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A b s t r a c t. The aim of the article is to show the present-day directions in land use planning of selected geosites in
Chêciñskie Hills and their further development prospects. It pays special attention to the possibilities of deve-
lopment in post-mining areas for both educational and tourist needs. The author also suggests his own area
division of the area, which reflects its future directions in land use planning and facilities development. The article
describes three geosites: Zelejowa Mountain, Rzepka and Beylina and Miedzianka Mountain. It highlights their
natural and cultural values and shows possibilities of land use planning in the context of geotourism and geologi-
cal education in the area of Chêciñskie Hills.
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Obszar Wzgórz Chêciñskich charakteryzuje siê unika-
tow¹ budow¹ geologiczn¹ w skali Polski, interesuj¹c¹ rze-
Ÿb¹ terenu oraz ró¿nymi formami ochrony przyrody
nieo¿ywionej. Wystêpuj¹ tu równie¿ liczne tereny pogó-
rnicze, zwi¹zane z historycznym górnictwem kruszcowym
rud o³owiu i miedzi oraz dawnym górnictwem skalnym
tzw. „marmurów chêciñskich”. Miejsca te, ze wzglêdu na
du¿e wartoœci naukowe, dydaktyczne, krajobrazowe oraz
poznawcze powinny zostaæ w odpowiedni sposób zago-
spodarowane, tak ¿eby s³u¿y³y nastêpnym pokoleniom,
a pamiêæ o dziedzictwie geologiczno-górniczym regionu
przetrwa³a jak najd³u¿ej. Taki cel ma poni¿sza publikacja,
w której zosta³y przedstawione aktualne kierunki zagospo-
darowania obszarów poeksploatacyjnych, a tak¿e perspek-
tywy ich rozwoju na przyk³adzie trzech geostanowisk:
Góry Zelejowej, Góry Rzepki i Beyliny oraz Góry Mie-
dzianki (ryc.1).

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
POGÓRNICZYCH

Ka¿da dzia³alnoœæ górnicza ma wp³yw na przekszta³-
cenie œrodowiska, dlatego tak wa¿ne s¹ dzia³ania maj¹ce
najpierw zapobiegaæ, a potem ewentualnie korygowaæ lub
naprawiaæ zmiany powsta³e w czasie jej funkcjonowania.
Na dzia³ania naprawcze sk³adaj¹ siê dwie fazy: rekultywa-
cja i zagospodarowanie. Do rekultywacji jest zobligowany
przepisami Ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr
163, poz. 981) przedsiêbiorca prowadz¹cy dzia³alnoœæ gór-
nicz¹. Natomiast zagospodarowanie obszaru pogórniczego
jest dobrowolne i mo¿e byæ prowadzone przez w³aœciciela
terenu, przedsiêbiorcê, osobê prywatn¹ lub samorz¹d gminny
(Ostrêga & Uberman, 2010). Wed³ug nich do ogólnych
kierunków zagospodarowania obszarów poeksploatacyj-
nych zaliczamy kierunek: leœny, rolny, wodny, rekreacyjny,
kulturowy, dydaktyczny, przyrodniczy, mieszkaniowy,
gospodarczy. Inny podzia³ kierunków adaptacji terenów
poeksploatacyjnych zaproponowa³a w swojej pracy Piet-

rzyk-Sokulska (2005), wyró¿niaj¹c kierunek poznawczy,
rekreacyjny oraz gospodarczy.

Problematyk¹ zagospodarowania terenów pogórniczych
na tym obszarze, a szczególnie w pó³nocno-wschodniej
czêœci Wzgórz Chêciñskich (teren gminy Sitkówka-Nowiny),
zajmowa³o siê wielu badaczy (m.in. Pietrzyk-Sokulska,
2005; Nita & Myga-Pi¹tek, 2006; Œwiercz & Strzy¿, 2009;
Pabian & Biernat 2011; Pabian, 2012, 2014). Na podstawie
obserwacji obszarów poeksploatacyjnych prowadzonych
na terenie Wzgórz Chêciñskich oraz analizy zebranych
materia³ów (publikacje, mapy, dokumentacja fotograficz-
na) w artykule zaproponowano inne kierunki dla zagospo-
darowania podobnych terenów pogórniczych.

