
• Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” 

Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” została powołana na obszarze pięciu Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” została powołana na obszarze pięciu Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” została powołana na obszarze pięciu 
gmin: Radoszyce, Słupia, Krasocin, Łopuszno i Fałków, leżących w województwie gmin: Radoszyce, Słupia, Krasocin, Łopuszno i Fałków, leżących w województwie 
świętokrzyskim. Stowarzyszenie LGD „ Nad Czarną i Pilicą”, z siedzibą w Radoszycach świętokrzyskim. Stowarzyszenie LGD „ Nad Czarną i Pilicą”, z siedzibą w Radoszycach 
( ul. Żeromskiego 28),  zostało utworzone dzięki przyjęciu stosownej uchwały przez ( ul. Żeromskiego 28),  zostało utworzone dzięki przyjęciu stosownej uchwały przez 
członków Walnego Zebrania w dniu 15.10.2007 roku.  Stowarzyszenie LGD „ Nad członków Walnego Zebrania w dniu 15.10.2007 roku.  Stowarzyszenie LGD „ Nad 
Czarną i Pilicą” zostało zarejestrowane  09.04.2008 roku.
Gminy, tworzące obszar pracy Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”,  
należą do trzech powiatów: koneckiego, kieleckiego i włoszczowskiego. Obszar ten należą do trzech powiatów: koneckiego, kieleckiego i włoszczowskiego. Obszar ten 
jest spójny terytorialnie. Łączą go także tradycje historyczne, kulturowe i przyrodnicze jest spójny terytorialnie. Łączą go także tradycje historyczne, kulturowe i przyrodnicze 
oraz pomysły na rozwój i chęć współpracy.oraz pomysły na rozwój i chęć współpracy.
Teren naszej LGD położony jest na malowniczym skraju Wzgórz Koneckich i Wyżyny Teren naszej LGD położony jest na malowniczym skraju Wzgórz Koneckich i Wyżyny Teren naszej LGD położony jest na malowniczym skraju Wzgórz Koneckich i Wyżyny 
Przedborskiej. Częściowo rozciąga się w strefie Przedborskiego Parku Krajobrazowego.   Przedborskiej. Częściowo rozciąga się w strefie Przedborskiego Parku Krajobrazowego.   Przedborskiej. Częściowo rozciąga się w strefie Przedborskiego Parku Krajobrazowego.   
Obszar ten charakteryzuje się dużą malowniczością i różnorodnością krajobrazu. Obszar ten charakteryzuje się dużą malowniczością i różnorodnością krajobrazu. Obszar ten charakteryzuje się dużą malowniczością i różnorodnością krajobrazu. 
Atrakcyjny, lecz niezagospodarowany zbiornik wodny Mokry Las może być atrakcją Atrakcyjny, lecz niezagospodarowany zbiornik wodny Mokry Las może być atrakcją Atrakcyjny, lecz niezagospodarowany zbiornik wodny Mokry Las może być atrakcją 
dla miłośników natury. Naturalne i nieskażone środowisko, spokój oraz ciekawe dla miłośników natury. Naturalne i nieskażone środowisko, spokój oraz ciekawe 
zakątki są atutami rozwijającej się agroturystyki zorganizowanej. zakątki są atutami rozwijającej się agroturystyki zorganizowanej. zakątki są atutami rozwijającej się agroturystyki zorganizowanej. 
Charakterystyczne dla naszego regionu są walory kulturowe związane z zabytkami Charakterystyczne dla naszego regionu są walory kulturowe związane z zabytkami Charakterystyczne dla naszego regionu są walory kulturowe związane z zabytkami 
ludowego budownictwa drewnianego, sakralnego oraz kulturą ludową. ludowego budownictwa drewnianego, sakralnego oraz kulturą ludową. 
O znamienitości tego regionu świadczą również obiekty zabytkowe, takie jak: ruiny O znamienitości tego regionu świadczą również obiekty zabytkowe, takie jak: ruiny 
zamku w Fałkowie, stare miasteczko Radoszyce, pałac w Łopusznie, zespół pałacowo-zamku w Fałkowie, stare miasteczko Radoszyce, pałac w Łopusznie, zespół pałacowo-
parkowy w Rudzie Pilczyckiej, kościoły parafialne, m.in. w Fałkowie, Pilczycy i Mninie, parkowy w Rudzie Pilczyckiej, kościoły parafialne, m.in. w Fałkowie, Pilczycy i Mninie, 
czy malowniczy wiatrak w Krasocinie. Wśród zacnych rodów, po których unikatowe, czy malowniczy wiatrak w Krasocinie. Wśród zacnych rodów, po których unikatowe, 
żeliwne pamiątki można oglądać do dziś na cmentarzu parafialnym, wymienia się: żeliwne pamiątki można oglądać do dziś na cmentarzu parafialnym, wymienia się: żeliwne pamiątki można oglądać do dziś na cmentarzu parafialnym, wymienia się: 
Łąckich, Zarębów, Zamoyskich, Toporczyków Pilczyckich. Pamięć o słynnym Łąckich, Zarębów, Zamoyskich, Toporczyków Pilczyckich. Pamięć o słynnym Łąckich, Zarębów, Zamoyskich, Toporczyków Pilczyckich. Pamięć o słynnym 
pamiętnikarzu J. Ch. Pasku, który żył i tworzył na tym terenie - w gminie Słupia, do pamiętnikarzu J. Ch. Pasku, który żył i tworzył na tym terenie - w gminie Słupia, do pamiętnikarzu J. Ch. Pasku, który żył i tworzył na tym terenie - w gminie Słupia, do 
dziś jest żywa.

