrzyskich, gmina Sitkówka-Nowiny, Kraków.
Wróblewski T. (red.) 2007. Obiekty przyrody nieożywionej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym, Geopark 

Kielce, Kielce, ss. 60.
Wróblewski T. 2000. Ochrona georóżnorodności w regionie świętokrzyskim, Wydawnictwo Kartografi czne 

Polskiej Agencji Ekologicznej S.A., Warszawa, ss. 88.
Wróblewski T. 1977. Góry Świętokrzyskie, przewodnik, WSiT, Warszawa, ss. 243.
www.aneksy.pwn.pl


