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Summary. Sitkówka-Nowiny Commune is located in the western part of geographical re-
gion of the Świętokrzyskie Mountains which are part of Kielecka Upland in the province 
of Lesser Poland Upland. The western part of the commune is a part of Chęcińsko-Kielecki 
Landscape Park where there is mainly agricultural and natural landscape. In the central 
and eastern part, where exploitation of carbonate rock raw materials is developing inten-
sively for the purpose of construction industry, industrial landscape is dominant. The most 
interesting area as far as geology and mining are concerned is the area of Kowala (eastern 
part of the commune where there are two types of landscape. The first one is mining land-
scape related to currently run mining activities in numerous mining enterprises located in 
the area of the research (open-pits, mine waste dumps, borrow pits, haul roads, concentrat-
ing plants). The second one is post mining landscape which appears in the area where the 
mining activity is finished (old mine workings and old waste dumps).

Due to the great educational, scientific and cognitive value mining and post mining 
landscape in the area of Kowala may be used in geotourism by designing geological or 
geotourist educational path. In the outdoor research carried out in March and April 2012 
the route of geotourist educational path „Geological and mining treasures of Kowala” 
was designed with educational stops and suggestions to use post mining objects for the 
purpose of geotourism. The route would go as follows: primary school in Kowala – mining 
enterprise „Trzuskawica” – „Stara Trzuskawica” (old open pit) – „Osadniki” (old open pit 
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in Sitkówka) – mining enterprise „Radkowice-Północ” – inanimate natural monument 
„Kowala” – mining enterprise „Kowala” – primary school in Kowala. The geotourist path 
would be especially useful for students of geology, geography, environmental protection, 
landscape architecture during their outdoor practice and in their scientific research and 
for students of secondary schools, gymnasium and primary schools as complementary 
material in the program of geography and science classes.
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Wprowadzenie

Gmina Sitkówka-Nowiny położona jest w zachodniej części mezoregionu Góry 
Świętokrzyskie, wchodzącego w skład Wyżyny Kieleckiej w prowincji Wyżyna 
Małopolska (Kondracki, 2009). Zachodnia część gminy to fragment obszaru Chę-
cińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, gdzie dominuje krajobraz rolniczy  
i naturalny (Richling, 2009). W części centralnej i wschodniej, gdzie intensywnie 
rozwija się eksploatacja węglanowych surowców skalnych na potrzeby przemysłu 
budowlanego, dominuje krajobraz przemysłowy. Najbardziej interesujący obszar 
pod względem geologicznym i górniczym to okolice Kowali (wschodnia część 
gminy), gdzie wyróżnić można dwa typy krajobrazu. Pierwszy to krajobraz górni-
czy związany z aktualnie prowadzoną działalnością górniczą, w licznie występują-
cych na obszarze prowadzonych badań czynnych zakładach górniczych (wyrobi-
ska górnicze, zwałowiska odpadów kopalnianych, skrywki, drogi technologiczne, 
zakłady przeróbcze). Do tego typu krajobrazu można zaliczyć zakłady górnicze: 
„Trzuskawica”, „Radkowice-Północ” oraz „Kowala”. Drugi to krajobraz poeks-
ploatacyjny (Nita, 2010), który występuje na obszarach, gdzie została zakończona 
działalność górnicza (nieczynne wyrobiska górnicze i zwałowiska poeksploatacyj-
ne). Do tego typu krajobrazu należą dawne wyrobiska górnicze w Sitkówce, tzw. 
„Osadniki”, oraz nieczynne wyrobisko górnicze „Stara Trzuskawica” w Kowali.

Budowa geologiczna i złoża kopalin 

Ze względu na interesującą budowę geologiczną oraz występowanie licznych 
odsłonięć geologicznych obszar gminy Sitkówka-Nowiny uznawany jest za nie-
zwykle ciekawy i twórczy w pracy naukowej wielu geologów. Już w latach między-
wojennych XX wieku swoje badania prowadził tu Jan Czarnocki, geolog i badacz 
Gór Świętokrzyskich, a pamiątką tamtego okresu są cztery zdjęcia kamieniołomu 
w Sitkówce (Król, 2007).
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Teren gminy Sitkówka-Nowiny w znacznej części zbudowany jest ze skał pale-
ozoicznego trzonu Gór Świętokrzyskich i mezozoicznego obrzeżenia w okolicach 
miejscowości Zawada. Podstawową jednostką strukturalną występującą na obsza-
rze gminy jest synklina gałęzicko-bolechowicka, która w większości wypełniona 
jest osadami dewonu i karbonu. Od północnej strony synklinę ogranicza antykli-
na dymińska, a od południa antyklina chęcińska, których jądra zbudowane są ze 
staropaleozoicznych skał kambru, ordowiku i syluru.

