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p³ytowych, gdzie w licznych drobnych wyrobiskach produkuje siê tzw. ³upankê, która jest wykorzystywana w ma³ej
architekturze.
ZAKOÑCZENIE
Przy rozwa¿aniu perspektyw produkcji wymienionych
w artykule materia³ów bardzo istotna jest reklama, konieczna do zapewnienia odpowiedniego popytu. Reklamie towarzyszyæ powinna prezentacja wyrobów z promowanego
kamienia i stworzenie, zw³aszcza przez architektów, mody
na jego stosowanie.
Powrót do zarzuconych kamieniarskich tradycji wymaga
sporych inwestycji niezbêdnych do nowoczesnego zagospodarowania z³ó¿, a tak¿e zwi¹zanych z promocj¹ kamienia.
Konieczne jest wyró¿nienie w grupie kamieni ³amanych
i blocznych z³ó¿ przeznaczonych wy³¹cznie do pozyskiwania materia³ów dekoracyjnych i architektonicznych oraz
objêcie ich ochron¹ przed innym wykorzystaniem. Przynale¿noœæ z³ó¿ do jednej grupy sprzyja zamiennemu traktowaniu ich kopalin jako bloczne i ³amane, co w przypadku
produkcji kruszywa, wi¹¿¹cej siê ze stosowaniem strzelniczych technik eksploatacji, eliminuje materia³ bloczny.
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Mo¿liwoœci zagospodarowania nieczynnych wyrobisk górniczych
na obszarze gminy Sitkówka-Nowiny w Górach Œwiêtokrzyskich
Grzegorz Pabian1
Prospects for the development of various facilities in closed mining pits in the area of Sitkówka-Nowiny
Commune in the Holy Cross Mts. Prz. Geol., 62: 147–150.
A b s t r a c t. The article presents the possibilities of development of geotourist facilities in closed mining pits in the
area of Sitkówka-Nowiny Commune in the Holy Cross Mts. The mining pits include historical ore and rock mining.
Remains of the ore mining include both the surface and underground rests of old mine workings. They are located on
the mounts of Wsiowa and ¯akowa in the Zelejowskie Range, the mounts of Okr¹glica, Miejska and Berberysówka
in the Bolechowickie Range, and O³owianka Mount in the Zagórskie Range. Closed mining pits which are examples
of rock mining include quarries in the area of the mounts of Wsiowa, Okr¹glica, O³owianka, Berberysówka, Ma³a
JaŸwica and Trzuskawica in the area of Kowala. Areas of the highest geodiversity with good prospects for the
development of tourist facilities were found and described during field research. These include the mounts of Wsiowa, ¯akowa,
Miejska, Okr¹glica, O³owianka, Berberysówka, Ma³a JaŸwica and Trzuskawica.
Keywords: development of geotourist facilities, mining pits, educational path, Sitkówka-Nowiny, Holy Cross Mts.

Pozosta³oœci po historycznych i wspó³czesnych robotach
górniczych prowadzonych na obszarze gminy Sitkówka-Nowiny stanowi¹ nieczynne wyrobiska górnicze, które
przewa¿nie s¹ nieu¿ytkami lub obiektami czêœciowo wykorzystywanymi przez przemys³. Historyczne wyrobiska
górnicze ze wzglêdu na swoje znaczenie naukowe i eduka1

cyjne czêsto s¹ chronione prawem, tak jak np. wyrobiska
w rezerwacie przyrody Góra ¯akowa.
