
 
Drodzy Wędrowcy witamy w gminie z siedzibą Nowinach
Poruszać się będziecie w obszaru chronionego granicach.

Zanim więc zaczniecie na dobre zwiedzanie
Odpowiedzcie teraz na nasze pytanie:

W jakim się znajdujecie Parku Krajobrazowym 
I w którym roku został on założony?

 
 
 

 
NOWIŃSKA ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-

HISTORYCZNA - TABLICA NR 1



 
Przed Wami pomnik bohaterów upamiętniający

W bitwie z Hitlerowcami w Szewcach walczących.
Obejrzyjcie go dokładnie z każdej strony
I powiedzcie z jakiej skały jest zrobiony?

 
 
 
 

POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY BITWĘ POD SZEWCAMI



 
Nasz quest prowadzi różnymi drogami
Polami, lasami, asfaltem i ścieżkami.
Obecnie szlakiem pieszym podążacie

Z Łagowa do Chęcin jesteście na trasie.
Aby się nie zgubić znajdźcie symbol na drzewie

Jakiego koloru ma on oznaczenie?
 
 
 
 

NOWIŃSKA ŚCIEŻKA 
PRZYRODNICZO-HISTORYCZNA  



 
Las to organizm złożony wielce:

Zwierzęta, grzyby, drzewa i rośliny zielne.
Żeby przybliżyć wam jego funkcjonowanie

Mamy dla was kolejne zadanie.
Wymieńcie nazwy czterech pięter lasu
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Przed wami góra lasem porośnięta zielonym
Lecz w nazwie ma jednak kolor czerwony.
Jaki kamieniołom kryje się na tej górce?

Od króla z kolumny w Warszawie się nazywa
Zlepieniec permski w nim się odkrywa.

 
 
 
 
 
 

 
Punkt widokowy na Czerwoną Górę 

 



 
Największa atrakcja województwa Świętokrzyskiego

Znają i odwiedzają ją wszyscy już od małego.
W Górze Malik naturalna jaskinia krasowa 
Szatą naciekową zachwyca wciąż od nowa.

Jak się nazywa, na tablicy przeczytajcie
I ile form naciekowych w środku się znajdzie?

 
 
 
 
 
 

 
NOWIŃSKA ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-

HISTORYCZNA - TABLICA NR 4



 
Z Chęcin na Karczówkę tym szlakiem dotrzecie
Przez Zelejową, Zgórsko i po Patrolu grzbiecie.

Nadano mu imię Sylwestra Kowalczewskiego
Znanego krajoznawcy świętokrzyskiego.

Rozejrzyjcie się dokoła oznaczeń szlaku jest sporo,
I odpowiedzcie: między białymi pasami jaki jest kolor?

 
 
 
 
 
 

 
NOWIŃSKA ŚCIEŻKA

 PRZYRODNICZO-HISTORYCZNA 



Kolejna tablica smutną historię opowiada
O walce, patriotyzmie i niezłomności to sprawa.

Przeczytajcie tekst i wypiszcie z niego
Pseudonimy rozstrzelanych żołnierzy wojska podziemnego.
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Wracamy myślami do II Wojny Światowej.
Przy dworze w Zgórsku wylądował awaryjnie bombowiec.

Przeczytaj historię lotu porucznika Good’a
I podaj model samolotu – jeśli ci się uda.
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Parkingu krzyż strzeże, zbliżcie się do niego
Podstawę ma ciekawą, z kamienia wielkiego.
Skała ta z obtoczonych kawałków pospajana

Czerwonym, żelazistym spoiwem ilastym pozlepiana.
Odpowiedzcie więc na ostatni zadany temat:

Jak geolog nazwie taki konglomerat?
 
 
 
 
 
 

.PARKING PRZY NOWIŃSKIEJ ŚCIEŻCE
PRZYRODNICZO-HISTORYCZNEJ 



Nagrodą dla Ciebie niech będzie satysfakcja 
Z zadań wykonanych i z wycieczki, bo to też atrakcja. 

zrób sobie jednak prezent i zwiedź okolicę, 
atrakcji tu niemało i wszystkich nie zliczę, 

Bo teren ten Geoparkiem UNESCO jest objęty
Świętokrzyskim się zowie, ów geopark piękny! 

W nim gmina NOWINY także się znajduje, 
Na koniec jedno zdanie może się zrymuje: 
,,Atrakcji niemało, ścieżek, szlaków wiele
Zatem zapraszamy drodzy przyjaciele!’’ 

 
 
 
 

 
ZAKOŃCZENIE 