Najstarsze skały, które występują na obszarze gminy to kambryjskie piaskow-
ce, mułowce i iłowce z wkładkami piaskowców oraz szarogłazy przewarstwione 
kwarcytami i gruzłowate, które budują Pasmo Zgórskie. Odsłonięcia skał kam-
bryjskich są nieliczne, a występują w Zagrodach i w nieczynnym kamieniołomie 
na Górze Plebańskiej, gdzie można zobaczyć skamieniałości trylobitów i ramie-
nionogów. Osady ordowiku występują na północnych stokach Pasma Zgórskiego 
w okolicy Zalesia i są to piaskowce koloru różowego z licznymi skamieniałościami 
ślimaków, mszywiołów i ramienionogów, nazywane piaskowcami ortidowymi. 
Osady syluru nie występują na terenie gminy (Mityk, 1995).

Dewon jest reprezentowany przez organogeniczne wapienie stromatoporoido-
wo-koralowcowe, które budują wzniesienia w okolicy Kowali, Bolechowic i Szewc, 
dolomity które występują przy granicy z gminą Morawica, oraz margle i łupki  
w okolicach Kowali i Bolechowic. Skały te mają największe znaczenie gospodarcze 
dla całego regionu Białego Zagłębia. Utwory karbonu występują w okolicy Kowali 
i Bolechowic w formie łupków ilastych i krzemionkowych oraz mułowców. Osady 
permu wykształcone są jako zlepieńce, mułowce, wapienie i margle na wzgórzach 
w okolicy Bolechowic, Kowali oraz w Paśmie Zelejowskim w okolicy rezerwatu 
przyrody Góra Żakowa.

Utwory mezozoiczne reprezentowane są przez triasowe piaskowce, mułowce, 
iłowce z wkładkami żwirów oraz wapienie i margle. Osady te występują w północ-
no-zachodniej części gminy w okolicy Zawady i budują położoną na południowy-
-zachód od doliny Bobrzyczki Górę Bukową. Brak jest naturalnych odsłonięć pia-
skowców triasowych, ponieważ skały te ulegają szybkiemu wietrzeniu, a jedynie 
zabarwienie gleby na kolor czerwony świadczy o budowie geologicznej górotworu 
(Stupnicka, Stempień-Sałek, 2001).

Najmłodszymi osadami na obszarze gminy są utwory czwartorzędowe, które 
wypełniają erozyjne obniżenia morfologiczne powstałe w skałach dewońskich 
i triasowych. Przeważnie są to osady plejstoceńskie, związane ze zlodowace-
niem południowopolskim, a reprezentowane przez piaski i żwiry lodowcowe  
i wodnolodowcowe, piaski peryglacyjne z głazami skał miejscowych i północ-
nych oraz iły, gliny zwałowe i zwietrzelinowe. Na wschodnich stokach Pasma 
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Zgórskiego pod koniec zlodowacenia środkowopolskiego w warunkach klimatu 
suchego i chłodnego osadziły się lessy i lessy piaszczyste. Doliny rzeczne są wy-
pełnione osadami aluwialnymi holocenu.

Obszar gminy od drugiej połowy XIV wieku był terenem intensywnej eksplo-
atacji złóż rud ołowiu oraz „marmurów chęcińskich” (są to wapienie i zlepieńce, 
które dają się polerować). W końcu XIX wieku nastąpił rozwój przemysłu wydo-
bywczego na potrzeby pierwszych wapienników, a w drugiej połowie wieku XX 
dla potrzeb przemysłu cementowego. Równocześnie prowadzona była eksploatacja 
wapieni dewońskich na potrzeby przemysłu budowlanego (kruszywa, kamień 
wapienny).