Edukacja

Kierunek edukacyjny zagospodarowania terenów po-
górniczych powinien byæ stosowany dla obszarów lub obie-
któw, dla których opracowano koncepcjê zagospodarowania
terenu pogórniczego z zaplanowan¹ funkcj¹ dydaktyczn¹
(wycieczki szkolne, æwiczenia terenowe studentów, tema-
tyczne warsztaty terenowe) oraz naukow¹ (badania nauko-
we, sesje terenowe konferencji). Koncepcja ta powinna byæ
zgodna z dokumentami planistycznymi gminy (SUiKZP –
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, MPZP – Miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego). Proponowane formy zagospodarowa-
nia to œcie¿ki dydaktyczne, tablice edukacyjne, muzea
geologiczno-górnicze, oœrodki edukacyjno-naukowe. Przy
wyborze formy edukacyjnej, nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce
kryteria, na podstawie których dany teren lub obiekt mo¿na
zagospodarowaæ. S¹ to : wartoœci naukowe – rozumiane jako
obiekty o du¿ym znaczeniu dla nauki, wartoœci dydaktyczne
– rozumiane jako obiekty o walorach dydaktycznych, atrak-
cyjnoœæ – rozumiana jako suma walorów przyrodniczych
i kulturowych (Pietrzyk-Sokulska, 2005), dostêpnoœci –
rozumianej jako mo¿liwoœæ dotarcia do obiektu (Pietrzyk-
-Sokulska, 2005).
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Krajobraz

Krajobrazowy kierunek zagospodarowania obszarów po-
eksploatacyjnych dotyczy terenów o przewidywanej w kon-
cepcji zagospodarowania obszaru pogórniczego funkcji ochro-
ny przyrody i ochrony krajobrazu kulturowego (rezerwaty
przyrody, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne).
Równie¿ w tym przypadku opracowana koncepcja powinna
byæ zgodna z zapisami w dokumentach planistycznych. Pre-
ferowane formy zagospodarowania to œcie¿ki spacerowe,
szlaki piesze oraz punkty widokowe, bez dodatkowych
elementów infrastruktury turystycznej takich jak: wiaty tu-
rystyczne i miejsca biwakowe. W³aœciwymi kryteriami,
które nale¿y uwzglêdniæ przy wyborze tego kierunku s¹
wartoœæ naukowa, atrakcyjnoœæ oraz dostêpnoœæ.

Turystyka i rekreacja

Turystyczno-rekreacyjny kierunek zagospodarowania
obejmuje obszary pogórnicze, dla których w koncepcji
zagospodarowania terenu poeksploatacyjnego zaplanowa-
no funkcjê poznawcz¹ (grupy turystyczne, indywidualni
turyœci), wypoczynkow¹ (wczasowicze, mieszkañcy) oraz
kulturaln¹ (mieszkañcy, turyœci). Koncepcja opracowana
dla tego kierunku musi byæ zgodna z zapisami w SUiKZP
lub MPZP. Formy zagospodarowania to szlaki turystyczne

z tablicami informacyjnymi, punkty widokowe i wypo-
czynkowe, trasy rowerowe, tory motocrossowe, k¹pieliska,
oœrodki sportowo-rekreacyjne, parki kultury i wypoczyn-
ku, skanseny górnicze, amfiteatry. Kryteria, na podstawie
których powinno siê wyznaczyæ turystyczno-rekreacyjn¹
formê zagospodarowania, to: atrakcyjnoœæ, mo¿liwoœci
techniczne – rozumiane jako zdolnoœæ do adaptacji terenu
lub obiektu na zaplanowane funkcje (Pietrzyk-Sokulska,
2005), zapotrzebowanie spo³eczne – rozumiane jako mo¿-
liwoœæ wp³ywu spo³ecznoœci lokalnej na zarzadzanie zaso-
bami œrodowiska przyrodniczego i kulturowego (Pietrzyk-
-Sokulska, 2005), dostêpnoœæ.