• „Dlaczego powstaliśmy”… czyli główne cele naszego LGD• „Dlaczego powstaliśmy”… czyli główne cele naszego LGD

Gminy Radoszyce, Fałków, Słupia, Łopuszno, Krasocin wspólnie powołując do Gminy Radoszyce, Fałków, Słupia, Łopuszno, Krasocin wspólnie powołując do 
życia Lokalną Grupę Działania zdecydowały, iż warto - wraz z innymi gminami - życia Lokalną Grupę Działania zdecydowały, iż warto - wraz z innymi gminami - 
wykorzystać potencjał historyczno-kulturowy i rekreacyjny regionu, w skład którego wykorzystać potencjał historyczno-kulturowy i rekreacyjny regionu, w skład którego 
wchodzą. Podjęto więc rozmowy na temat zapisów ówczesnego projektu wchodzą. Podjęto więc rozmowy na temat zapisów ówczesnego projektu Ustawy 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

FAŁKÓW•KRASOCIN•ŁOPUSZNO•SŁUPIA KONECKA

Malowniczy staw w gminie Słupia
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Zespół pałacowo-parkowy Zespół pałacowo-parkowy w Łopusznie wzniesiony według 
projektu sławnego architekta Marconiegoprojektu sławnego architekta Marconiego

Kościół śś. Piotra i PawłaKościół śś. Piotra i Pawła z XVII wieku w Radoszycach

WiatrakWiatrak w KrasocinieWiatrak w KrasocinieWiatrak

Dwór w LudyniDwór w Ludyni, w którym nagrywano sceny do filmu , w którym nagrywano sceny do filmu 
„Przedwiośnie”„Przedwiośnie”

Kościół w MninieKościół w MninieKościół w Mninie

Kościół w PilczycyKościół w PilczycyKościół w Pilczycy
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• Nasze atrakcje

Na obszarze LGD 
„Nad Czarną i Pilicą” 
występują obiekty będą-
ce pod ścisłą ochro-
ną konserwatorską, 
zarówno wpisane do 
rejestru dóbr kultury, 
jak i pozostałe - będące  

w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Kielcach.
Najważniejsze zabytki to: 
• kościół parafialny pod wezwaniem śśw. Piotra i Pawła  

z XVII wieku (gmina Radoszyce),
• zespół dworski z najcenniejszym zabytkiem w postaci 

„Winiarni” z XVI wieku (gmina Radoszyce) oraz 
cmentarz żydowski (gmina Radoszyce),

• zabytki sakralne w Czermnie i w Fałkowie (gmina 
Fałków) oraz Pilczycy i Mninie (gmina Słupia),

• dworek i park w Skórnicach wraz z otoczeniem do 
wykorzystania (gmina Fałków),

• z e spó ł  dwor sk i  
w Fałkowie (gmina 
Fałków),

• p a r k  d w o r s k i  
w Starzechowicach 
(gmina Fałków),

• kapliczka „Grota 
NMP”, 1909-1913 
(gmina Krasocin),

•  wiatrak holenderski  
z I połowy XIX wieku 
(gmina Krasocin),

•  zespół pałacowo-parkowy w Łopusznie (wzniesiony 
według projektu sławnego architekta Marconiego),

• zespół folwarczny w Lasocinie z przełomu XVIII  
i XIX wieku (gmina Łopuszno),

• kaplica św. Barbary w Wilczycy.

Warto zajrzeć do miejscowości Ludynia (w gminie 
Krasocin, niedaleko Włoszczowy), gdzie znajduje się 
malowniczy polski dwór. Jest to dwór drewniano-
murowany z 2-giej poł. XVIII wieku. Ostatnim, przed 

parcelacją i nacjonalizacją, 
właścicielem był Jan 
Kowalski. Od 1979 roku 
dwór wraz z parkiem był 
własnością Góreckich,  
a od 1997- Gierzyńskich. 
To tutaj kręcono zdjęcia 
do filmu „Przedwiośnie” 
- ludyński obiekt „grał 
rolę” dworu w Nawłoci. 
Obok dworu znajduje się 

murowany, wybudowany w połowie XVI wieku, równie 
malowniczy lamus dworski, według tradycji - zbór 
ariański.  
Na terenie LGD „Nad Czarną i Pilicą” występują liczne 
miejsca pamięci narodowej:
• pomnik walk partyzanckich w Białym Ługu,
•  pole bitwy stoczonej 23 stycznia 1864 roku pod 

Czartoszowymi,
• Góra Dobrzeszowska - nazywana też Górą 

Langiewicza,
• miejsca związane z przemarszem i pobytem oddziału 

legendarnego „Hubala” - majora Dobrzańskiego: 
Antonielów, Dobrzeszów, 
Krężołek oraz inne miejsca 
związane z udziałem miej-
scowej ludności w walce 
partyzanckiej podczas II 
wojny światowej, m.in.: 
Gruszka, Wilczkowice, 
Grębosze, Radoszyce.