Aktualnie na terenie gminy znajdują się następujące złoża surowców skalnych 
i kruszyw:
 ■ Trzuskawica – złoże wapieni, rozpoznane w kategorii B+C1, eksploato-

wane, część złoża znajduje się w otulinie Chęcińsko-Kieleckiego Parku 
Krajobrazowego,

 ■ Kowala – złoże wapieni, łupków, margli i zlepieńców, rozpoznane w kategorii 
B+C1, eksploatowane, poza obszarami chronionymi,

 ■ Bolechowice – złoże wapieni, rozpoznane w kategorii B+C1, eksploatowane, 
w otulinie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego,

 ■ Berberysówka – złoże zlepieńców, rozpoznane w kategorii C2, nieeksploato-
wane, w otulinie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego,

 ■ Jaźwica – złoże wapieni, rozpoznane w kategorii B+C1, eksploatowane, poza 
obszarami chronionymi,

 ■ Kowala-Sobków – złoże wapieni, rozpoznane w kategorii C1, nieeksploatowa-
ne, poza obszarami chronionymi,

 ■ Zawada – złoże wapieni, rozpoznane w kategorii B+C1, nieeksploatowane,  
w Chęcińsko-Kieleckim Parku Krajobrazowym,

 ■ Zagrody – złoże piasku, rozpoznane w kategorii C2, nieeksploatowane,  
w otulinie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego,

 ■ Radkowice-Podwole Północ – złoże wapieni i piasku, rozpoznane w kategorii 
C1, eksploatowane, poza obszarami chronionymi,

 ■ Kowala Mała – złoże dolomitów i wapieni dolomitycznych, rozpoznane  
w kategorii C1, eksploatowane, poza obszarami chronionymi,

 ■ Szewce-Góra Okrąglica – złoże wapieni, rozpoznane w kategorii B+C1, nie-
eksploatowane, w Chęcińsko-Kieleckim Parku Krajobrazowym.
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Koncepcja trasy geoturystycznej ścieżki dydaktycznej 
„Geologiczno-górnicze skarby Kowali” z propozycją 

zagospodarowania geoturystycznego (ryc. 1)

Ryc. 1. Projekt trasy geoturystycznej ścieżki dydaktycznej „Geologiczno-górnicze skarby Ko-
wali” z zagospodarowaniem turystycznym 
Źródło: Oprac. własne 2012, na podstawie mapy topograficznej Gminy Sitkówka-Nowiny, 
WODGiK w Kielcach, 2008.
Fig. 1. Project of the route of geotourist educational path “Geological and mining treasures of 
Kowala” with tourist adaptation
Source: Own work 2012, on the basis of topographical map of Sitkówka-Nowiny Commune, 
WODGiK in Kielce, 2008.

Krajobraz górniczy i poeksploatacyjny okolic Kowali ze względu na dużą war-
tość edukacyjną, naukową oraz poznawczą można wykorzystać w geoturystyce 
poprzez zaprojektowanie geologicznej lub geoturystycznej ścieżki dydaktycznej 
(Pabian, Biernat, 2011). W czasie badań terenowych prowadzonych w marcu  
i kwietniu 2012 roku zaprojektowano trasę geoturystycznej ścieżki dydaktycznej 
i zaproponowano dla niej nazwę „Geologiczno-górnicze skarby Kowali”. Na 
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jej trasie zaplanowano siedem przystanków dydaktycznych oraz siedem punk-
tów widokowych wraz z propozycją zagospodarowania geoturystycznego trasy 
ścieżki i obiektów poeksploatacyjnych. Długość trasy to około 7 km, a przebieg 
ścieżki następujący: Szkoła Podstawowa w Kowali – Zakład Górniczy „Trzuska-
wica” – „Stara Trzuskawica” (dawne wyrobisko górnicze) – „Osadniki” (dawne 
wyrobiska górnicze w Sitkówce) – Zakład Górniczy „Radkowice-Północ” – Po-
mnik przyrody nieożywionej „Kowala” – Zakład Górniczy „Kowala” – Szkoła 
Podstawowa w Kowali. Ścieżka geoturystyczna służyłaby głównie studentom 
kierunków: geologia, geografia, ochrona środowiska, architektura krajobrazu 
podczas ćwiczeń terenowych i badań naukowych oraz uczniom szkół średnich, 
gimnazjalnych i podstawowych jako uzupełnienie programu z lekcji geografii 
i przyrody.