Gospodarka

Gospodarczy kierunek zagospodarowania jest prefero-
wany przy zaplanowanej w koncepcji zagospodarowania
terenu pogórniczego funkcji, np.: mieszkaniowej, us³ugo-
wej, przemys³owej, rolniczej, leœnej, rybackiej. Zapisy
zawarte w koncepcji powinny byæ zgodne z dokumentami
planistycznymi samorz¹du gminnego. Formy zagospoda-
rowania mog¹ byæ bardzo ró¿norodne ze wzglêdu na du¿y
zakres funkcji oraz koncepcje przysz³ych inwestorów. Przy
wyborze tego kierunku nale¿y braæ pod uwagê nastêpuj¹ce
kryteria: mo¿liwoœci techniczne, zapotrzebowanie spo³e-
czne oraz dostêpnoœæ.
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Ryc. 1. Lokalizacja geostanowisk omawianych w artykule. Jako podk³ad wykorzystano mapê turystyczn¹ „Œwiêtokrzyski Szlak
Archeo-Geologiczny” w skali 1 : 170 000 i 1 : 125 000 (2011, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Œwiêtokrzyskiego &
Amart Media, Kielce-Kraków)
Fig. 1. Location of the geosites. „The Œwietokrzyskie Mountains Archeological & Geological Trail” scale 1 : 170 000 i 1 : 125 000
(2011, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Œwiêtokrzyskiego & Amart Media, Kielce-Kraków)



WYBRANE PRZYK£ADY ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW POGÓRNICZYCH Z OBSZARU

WZGÓRZ CHÊCIÑSKICH

Góra Zelejowa

Geostanowisko Góra Zelejowa jest po³o¿one w œrodko-
wej czêœci Pasma Zelejowskiego na terenie Chêciñsko-
-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. W morfologii teren
ten wyró¿nia siê rzeŸb¹ z charakterystyczn¹ prze³êcz¹, która
rozdziela czêœæ zachodni¹ od wschodniej. W czêœci za-
chodniej jest zlokalizowana grañ skalna, która wystêpuje
na d³. ok. 1 km. Na Górze Zelejowej w 1954 r. w celu
ochrony form skalnych i tektonicznych oraz form krasu
powierzchniowego i kopalnego ustanowiono rezerwat
przyrody nieo¿ywionej (Wróblewski, 2000). Na terenie
rezerwatu wystêpuje roœlinnoœæ podlegaj¹ca ochronie, np.
na stromym pó³nocnym stoku, wilgotnym i ch³odnym –
ró¿ne gatunki paproci oraz rzadkie glacjalne gatunki mchów
i w¹trobowców (Œwiercz, 2010), na stoku po³udniowym,
³agodnym i dobrze nas³onecznionym – typowa roœlinnoœæ
kserotermiczna. Góra Zelejowa to równie¿ doskona³y punkt
widokowy na Wzgórza Chêciñskie, z charakterystyczn¹ po
stronie po³udniowej panoram¹ na Dolinê Chêciñsk¹ (Mityk,
1995; Sowa, 2004).