Warto też zwrócić uwagę na 
piękno tutejszej przyrody, 
a zwłaszcza na rezerwaty, 

np. rezerwat „Mokry Las” w gminie Słupia.

Region „Nad Czarną i Pilicą”- zawsze ciekawy i gościnny, 
jest szczególnie atrakcyjny podczas trwania lokalnych 
(regionalnych) imprez, które mają swój klimat 
i koloryt.

Radoszyce

W ostatni weekend 
lipca organizowana jest 
corocznie dwudniowa 
impreza pod nazwą Dni 
Radoszyc.  
W sobotę odbywa się 
biesiada pod gwiazdami, 
natomiast w niedzielę 
festyn „Radoszyczanie 

dzieciom”. 
Podczas festynu można wziąć udział w aukcji, z której 
dochód przeznaczony jest dla chorych dzieci z terenu 
gminy Radoszyce, skosztować regionalną potrawę 
„kugiel” (placek ziemniaczany pieczony całą noc w piecu 
chlebowym, z golonką oraz żeberkami); organizowane 
są również koncerty oraz liczne zabawy dla dzieci  
i młodzieży.
 
Łopuszno

We wrześniu każdego roku organizowane są dożynki 
gminne. Atrakcją imprezy 
jest orkiestra dęta z Łopu-
szna, która integruje 
młodzież i osoby starsze 
z terenu gminy Łopuszno.

Krasocin

W okresie wakacyjnym 
organizowane są Dni 
Krasocina. Impreza ta 

przyciąga mieszkańców z okolicznych gmin. 
W trakcie festynu można posłuchać miejscowych 
zespołów ludowych oraz zespołów młodzieżowych.
 
Fałków

W sierpniu każdego roku w gminie Fałków organi-
zowane są dożynki gminne. 
Raz na kilka lat gmina organizuje też dożynki powiatowe, 
w których udział biorą wszystkie gminy powiatu 

Dworek w Ludyni

Pałac w Łopusznie

Krajobraz okolic Radoszyc

Krajobraz okolic Radoszyc Izba tradycji w Fałkowie

Dożynki w Krasocinie Kościół i plac kościelny z charakterystyczną rzeźbą 
w Fałkowie

koneckiego. Dożynki 
powiatowe w Fałkowie 
słyną z przepięknych 
wieńców dożynkowych 
prezentowanych na 
tej imprezie. Zajmują 
one niejednokrotnie 
wysokie miejsca na 
dożynkach wojewódzkich.

Kultura regionu oparta 
jest głównie na zachowaniu wiejskich i historycznych 
tradycji. Na terenie obszaru LGD „ Nad Czarną i Pilicą” 
działają liczne koła gospodyń wiejskich, ochotnicze 
straże pożarne, różnego rodzaju stowarzyszenia; są to 
obszary, gdzie koncentruje się życie regionu. Wydarzenia 
kulturalne związane są też bezpośrednio z kalendarzem 
świąt kościelnych i rolniczych. Silnie rozwinęła się 
dziedzina folklorystyczna. Przykładem mogą być tutaj: 
Zespół ludowy „Gręboszanki”, działający w gminie 
Radoszyce, Zespół pieśni i tańca „Gnieździska” -   
w gminie Łopuszno, Kapela ludowa Zygmunta 
Jakubowskiego z Rudy Zajączkowskiej, Zespół 

obrzędowy działający 
przy KGW Lasocin, Ze-
spół ludowy „Melodia” 
działający w Olesznie 
oraz „Chór emerytów  
i rencistów w Bukowie”. 
Chór można usłyszeć 
przy okazji różnych im-
prez kulturalnych, takich 
jak festyny, dożynki itp. 
Na terenie Krasocina  
i Oleszna prężnie działają 

orkiestry dęte przy ochotniczych strażach pożarnych. 
Orkiestra dęta z Krasocina wydała płytę z wykonywaną 
przez siebie muzyką.
Przebywając w naszych stronach warto trafić do Izby 
tradycji w Fałkowie -  miejsca, w którym przechowywane 
są  pamiątki po miejscowej kulturze i ludziach stąd 
pochodzących. W Fałkowie, na placu przed parafialnym 
kościołem stoi Baba z maselnicą - wielka drewniana 
rzeźba ludowa. 

• Produkty lokalne

„Pigoły” - tradycyjna potrawa gminy Słupia, Kugiel 
- tradycyjna potrawa z terenu gmin Radoszyce  
i Fałków (zajęła I miejsce w konkursie wojewody na 
najlepszą świąteczną potrawę woj. świętokrzyskiego 
w 2007 roku).

Kościół śś. Piotra i Pawła w Radoszycach 

Zbiornik wodny w Słupi

Pałac Zamoyskich w Rudzie Pilczyckiej (ob. DPS)