Przystanek 1 – Szkoła Podstawowa w Kowali

Przystanek 1 ścieżki dydaktycznej zlokalizowany byłby obok SP w Kowa-
li, gdzie znajduje się obszerny parking, na którym można zaparkować dwa 
autokary wycieczkowe lub kilkanaście samochodów osobowych. Przystanek 
dydaktyczny powinien zostać wyposażony w tablicę informacyjną nr 1 (pod-
stawowe informacje o ścieżce z zaznaczonym przebiegiem trasy oraz zasadami 
bezpiecznego poruszania się po trasie wraz z przepisami dotyczącymi ochrony 
przyrody). Obok można wybudować wiatę turystyczną ze stołami, ławkami oraz 
miejscem do parkowania rowerów. Bardzo interesującym pomysłem byłoby 
utworzenie na placu obok szkoły Regionalnego Ośrodka Dziedzictwa Kultu-
rowego i Geologicznego z wystawami z zakresu geologii, ochrony przyrody  
i historii górnictwa skalnego w okolicy Kowali. W Ośrodku oprócz wykładów 
i prelekcji tematycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej mogłyby być organizo-
wane konferencje popularno-naukowe.

W odległości około 100 m na południe od przystanku 1 znajduje się idealne 
miejsce na punkt widokowy, skąd roztacza się rozległa panorama (fot. 1) na 
typowy krajobraz górniczy okolic Kowali. Po stronie południowej widać zakład 
górniczy „Kowala”, a po północnej – cały teren Zakładów Przemysłu Wapien-
niczego „Trzuskawica” S.A. Przygotowanie tego punktu wymaga ustaleń z kie-
rownictwem ruchu zakładu górniczego „Kowala”.
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Fot. 1. Krajobraz górniczy okolic Kowali. Fot. G. Pabian, 2012
Photo 1. Mining landscape in the area of Kowala. Photo by G. Pabian, 2012

Przystanek 2 – Zakład Górniczy „Trzuskawica” 

Zakład Górniczy „Trzuskawica” zlokalizowany jest w północno-wschodniej czę-
ści sołectwa Kowala w odległości około 1 km od zabudowań miejscowości. Aktual-
nie eksploatacja prowadzona jest w dwóch wyrobiskach górniczych: „Trzuskawica” 
(fot. 2) w części południowo-wschodniej złoża oraz „Kowala” w części północno-
-zachodniej. Należy zwrócić uwagę, że kamieniołom „Trzuskawica” jest jednym  
z największych wyrobisk górniczych na terenie województwa świętokrzyskiego oraz 
bardzo dobrze prowadzonym. W wyrobisku widać charakterystyczne elementy kra-
jobrazu górniczego, takie jak: poziomy eksploatacyjne, skrywki, drogi technologicz-
ne, odwodnienie kopalni na trzecim poziomie, maszyny eksploatacyjne (koparki, 
wiertnice, kruszarki).

Najdogodniejsze miejsce na lokalizację przystanku 2 i punktu widokowego na 
kamieniołom „Trzuskawica” znajduje się przy granicy wyrobiska w południowo-
-zachodnim narożniku. Punkt widokowy powinien posiadać tablicę informacyjną 
nr 2 (podstawowe informacje na temat wyrobiska górniczego, techniki eksploatacji 
odkrywkowej złoża oraz ochrony środowiska na terenach górniczych). Z uwagi na 
prowadzone roboty strzałowe w wyrobisku lokalizacja przystanku i godziny obser-
wacji zakładu górniczego powinny zostać ustalone z kierownictwem ruchu zakładu 
górniczego „Trzuskawica”.
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Fot. 2. Widok na południowo-wschodnią część kamieniołomu „Trzuskawica”. Fot. G. Pabian, 2012
Photo 2. View at the south-eastern part of “Trzuskawica” quarry. Photo by G. Pabian, 2012

Przystanek 3 – „Stara Trzuskawica” (dawne wyrobisko górnicze)