Góra Zelejowa jest zbudowana z wapieni œrodkowego
dewonu, jedynie u podnó¿a wzniesienia na stoku po³udnio-
wym z dolomitów œrodkowodewoñskich, a na stoku pó³-
nocnym ze zlepieñców permskich. Strukturalnie nale¿y
ona do pó³nocnego skrzyd³a antykliny chêciñskiej (Stup-
nicka & Stempieñ-Sa³ek, 2001). W budowie geologicznej
szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na mineralizacjê kal-
cytow¹, któr¹ mo¿emy obserwowaæ w wielu miejscach wznie-
sienia, przewa¿nie w nieczynnych wyrobiskach górniczych
(Urban, 2010). W kamienio³omie Szczerba, przy czerwo-
nym szlaku turystycznym, mo¿na zobaczyæ kilka generacji
¿y³ kalcytowych o ró¿nej szerokoœci i barwie – od bia³ej,
¿ó³tawej do ró¿owej i czerwonej. Czerwona barwa kalcytu
jest zwi¹zana ze zwi¹zkami ¿elaza. W pustkach skalnych
i szczelinach czêsto wystêpuje kalcyt w postaci piêknie
wykszta³conych szczotek krystalicznych. ¯y³y kalcytowe
z Zelejowej (nazywane „ró¿ank¹ zelejowsk¹”) by³y przed-
miotem eksploatacji od XIII w. i cieszy³y siê du¿¹ popular-
noœci¹ jako materia³ dekoracyjny. Œlady dawnych robót
górniczych wystêpuj¹ na terenie ca³ego rezerwatu, lecz
najlepiej zachowane œlady tej dzia³alnoœci (np. po klinach,
którymi odspajano bloki) mo¿na zobaczyæ w kamienio-
³omie Szczerba. Nastêpnym interesuj¹cym obiektem na
terenie Góry Zelejowej jest kamienio³om Zachodni (ryc. 2)
po³o¿ony na po³udniowym stoku w zachodniej czêœci wznie-
sienia. Znajduj¹ siê w nim stanowiska krasu kopalnego w
lejach krasowych, mineralizacja kalcytowa oraz w czêœci
zachodniej 30-metrowa szczelina, bêd¹ca pozosta³oœci¹ po
poszukiwaniach rudy o³owiu (Kotañski, 1968; Urban, 2010).

Obszar Góry Zelejowej zosta³ zagospodarowany w kie-
runku turystyczno-rekreacyjnym poprzez wytyczenie i ozna-
kowanie pieszej œcie¿ki pt. „Œwiêtokrzyski Szlak Archeo-
-Geologiczny” (ryc. 3) prowadz¹cy z Chêcin na Górê Zele-
jow¹. Trasa œcie¿ki przebiega przez czêœæ zachodni¹ wznie-
sienia, od punktu wypoczynkowego, poprzez kamienio³om
Zachodni, grañ skaln¹ Góry Zelejowej do kamienio³omu
Szczerba. Na trasie szlaku zosta³y ustawione tablice infor-
macyjne, a w kamienio³omie Szczerba i obok kamienio³omu
Zachodniego przygotowano miejsca do odpoczynku. Przez
wschodni¹ czêœæ wzniesienia przebiega tak¿e trasa czer-
wonego szlaku turystycznego z Chêcin do Kielc.

Góra Rzepka i Beylina

Geostanowisko to jest po³o¿one we wschodniej czêœci
Pasma Chêciñskiego, na terenie Chêciñsko-Kieleckiego
Parku Krajobrazowego. Na obszarze Góry Rzepki i Beyli-
ny w 1981 r., w celu zachowania interesuj¹cych ods³oniêæ
geologicznych w nieczynnym kamienio³omie, powierzch-
niowych pozosta³oœci po dawnym górnictwie kruszcowym
w tym rejonie oraz naturalnych siedlisk roœlinnoœci ksero-
termicznej ustanowiono rezerwat przyrody (Sowa, 2004).
Stanowisko jest doskona³ym punktem widokowym w kie-
runku po³udniowo-zachodnim na Grzywy Korzeckowskie,
Grz¹by Bolmiñskie oraz Pasmo Ma³ogoskie.