Nieczynne wyrobiska górnicze na terenie gminy
mo¿na podzieliæ na zwi¹zane z historycznym górnictwem
kruszcowym rud o³owiu oraz górnictwem skalnym. Do
pozosta³oœci wyrobisk górnictwa kruszcowego zalicza siê
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Po pó³nocno-zachodniej stronie rezerwatu
przyrody Góra ¯akowa przebiega niebieski szlak
KIELCE
turystyczny z Chêcin do S³owika, a po pó³nocno-wschodniej fragment Œwiêtokrzyskiego Szlaku
Archeo-Geologicznego z rezerwatu Góra ZeleO³owianka
jowa do jaskini Piek³o. Najw³aœciwsz¹ form¹
Góra Wsiowa
i Góra ¯akowa
zagospodarowania geoturystycznego tego rezerGóra Miejska
watu (ustalon¹ w porozumieniu z regionalnym
i Okr¹glica
dyrektorem ochrony œrodowiska) jest wytyczenie przyrodniczej œcie¿ki dydaktycznej biegn¹cej
Berberysówka
obok najbardziej reprezentacyjnych obiektów
Trzuskawica
Ma³a
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dawnego górnictwa, form morfologicznych oraz
siedlisk leœnych i roœlinnych. Przy trasie ŒwiêtoPOLSKA
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krzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego nale¿y
Kielce
ustawiæ tablicê informacyjn¹ o œcie¿ce przyrod4,5
0
1,5
3,0
6,0km
niczej z zasadami ochrony przyrody i bezpieczeñstwa. Niecelowe jest przygotowanie miejsc
Ryc. 1. Lokalizacja geostanowisk omawianych w artykule
odpoczynku, a zwiedzanie rezerwatu powinno
odbywaæ siê pod opiek¹ licencjonowanego przepowierzchniowe i podziemne œlady dawnych robót górni- wodnika, który odby³ szkolenie z zakresu geologii i geotuczych. Wystêpuj¹ one na górach Wsiowej i ¯akowej w Paœ- rystyki regionu œwiêtokrzyskiego.
mie Zelejowskim, na Okr¹glicy, Górze Miejskiej i BerbeGÓRA MIEJSKA I OKR¥GLICA
rysówce w Paœmie Bolechowickim, a tak¿e na O³owiance
w Paœmie Zgórskim. Do nieczynnych wyrobisk górniczych
Oba wzniesienia le¿¹ w zachodniej czêœci Pasma Bolezwi¹zanych z górnictwem skalnym nale¿¹ kamienio³omy
na Górze Wsiowej, Okr¹glicy, O³owiance, Berberysówce chowickiego, na obszarze Chêciñsko-Kieleckiego Parku
Krajobrazowego. Zbudowane s¹ z wapieni dewoñskich
oraz Ma³ej JaŸwicy i Trzuskawicy w okolicy Kowali.
Nieczynne wyrobiska górnicze w gminie Sitkówka- pó³nocnego skrzyd³a synkliny ga³êzicko-bolechowickiej.
-Nowiny powinny zostaæ odpowiednio zagospodarowane, W partii szczytowej, po pó³nocnej stronie, wystêpuj¹ natuzgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju. Najw³aœ- ralne formy ska³kowe, które najlepiej s¹ widoczne w centralciwsz¹ form¹ ich wykorzystania jest zaplanowanie nowych nej czêœci Góry Miejskiej. Ca³y obszar porasta las gr¹dowy
funkcji u¿ytkowych (turystyczno-rekreacyjnych i eduka- i mieszany z chronion¹ roœlinnoœci¹. Jest to teren historyczcyjnych) dla tego typu obiektów i sukcesywne realizo- nej eksploatacji rud o³owiu i „marmurów chêciñskich”. Do
wanie planu. W³aœciwie zagospodarowane i udostêpnione chwili obecnej zachowa³y siê liczne powierzchniowe i podnieczynne wyrobiska i ich okolice mo¿na wykorzystaæ ziemne wyrobiska górnictwa kruszcowego oraz dwa histow geoturystyce i edukacji przyrodniczej (Pabian & Biernat, ryczne marmuro³omy.