Nieczynny kamieniołom zlokalizowany jest w odległości 1 km na północ od 
szkoły podstawowej w Kowali. Wyrobisko znajduje się w części szczytowej oraz 
na północnym stoku Góry Trzuskawica, gdzie w latach 1954–1960 prowadzona 
była eksploatacja wapieni dewońskich przeciętych żyłą różanki przez Spółdzielnię 
„Grys” (Fijałkowska, Fijałkowski, 1973). Aktualnie kamieniołom jest bardzo mocno 
zarośnięty przez drzewa i krzewy, co powoduje utrudnienie w obserwacji elementów 
wyrobiska. Czytelny w morfologii terenu jest jeszcze drugi poziom eksploatacyjny 
z widoczną ścianą skalną, zachowany w części zachodniej wyrobiska (fot. 3). Inte-
resującym obiektem edukacyjnym i naukowym jest Jaskinia Odstrzelona (Grze-
lak, 2012), zlokalizowana w części południowej wyrobiska, oraz komin krasowy  
w części wschodniej kamieniołomu na ścianie pierwszego poziomu eksploatacyj-
nego. W wyrobisku występuje również ciekawa mineralizacja kalcytowa, związana  
z eksploatowaną żyłą różanki oraz różnego rodzaju nacieki kalcytowe, które można 
obserwować na hałdzie powstałej z odkopywania Jaskini Odstrzelonej.

Przystanek 3 powinien powstać wewnątrz nieczynnego wyrobiska górniczego, 
a tablica informacyjna nr 3 (budowa geologiczna północnej części Kowali, zja-
wiska i formy krasowe, mineralizacja kalcytowa, planowanie zagospodarowania 
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geoturystycznego w obiektach poeksploatacyjnych, roślinność kserotermiczna) po-
winna zostać ustawiona w bezpiecznej odległości od otworu wejściowego jaskini. 
Punkt składałby się również ze stołów, ławek i wiaty turystycznej, gdzie mogłyby 
być prowadzone zajęcia dydaktyczne w terenie. Najlepsze miejsce na punkt wido-
kowy znajduje się w okolicy komina krasowego, na stropie pierwszego poziomu 
eksploatacyjnego (jest to najwyżej położone miejsce w kamieniołomie). Roztacza 
się stąd widok na całe wyrobisko górnicze oraz w kierunku północnym na czyn-
ny kamieniołom „Kowala” (jest to drugie wyrobisko złoża „Trzuskawica”). Przed 
udostępnieniem turystycznym wyrobiska powinny zostać wykonane następujące 
prace porządkowo-zabezpieczające: odsłonięte skarpy poziomów eksploatacyjnych 
z roślinności, uporządkowany teren wyrobiska ze śmieci, zabezpieczenie otworu 
wejściowego Jaskini Odstrzelonej, wykonanie podejścia do punktu widokowego  
i zabezpieczenie go ogrodzeniem.

Fot. 3. Fragment drugiego poziomu eksploatacyjnego w kamieniołomie „Stara Trzuskawica”. Fot.  
G. Pabian, 2012
Photo 3. Part of the second exploitation level in “Stara Trzuskawica” quarry. Photo by G. Pabian, 2012

Przystanek 4 – „Osadniki” (dawne wyrobiska górnicze w Sitkówce)

Historyczne wyrobiska górnicze w Sitkówce, lokalnie nazywane „Osadniki”, 
zlokalizowane są w północno-zachodniej części sołectwa Kowala, po wschodniej 
stronie drogi powiatowej łączącej Sitkówkę z Kowalą. Świadczą one o długich 
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dziejach przemysłu wapienniczego i wydobywczego w rejonie obu tych miej-
scowości. Aktualnie jest to teren ZPW „Trzuskawica” S.A., wykorzystywany 
jako osadniki odpadów z procesu technologicznego. Część północna wyrobisk  
(fot. 4) została zagospodarowana na cele rekreacyjne i stanowi teren wędkarski 
dla pracowników zakładu, pozostała jako zbiorniki odpadów i wód kopalnianych.  
W północno-zachodniej części kamieniołomu została zinwentaryzowana Jaskinia 
Wodna o długości 16 m (Urban, 1996). Całość wyrobisk w Sitkówce jest doskona-
łym przykładem krajobrazu poeksploatacyjnego charakterystycznego dla obsza-
rów, gdzie została zakończona działalność górnicza.