Najbardziej interesuj¹cym obiektem jest kamienio³om
Korzecko, w którym ods³aniaj¹ siê wapienie i dolomity
œrodkowego oraz górnego dewonu. Na œcianach wyrobiska
widaæ liczne spêkania i uskoki tektoniczne, z którymi jest
zwi¹zana mineralizacja kalcytowo-barytowo-galenowa.
W pó³nocno-zachodniej czêœci pierwszego poziomu eks-
ploatacyjnego jest widoczna ¿y³a kalcytu o bia³ym z ró¿o-
wym odcieniem zabarwieniu. ¯y³a ta ulega ci¹g³emu wie-
trzeniu i rozpadaniu na okruchy krystalicznego kalcytu,
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Ryc. 2. Kamienio³om Zachodni na Górze Zelejowej – szkolenie
przewodników œwiêtokrzyskich z zakresu genezy i budowy geo-
logicznej antykliny chêciñskiej (Góry Œwiêtokrzyskie)
Fig. 2. The West quarry in the Zelejowa Mountain – tourist guide
training about the genesis and geological structure of the Chêciñska
anticline (the Œwiêtokrzyskie Mountains)

Ryc. 3. Przyk³ad zagospodarowania w kierunku turystyczno-
-rekreacyjnym kamienio³omu Szczerba na Górze Zelejowej (Góry
Œwiêtokrzyskie)
Fig. 3. Example of site management in the Szczerba quarry in
Zelejowa Mountain for tourist and recreation purposes (the Œwiê-
tokrzyskie Mountains)



gromadz¹ce siê w sp¹gu. Na terenie geostanowiska wystêpuj¹
liczne historyczne wyrobiska górnicze zwi¹zane z poszuki-
waniem i eksploatacj¹ rud o³owiu. Zlokalizowane s¹ na
ca³ym obszarze wzniesieñ, lecz najlepiej s¹ widoczne w
obni¿eniu pomiêdzy wierzcho³kiem Rzepki i Beyliny.
Znajduj¹ siê tu równie¿ wyrobiska zwi¹zane z eksploatacj¹
„ró¿anki” (od 1920 r.) na pó³nocnym stoku Góry Rzepki
w pobli¿u cmentarza parafialnego (Fija³kowska & Fija³-
kowski, 1973; Sowa, 2004).

Teren geostanowiska zosta³ zagospodarowany w kie-
runku turystyczno-rekreacyjnym oraz edukacyjnym poprzez
wytyczenie i oznakowanie pieszej trasy pt. „Œwiêtokrzyski
Szlak Archeo-Geologiczny” z Chêcin na Górê Rzepkê. Na
trasie zosta³y ustawione tablice informacyjne, a przy ka-
mienio³omie Korzecko przygotowano punkt widokowy
z wiat¹ turystyczn¹ (ryc. 4). Obok punktu znajduje siê lapi-
darium z blokami ska³ charakterystycznych dla regionu
chêciñskiego. Prezentowane zagospodarowanie mo¿e s³u¿yæ
zarówno uczniom w ramach wycieczek szkolnych, jak

i studentom podczas kursów terenowych. W kamienio-
³omie Korzecko zosta³o wybudowane Europejskie Centrum
Edukacji Geologicznej (ryc. 5), które bêdzie administro-
wane przez Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Góra Miedzianka

Góra ta jest po³o¿ona w zachodniej czêœci Pasma Chê-
ciñskiego na terenie Chêciñsko-Kieleckiego Parku Kra-
jobrazowego. W 1958 r. ustanowiono w tym miejscu rezerwat
przyrody nieo¿ywionej, który swoim zasiêgiem obejmuje
charakterystyczn¹ wyd³u¿on¹ grañ skaln¹. Stok po³udnio-
wy wzniesienia jest bardzo stromy, natomiast pó³nocny –
³agodny (Sowa, 2004). Z Góry Miedzianka rozci¹ga siê
jedna z najpiêkniejszych w Górach Œwiêtokrzyskich pano-
ram, dlatego jest ona czêsto odwiedzana przez turystów
i okolicznych mieszkañców. W kierunku wschodnim widaæ
charakterystyczne obni¿enie Doliny Chêciñskiej (ryc. 6)
z okalaj¹cymi j¹ od pó³nocy pasmami Bolechowickim
i Zelejowskim, a od po³udnia Chêciñskim. W kierunku
pó³nocnym widoczne s¹ Pasmo Oblêgorskie i Dobrzeszow-
skie. Na zachodzie – wzniesienia w okolicy Zaj¹czkowa
i Pasmo Przedborsko-Ma³ogoskie, a na po³udniu – Grzywy
Korzeckowskie i Grz¹by Bolmiñskie.