Najwiêkszym obiektem poeksploatacyjnym w tej oko2011; Pabian, 2012). Niniejszy artyku³ zawiera przegl¹d
licy jest kamienio³om Szewce (ryc. 3 – patrz str. 164), zlodotychczas ukoñczonych przedsiêwziêæ geoturystycznych,
kalizowany na wschodnim stoku Okr¹glicy. Ods³aniaj¹ siê
przedstawiono w nim tak¿e mo¿liwoœci zagospodarowania
w nim wapienie o zabarwieniu piaskowym, z licznymi
nieczynnych wyrobisk górniczych w gminie Sitkówka¿y³kami kalcytu oraz ze skamienia³ymi amfiporami (Fija³-Nowiny.
kowska & Fija³kowski, 1973; Pabian & Biernat, 2011). Na
W czasie badañ terenowych wydzielono obszary o najzachodniej œcianie wyrobiska mo¿na zaobserwowaæ œlady
wiêkszej georó¿norodnoœci, które mo¿na zagospodarowaæ stosowania dawnych technik górniczych (pozosta³oœci po
do celów geoturystycznych. S¹ to góry: Wsiowa, ¯akowa, wierceniu otworów strza³owych) oraz lustra tektoniczne
Miejska, Okr¹glica, O³owianka, Berberysówka, Ma³a JaŸ- i wypreparowane skamienia³e amfipory. W czêœci po³uwica i Trzuskawica (ryc. 1).
dniowej wystêpuj¹ niedu¿e formy krasowe, a w czêœci
GÓRA WSIOWA I GÓRA ¯AKOWA
Góry Wsiowa i ¯akowa znajduj¹ siê w zachodniej czêœci
Pasma Zelejowskiego i w ca³oœci s¹ po³o¿one na terenie
Chêciñsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Buduj¹ je
stromatoporoidowo-koralowcowe wapienie dewonu oraz
zlepieñce permu nale¿¹ce do pó³nocnego skrzyd³a antykliny chêciñskiej. W 1999 r. ustanowiono na tym obszarze
rezerwat przyrody nieo¿ywionej Góra ¯akowa, który chroni
powierzchniowe i podziemne œlady historycznego górnictwa kruszcowego rud o³owiu oraz ma³e wyrobiska, gdzie
eksploatowano kalcyt. Ochron¹ s¹ objête równie¿ naturalne formy ska³kowe na zachodnim stoku Góry Wsiowej.
W rezerwacie wystêpuj¹ liczne obiekty pogórnicze, bêd¹ce
œwiadectwem ró¿norodnych metod eksploatacji, oraz chroniona roœlinnoœæ kserotermiczna (Wróblewski, 2000; Górniak i in., 2006; Urban, 2010; Pabian & Biernat, 2011).
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pó³nocnej ma³y ³omik, z którego wydobyto blok skalny.
Na dnie wyrobiska pozosta³ jeszcze jeden, du¿ych rozmiarów blok przygotowany do transportu. Kamienio³om Szewce, ze wzglêdu na swoje walory przyrodnicze, naukowe
oraz dydaktyczne, ma zostaæ objêty ochron¹ jako pomnik
przyrody.
Nastêpnym interesuj¹cym wyrobiskiem jest historyczny
marmuro³om Dobrz¹czka, zlokalizowany powy¿ej kamienio³omu Szewce, w g³êboko wciêtej suchej dolince miêdzy
Gór¹ Miejsk¹ a Okr¹glic¹.
W kwietniu 2012 r. w³adze gminy Sitkówka-Nowiny
udostêpni³y dla ruchu turystycznego kamienio³om Szewce,
który zosta³ zagospodarowany pod k¹tem geoturystycznym (ryc. 2). Zagospodarowanie nieczynnego wyrobiska
górniczego polega³o na wyciêciu krzewów i drzew zarastaj¹cych kamienio³om oraz uporz¹dkowaniu ca³ego terenu
ods³oniêcia i dojœcia do niego. W wyrobisku przygotowano
punkt widokowy, wykorzystuj¹c ukszta³towanie terenu.

Przegl¹d Geologiczny, vol. 62, nr 3, 2014

z niego doskona³¹ panoramê na pasma Bolechowickie, Zelejowskie i Zgórskie, powinna zostaæ
wybudowana platforma widokowa, a przy œwietlicy, gdzie znajduje siê parking, ustawiona tablica informacyjna o œcie¿ce.