Przystanek 4 powinien zostać zlokalizowany w północno-zachodniej części 
wyrobisk przy drodze powiatowej i wyposażony w tablicę informacyjną nr 4 (hi-
storia przemysłu wydobywczego i wapienniczego w Sitkówce, rekultywacja obiek-
tów poeksploatacyjnych). W części południowo-zachodniej kamieniołomów, przy 
drodze znajduje się odpowiednie miejsce na przygotowanie punktu widokowego, 
z którego można zapoznać się z krajobrazem poeksploatacyjnym południowej 
części „Osadników”. Przygotowanie punktu widokowego i przystanku dydaktycz-
nego wymaga ustaleń z kierownictwem ZPW „Trzuskawica” S.A.

Fot. 4. Krajobraz poeksploatacyjny północnej części „Osadników” w Sitkówce. Fot. G. Pabian, 2012
Photo 4. Post mining landscape of the northern part of “Osadniki” in Sitkówka. Photo by  
G. Pabian, 2012
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Przystanek 5 – Zakład Górniczy „Radkowice-Północ”

Zakład górniczy zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części Kowali, 
po południowej stronie drogi technologicznej prowadzącej do zakładu górni-
czego „Kowala”. W wyrobisku eksploatowane są wapienie i dolomity dewońskie 
oraz złoże piasków. Część wschodnia zakładu obejmuje wyrobisko górnicze  
z dobrze widocznymi elementami krajobrazu górniczego, takimi jak: poziomy 
eksploatacyjne, zwałowiska odpadów kopalnianych, drogi technologiczne i ma-
szyny eksploatacyjne (fot. 5). Część zachodnia to nowoczesny zakład przeróbczy 
z całą linią technologiczną kruszarek, przesiewaczy i przenośników taśmowych. 
Interesującym obiektem jest odsłonięcie wapieni dewońskich w północnej skar-
pie przekopu drogowego z bardzo dobrze wypreparowanymi skamieniałościami 
stromatoporoidów.

Ze względu na walory krajobrazowe zakładu górniczego „Radkowice-Północ” 
przystanek 5 powinien zostać zlokalizowany po północnej stronie przekopu 
drogowego w najwyższym punkcie terenu. W miejscu tym powinien znajdować 
się również punkt widokowy wyposażony w tablicę informacyjną nr 5 (elementy 
krajobrazu górniczego, roślinność kserotermiczna – ochrona przyrody na tere-
nach górniczych).

Fot. 5. Widok na wschodnią część zakładu górniczego „Radkowice-Północ”. Fot. G. Pabian, 2012
Photo 5. View at the eastern part of “Radkowice-Północ” mining enterprise. Photo by G. Pabian, 2012
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Przystanek 6 – Pomnik przyrody nieożywionej „Kowala”

Zlokalizowany jest w przekopie kolejowym w odległości około 1 km na po-
łudnie od pierwszych zabudowań miejscowości Kowala. Pomnik przyrody obej-
muje zachodnią skarpę przekopu, gdzie odsłaniają się wapienie górnodewońskie 
(fot. 6) z licznymi skamieniałościami koralowców i stromatoporoidów. Odsło-
nięcie to ma bardzo duże znaczenie naukowe i dydaktyczne, dlatego coroczne 
odbywają się tu ćwiczenia terenowe studentów Wydziału Geologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Po przeciwnej stronie pomnika, na wschodniej skarpie prze-
kopu, można znaleźć ładnie wypreparowane skamieniałości, a całość prze-
kopu porasta roślinność kserotermiczna, która dopełnia wartość edukacyjną 
geostanowiska.

Przystanek 6 powinien zostać przygotowany po zachodniej stronie przekopu 
przy ścieżce biegnącej nad górną częścią pomnika przyrody. Takie rozwiązanie 
jest najbardziej odpowiednie ze względu na obecność trasy kolejowej w przeko-
pie. Przystanek dydaktyczny powinien zostać wyposażony w tablicę informacyj-
ną (Pabian, Biernat, 2011) nr 6 (budowa geologiczna południowej części Kowali, 
rozpoznawanie skamieniałości, formy ochrony przyrody).