Góra Miedzianka jest zbudowana z wapieni górno-
dewoñskich, tworz¹cych po³udniow¹ czêœæ antykliny chê-
ciñskiej z licznymi uskokami i spêkaniami. Od strony
po³udniowej, zachodniej i czêœciowo pó³nocnej osady
dewoñskie s¹ przykryte utworami triasowymi. W budowie
geologicznej Góry Miedzianka na uwagê zas³uguje mine-
ralizacja hydrotermalna w formie ¿y³ kruszcowych, za-
wieraj¹cych m.in. minera³y miedzi, o³owiu, cynku, arsenu,
kobaltu, baru, srebra, antymonu i niklu. W wyniku proce-
sów wietrzenia powsta³y wtórne krasowe z³o¿a miedzi
z rudami takimi jak: malachit, azuryt i chalkozyn. Na
Górze Miedzianka wystêpuj¹ rzadko spotykane minera³y:
adamin, gersdorfit, mimetezyt, miedziankit, lubeckit i sta-
szicyt (Rubinowski, 1996; Górniak i in., 2006; Wróblew-
ski, 2007; Urban, 2010).

Góra Miedzianka to obszar intensywnej eksploatacji,
od po³owy XIV do lat 50. XX w., rud miedzi oraz pozys-
kiwania surowców skalnych na potrzeby przemys³u. Na
terenie omawianego stanowiska znajduje siê bardzo du¿o
powierzchniowych i podziemnych pozosta³oœci historycz-
nego górnictwa kruszcowego rud miedzi. Najwiêksze
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Ryc. 4. Przyk³ad zagospodarowania geoturystycznego Góry Rzepki
i Beyliny. Punkt widokowy z wiat¹ turystyczn¹. Z lewej strony –
lapidarium, z prawej – kamienio³om Korzecko (Góry Œwiêtokrzyskie)
Fig. 4. Example of geoturism land use in Rzepka and Beylina
Mountains. Viewpoint with a tourist shelter. On the left – a lapi-
darium, on the right – the Korzecko quarry (the Œwiêtokrzyskie
Mountains)

Ryc. 5. Zagospodarowanie w kierunku edukacyjnym kamienio-
³omu Korzecko na Górze Rzepce i Beylinie. Z lewej strony –
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, z prawej – pó³nocna
czêœæ wyrobiska (Góry Œwiêtokrzyskie)
Fig. 5. Educational land use in the Korzecko quarry in Rzepka and
Beylina Mountain. On the left – the European Geological Education
Centre, on the right – the Northern part of mining excavation
(the Œwiêtokrzyskie Mountains)

Ryc. 6. Widok z Góry Miedzianki w kierunku wschodnim. Na
pierwszym planie – jeden z wierzcho³ków Miedzianki, na drugim –
Dolina Chêciñska (Góry Œwiêtokrzyskie)
Fig. 6. View from Miedzianka Mountain in the east. In the fore-
ground – one of the summits of Miedzianka Mountain. In the back-
ground – the Chêciñska Valley (the Œwiêtokrzyskie Mountains)



zagêszczenie dawnych wyrobisk górniczych znajduje siê
po po³udniowej stronie wzniesienia. S¹ to szyby, sztolnie,
kamienio³omy, ha³dy oraz zag³êbienia po szybikach poszu-
kiwawczych i eksploatacyjnych. Najciekawsze obiekty to
sztolnie: Zofia i Teresa, kamienio³om £aszczyñskich we
wschodniej czêœci masywu, wie¿a szybowa z lat 50. XX w.,
budynek administracyjny kopalni (aktualnie filia Centrum
Kultury i Sportu w Chêcinach), ruiny domu Boles³awa
£aszczyñskiego oraz pozosta³oœci podziemnego sk³adu mate-
ria³ów wybuchowych (Paulewicz, 1992; Górniak i in., 2006).