BERBERYSÓWKA
Wzniesienie to znajduje siê we wschodniej
czêœci Pasma Bolechowickiego, na obszarze
Chêciñsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, w niewielkiej odleg³oœci od miejscowoœci Nowiny. Góra Berberysówka jest zbudowana z organogenicznych grubo³awicowych
wapieni œrodkowego dewonu oraz ze zlepieñców
permu pó³nocnego skrzyd³a synkliny ga³êzicko-bolechowickiej. Na stoku zachodnim zlokalizowany jest czynny zak³ad górniczy BolechoRyc. 2. Przyk³ad zagospodarowania geoturystycznego – Okr¹glica, kamienio³om wice, którego historia eksploatacji „marmurów
chêciñskich” siêga XVI w. (Wróblewski, 2003).
Szewce (punkt widokowy w wyrobisku)
Na stoku wschodnim znajduje siê du¿e nieZamontowano dwie ³awki, a w miejscach podmok³ych czynne wyrobisko górnicze (kamienio³om Zgórsko, ryc. 4
utwardzono trasê dojœcia do obiektu. W ramach projektu – patrz str. 164), w którym wydobywano wapienie na
Œwiêtokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny Regionalna Orga- potrzeby przemys³u wapienniczego i cementowego. Obecnizacja Turystyczna Województwa Œwiêtokrzyskiego wy- nie jest ono czêœciowo wype³nione wod¹ i wykorzystywakona³a oznakowanie trasy prowadz¹cej od jaskini Raj do ne przez cementowniê jako zbiornik wody technologicznej
kamienio³omu oraz ustawi³a tablicê informacyjn¹ w punk- oraz przez Towarzystwo Wêdkarskie Nowiny jako teren
cie widokowym.
rekreacyjny. Okolice wyrobiska maj¹ du¿e walory krajoNajw³aœciwsz¹ form¹ zagospodarowania geoturystycz- brazowe i z tego powodu s¹ czêsto odwiedzane przez
nego pozosta³ych obiektów poeksploatacyjnych na obszarze mieszkañców i wycieczki szkolne z Nowin. Szczyt wznieGóry Miejskiej i Okr¹glicy jest wytyczenie i oznakowanie sienia porasta chroniona roœlinnoœæ kserotermiczna, która
w terenie geologiczo-górniczej œcie¿ki dydaktycznej (Pabian ma byæ objêta ochron¹ jako u¿ytek ekologiczny. Na Berbe& Biernat, 2011). Œcie¿ka, na której bêdzie mo¿na siê rysówce znajduj¹ siê równie¿ powierzchniowe pozostazapoznaæ z ró¿norodnymi przyk³adami rzeŸby terenu, tech- ³oœci historycznego górnictwa kruszcowego, jednak s¹ barnik górniczych oraz budowy geologicznej zachodniej czêœci dzo s³abo widoczne w terenie (Pabian & Biernat, 2011).
Pasma Bolechowickiego, s³u¿y³aby do celów edukacyjObszar Berberysówki zosta³ zagospodarowany turystycznych studentom geologii i geografii oraz rekreacyjnych nie przez utworzenie trasy przyrodniczej œcie¿ki dydakturystom i mieszkañcom gminy.
tycznej Klubu 4H z Zespo³u Szkó³ Ponadpodstawowych
w Nowinach. Form¹ dodatkowego zagospodarowania by³oby
O£OWIANKA
przygotowanie zabezpieczonego barierkami punktu widokowego przy trasie œcie¿ki po pó³nocnej stronie wyrobiska
Góra O³owianka znajduje siê w zachodniej czêœci Pasma oraz ustawienie tablicy informacyjnej o kamienio³omie
Zgórskiego, na terenie Chêciñsko-Kieleckiego Parku Krajo- Zgórsko. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ stworzenia lapidabrazowego. Wzniesienie buduj¹ œrodkowodewoñskie wapie- rium z bloków skalnych charakterystycznych dla z³ó¿ eksnie po³udniowego skrzyd³a antykliny dymiñskiej. Jest to ploatowanych na obszarze gminy. Lapidarium powinno
miejsce historycznej eksploatacji kruszców o³owiu (gale- byæ zlokalizowane na sp¹gu wyrobiska przy pochylni na
ny) oraz stanowisko wydobywania „marmurów chêciñ- drugi poziom wydobywczy, w porozumieniu z kierownicskich”. Na wschodnim stoku zlokalizowany jest nieczynny twem cementowni.
marmuro³om, w którym eksploatacjê rozpoczêto w pierwszej po³owie XIX w. (Fija³kowska & Fija³kowski, 1973).