Fot. 6. Odsłonięcie wapieni dewońskich w przekopie kolejowym w Kowali. Fot. G. Pabian, 2012
Photo 6. Exposure of Devonian limestone at railway crosscut in Kowala. Photo by G. Pabian, 2012



105

Przystanek 7 – Zakład Górniczy „Kowala”

Przystanek dydaktyczny zlokalizowany jest w południowej części Kowali przy 
zachodniej granicy wyrobiska górniczego w niewielkiej odległości od przystanku 6. 
W czynnym wyrobisku eksploatowane są wapienie, margle, łupki oraz zlepieńce na 
potrzeby przemysłu cementowego (fot. 7). Jest to duży obiekt górniczy z charakte-
rystycznym krajobrazem górniczym (liczne poziomy i półpoziomy eksploatacyjne, 
rowy odwadniające kopalnię, drogi technologiczne, w południowej części zabudo-
wania sztygarówki). W północnej ścianie kamieniołomu (niedaleko przepompowni 
na trzecim poziomie eksploatacyjnym) zlokalizowane jest geostanowisko z zapisem 
masowego wymierania górnodewońskiego (Filipiak, Racki, 2005).

Lokalizacja przystanku 7 uzależniona jest od decyzji kierownictwa ruchu zakładu 
górniczego, ale najbardziej odpowiednie miejsce to filar ochronny przy zachodniej 
granicy wyrobiska. Powinna zostać ustawiona tablica informacyjna nr 7 (krajobraz 
górniczy okolic Kowali, wymieranie dewońskie, planowanie przestrzenne na terenach 
górniczych). Jest to również idealne miejsce na punkt widokowy, skąd roztacza się 
panorama na krajobraz górniczy i kulturowy wschodniej i centralnej części gminy 
Sitkówka-Nowiny. Miejsce widokowe powinno zostać zabezpieczone ogrodzeniem.

Fot. 7. Widok na północno-wschodnią część kamieniołomu „Kowala” – po lewej stronie zabudowania 
miejscowości Kowala. Fot. G. Pabian, 2012
Photo 7. View at the north-eastern part of “Kowala” quarry – on the left dwellings in the village 
of Kowala. Photo by G. Pabian, 2012
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Podsumowanie

Zaproponowana w artykule koncepcja geoturystycznej ścieżki dydaktycznej 
idealnie wpisuje się w zrównoważony rozwój gminy Sitkówka-Nowiny. Trasa 
ścieżki tak została zaprojektowana, aby wykorzystać walory krajobrazu gór-
niczego i poeksploatacyjnego okolic Kowali bez szkody dla środowiska przy-
rodniczego. Wszystkie obiekty zagospodarowania geoturystycznego są tak za-
planowane, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w składniki biotyczne  
i abiotyczne środowiska. Jest to również bardzo dobra promocja walorów krajo-
brazowych i geologicznych wschodniej części gminy oraz zakładów górniczych 
działających na tym obszarze. Trudności, jakie mogą wyniknąć w czasie reali-
zacji koncepcji, to brak zgody kierownictwa kopalń na przygotowanie przystan-
ków dydaktycznych w sąsiedztwie czynnych wyrobisk górniczych.

Z zaproponowanych przystanków największe znaczenie edukacyjne mają: 
„Stara Trzuskawica”, z propozycją zagospodarowania geoturystycznego, oraz 
pomnik przyrody „Kowala”. Są to również obiekty o dużych wartościach na-
ukowych i poznawczych. Przystanek 1 z chwilą uruchomienia Regionalnego 
Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i Geologicznego w Kowali ma szansę stać się 
ważnym ogniwem projektowanego Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego. Obiektem 
o dużych walorach historycznych związanych z początkiem wapienniczej dzia-
łalności przemysłowej w rejonie Sitkówki są „Osadniki”, które są też ważnym 
geostanowiskiem naukowym. Pozostałe obiekty reprezentują wyjątkowe walory 
krajobrazowe, które po udostępnieniu geoturystycznym będą służyć edukacji. 
Obiektem o bardzo dużym znaczeniu naukowym jest kamieniołom „Kowala”, 
ale aktualnie nie ma planów na szersze udostępnienie geostanowiska.

Reasumując, krajobraz górniczy i poeksploatacyjny okolic Kowali jest uni-
katowy w skali województwa świętokrzyskiego i istnieje potrzeba jego odpo-
wiedniego zagospodarowania szczególnie w kontekście tworzenia geoparków  
i zrównoważonego rozwoju regionów.
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