Geostanowisko Góra Miedzianka z powodu nieodpo-
wiedniego zagospodarowania nie jest w pe³ni wykorzysta-
ne w edukacji i turystyce. Aktualnie przez teren stanowiska
przebiega trasa ¿ó³tego szlaku turystycznego z Zaj¹czkowa
na Grz¹by Bolmiñskie oraz wytyczona i oznakowana ka-
mieniami œcie¿ka spacerowa na Górê Miedziankê. W bu-
dynku administracyjnym dawnej kopalni zosta³a urucho-
miona Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego (ryc. 7)
z salami wystawowymi, prezentuj¹cymi historiê eksplo-
atacji rudy miedzi na Miedziance oraz dzieje górnictwa
skalnego w regionie. Obok muzeum znajduje siê ma³e lapi-
darium z eksponatami nawi¹zuj¹cymi do istniej¹cego tu
górnictwa skalnego, przy wjeŸdzie znajduje siê tablica
informacyjna o obiekcie. Cyklicznie na jego terenie s¹
organizowane konferencje popularno-naukowe oraz wy-
darzenia geoturystyczne, np. piknik górniczy.

Istniej¹ plany zagospodarowania Góry Miedzianki w
kierunku turystyczno-rekreacyjnym i edukacyjnym poprzez
udostêpnienie dla ruchu turystycznego podziemnych wy-
robisk i wytyczenie powierzchniowej trasy turystycznej
oraz rozbudowê istniej¹cego ju¿ muzeum i wyremontowa-
nie wie¿y szybowej. W projekt ten zaanga¿owa³a siê gmina
i miasto Chêciny, wspólnota mieszkañców wsi Miedzian-
ka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Urz¹d Mar-
sza³kowski Województwa Œwiêtokrzyskiego.

PODSUMOWANIE

Zaproponowane w artykule kierunki zagospodarowa-
nia terenów pogórniczych mog¹ siê wzajemnie uzupe³niaæ
dla wybranych obszarów i obiektów, a decyzja o wyborze
w³aœciwego kierunku (lub kierunków) powinna zale¿eæ od
funkcji jak¹ maj¹ one pe³niæ w przysz³oœci.

Przedstawione w artykule aktualne zagospodarowanie
wybranych geostanowisk Wzgórz Chêciñskich wyznacza
dalszy ich rozwój w kierunku edukacyjnym oraz turys-
tyczno-rekreacyjnym, szczególnie w kontekœcie rozwoju
geoturystyki na tym terenie oraz utworzenia Geoparku
Chêciñsko-Kieleckiego. Rozwój tego obszaru polega³by
na zwiêkszeniu ruchu turystycznego na tym terenie oraz
prowadzeniu dzia³alnoœci edukacyjnej dla studentów i ucz-
niów. Dzia³ania te mog¹ w przysz³oœci doprowadziæ do
jeszcze lepszego rozwoju spo³eczno-gospodarczego
obszaru Wzgórz Chêciñskich.

Autor sk³ada serdeczne podziêkowania prof. El¿biecie Pie-
trzyk-Sokulskiej za recenzjê oraz cenne uwagi i sugestie po-
mocne w napisaniu ostatecznej wersji artyku³u, dr Annie Mader
za recenzjê i pracê redakcyjn¹ oraz dr. Janowi Urbanowi i mgr.
Micha³owi Porosowi za merytoryczn¹ konsultacjê. Wszystkim
wymienionym autor pragnie z³o¿yæ wyrazy wdziêcznoœci za
¿yczliwoœæ i przydatne dyskusje.
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Ryc. 7. Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance –
dawny budynek administracyjny kopalni zaadaptowany na funkcje
edukacyjne i turystyczne (Góry Œwiêtokrzyskie)
Fig. 7. Museum Room of Rock mining in Miedzianka Mountain –
the old mine administrative building adapted for educational and
tourist purposes (the Œwiêtokrzyskie Mountains)