MA£A JAWICA
Obecnie obszar O³owianki jest poroœniêty przez liczne
krzewy i drzewa, a pozosta³oœci górnictwa s¹ na nim s³abo
Góra Ma³a JaŸwica po³o¿ona jest we wschodniej czêœci
widoczne. W niektórych stanowiskach ods³aniaj¹ siê silnie gminy Sitkówka-Nowiny, ok. 800 m na pó³noc od pierwskrasowia³e wapienie z mineralizacj¹ kalcytow¹. Miejsce szych zabudowañ Kowali. Buduj¹ j¹ wapienie dewoñskie
to planowane jest do objêcia ochron¹ prawn¹ w formie pó³nocnego skrzyd³a synkliny ga³êzicko-bolechowickiej
u¿ytku ekologicznego.
(Motyka i in., 1993). W po³udniowej i zachodniej czêœci
Góra O³owianka nie jest zagospodarowana turystycznie. wzniesienia znajduje siê du¿e nieczynne wyrobisko górniWybitne walory krajobrazowe i edukacyjne determinuj¹ cze, stanowi¹ce przyk³ad charakterystycznego krajobrazu
geoturystyczne udostêpnienie i zagospodarowanie nieczyn- poeksploatacyjnego (Pabian, 2012). Obecnie czêœæ wyronych wyrobisk oraz terenu ca³ego wzniesienia. Odpowied- biska wykorzystywana jest jako osadnik odpadów technoni¹ form¹ jest zaprojektowanie przyrodniczej œcie¿ki dydak- logicznych przy produkcji wapna i kruszyw oraz zbiornik
tycznej biegn¹cej od œwietlicy w Szewcach na O³owiankê. wód kopalnianych z kamienio³omu Trzuskawica. Pó³nocNa wzniesieniu, w pobli¿u trasy œcie¿ki, nale¿a³oby od- ny fragment wyrobiska jest czêœciowo zalany wod¹ i wys³oniæ historyczne wyrobiska kruszcowe oraz dawny mar- korzystywany jako miejsce rekreacyjne dla wêdkarzy.
muro³om. Na szczycie, ze wzglêdu na roztaczaj¹c¹ siê W kamienio³omie znajduje siê wejœcie do Jaskini Wodnej,
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bêd¹cej szczelin¹ krasow¹ o d³ugoœci 16 m (Urban, 1996).
Nieczynne wyrobiska górnicze na górze Ma³a JaŸwica stanowi¹ przyk³ad historycznego górnictwa skalnego w rejonie Sitkówki i œwiadcz¹ o zwi¹zku tego obszaru z przemys³em wapienniczym.
Najw³aœciwsz¹ form¹ zagospodarowania i udostêpnienia wyrobisk na Ma³ej JaŸwicy na potrzeby geoturystyki
i edukacji jest zaprojektowanie w terenie geoturystycznej
œcie¿ki dydaktycznej „Geologiczno-górnicze skarby Kowali”
(Pabian, 2012). W pó³nocnej i po³udniowej czêœci wyrobiska nale¿y przygotowaæ dwa punkty widokowe z tablicami informacyjnymi objaœniaj¹cymi zagadnienia dotycz¹ce
historii przemys³u wapienniczego oraz walorów geologicznych kamienio³omu. Zagospodarowanie powinno odbywaæ
siê po uzyskaniu zgody kierownictwa Zak³adów Przemys³u
Wapienniczego Trzuskawica SA.
TRZUSKAWICA
Góra Trzuskawica le¿y w odleg³oœci ok. 1 km na pó³noc
od zabudowañ Kowali, w pobli¿u du¿ego zak³adu górniczego Trzuskawica. Zbudowana jest z wapieni górnodewoñskich, które strukturalnie nale¿¹ do pó³nocnej czêœci synkliny ga³êzicko-bolechowickiej (Motyka i in., 1993). Wapienie przecina charakterystyczna ¿y³a kalcytowa, która by³a
eksploatowana w latach 50. XX w. (Fija³kowska & Fija³kowski, 1973). W centralnej i pó³nocnej czêœci wzniesienia
znajduje siê nieczynne wyrobisko górnicze (kamienio³om
Stara Trzuskawica). Jest ono silnie zaroœniête drzewami
i krzewami oraz czêœciowo zasypane przez odpady górnicze. W terenie czytelne s¹ pierwszy poziom eksploatacyjny
oraz fragment drugiego poziomu w zachodniej czêœci wyrobiska. Najciekawszym geostanowiskiem w kamienio³omie jest Jaskinia Odstrzelona (Grzelak, 2012), która zosta³a
odkopana przez speleologów z £odzi. Obok jaskini powsta³o zwa³owisko z pokruszonego materia³u skalnego wydobytego podczas prac eksploracyjnych, gdzie mo¿na znaleŸæ interesuj¹ce okazy kalcytów naciekowych. Z najwy¿szego punktu wyrobiska roztacza siê doskona³a panorama
na fragment czynnego kamienio³omu Trzuskawica, bêd¹cy
przyk³adem krajobrazu górniczego (Pabian, 2012).
Obszar Trzuskawicy powinien zostaæ zagospodarowany przez wytyczenie przyrodniczej œcie¿ki dydaktycznej
od szko³y podstawowej w Kowali do Jaskini Odstrzelonej.
Przy szkole nale¿a³oby ustawiæ tablicê informacyjn¹ o trasie œcie¿ki i zasadach bezpieczeñstwa. W wyrobisku czeœæ
zadrzewienia powinna zostaæ usuniêta, a wejœcie do jaskini
trzeba odpowiednio zabezpieczyæ. Ze wzglêdu na walory
edukacyjne i krajobrazowe wyrobiska trasa œcie¿ki s³u¿y³aby wycieczkom szkolnym, studentom geografii i geologii
podczas æwiczeñ terenowych oraz mieszkañcom Kowali
do celów rekreacyjnych.

150

PODSUMOWANIE
Zaproponowane w artykule sposoby zagospodarowania
nieczynnych wyrobisk górniczych w gminie Sitkówka-Nowiny idealnie wpisuj¹ siê w strategiê jej zrównowa¿onego rozwoju. Wyznaczaj¹ równie¿ kierunek dalszego rozwoju turystyki, ochrony przyrody oraz rewitalizacji terenów
pogórniczych na tym obszarze. Wa¿n¹ czêœci¹ dzia³añ w³adz
gminy Sitkówka-Nowiny jest promocja dziedzictwa geologicznego regionu, a tak¿e edukacja przyrodnicza dzieci
i m³odzie¿y szkolnej. Jest ona prowadzona w formie cyklicznych wydarzeñ geoturystycznych, takich jak piknik geologiczny w Nowinach oraz jesienny rajd gminny. W paŸdzierniku 2013 r. z inicjatywy w³adz gminy odby³a siê
konferencja naukowa pt. „Dziedzictwo geologiczne gminy
Sitkówka-Nowiny”, na której przedstawiono koncepcjê funkcjonowania Geoparku „Bia³e Zag³êbie”.
Proponowane dzia³ania w gminie Sitkówka-Nowiny
mog¹ w przysz³oœci doskonale wpisaæ siê w wiêkszy projekt geoturystyczny, szczególnie w kontekœcie planu utworzenia Geoparku Chêciñsko-Kieleckiego.
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Ryc. 3. Zachodnia œciana kamienio³omu Szewce – miejsce historycznej eksploatacji „marmurów chêciñskich” (Okr¹glica, Góry
Œwiêtokrzyskie)

Ryc. 4. Zachodnia œciana nieczynnego kamienio³omu Zgórsko – widoczne dwa poziomy eksploatacyjne (Berberysówka, Góry
Œwiêtokrzyskie). Obie fot. G. Pabian
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