
• Lokalna Grupa Działania„Region Włoszczowski”

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” obejmuje zachodnią Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” obejmuje zachodnią Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” obejmuje zachodnią 
część województwa świętokrzyskiego o powierzchni 715 km². Jest to część województwa świętokrzyskiego o powierzchni 715 km². Jest to 
część prowincji małopolskiej (historycznej Małopolski północnej, czyli część prowincji małopolskiej (historycznej Małopolski północnej, czyli 
Kielecczyzny), natomiast geograficznie - część Wyżyny Środkowo-Kielecczyzny), natomiast geograficznie - część Wyżyny Środkowo-
małopolskiej i makroregionu - Wyżyny Przedborskiej. Wyróżnia się tu kilka 
mezoregionów: Nieckę Włoszczowską, Pasmo Przedborsko-Małogoskie, 
Płaskowyż Jędrzejowski oddzielony od Niecki Włoszczowskiej rzeką Białą Płaskowyż Jędrzejowski oddzielony od Niecki Włoszczowskiej rzeką Białą 
Nidą. Nasze LGD obejmuje obszary o dużych walorach przyrodniczo-Nidą. Nasze LGD obejmuje obszary o dużych walorach przyrodniczo-
krajobrazowych objętych prawną ochroną przyrody.krajobrazowych objętych prawną ochroną przyrody.
W jej skład wchodzi 5 gmin: Włoszczowa, Kluczewsko, Moskorzew, W jej skład wchodzi 5 gmin: Włoszczowa, Kluczewsko, Moskorzew, 
Radków, Secemin.                                                                                 Radków, Secemin.                                                                                 
Położenie komunikacyjne sprawia, że z obszaru LGD jest blisko do Położenie komunikacyjne sprawia, że z obszaru LGD jest blisko do Położenie komunikacyjne sprawia, że z obszaru LGD jest blisko do 
ośrodków przemysłowych i regionalnych: 62 km do Kielc, 75 km do ośrodków przemysłowych i regionalnych: 62 km do Kielc, 75 km do ośrodków przemysłowych i regionalnych: 62 km do Kielc, 75 km do 
Częstochowy, 125 km do Katowic, 130 km do Krakowa, 140 km do Łodzi, Częstochowy, 125 km do Katowic, 130 km do Krakowa, 140 km do Łodzi, Częstochowy, 125 km do Katowic, 130 km do Krakowa, 140 km do Łodzi, 
210 km do Warszawy. Przez południowe krańce LGD przebiega droga 210 km do Warszawy. Przez południowe krańce LGD przebiega droga 
krajowa nr 78 łącząca Kielce z Częstochową i Katowicami. W centrum krajowa nr 78 łącząca Kielce z Częstochową i Katowicami. W centrum krajowa nr 78 łącząca Kielce z Częstochową i Katowicami. W centrum 
obszaru LGD (w mieście Włoszczowa) krzyżuje się główny węzeł dróg obszaru LGD (w mieście Włoszczowa) krzyżuje się główny węzeł dróg obszaru LGD (w mieście Włoszczowa) krzyżuje się główny węzeł dróg 
wojewódzkich. Z tego miejsca drogą nr 785 można dojechać do Radomska, wojewódzkich. Z tego miejsca drogą nr 785 można dojechać do Radomska, 
drogą nr 742 do Piotrkowa Trybunalskiego i do Jędrzejowa, drogą nr 786 drogą nr 742 do Piotrkowa Trybunalskiego i do Jędrzejowa, drogą nr 786 
do Kielc i do Częstochowy, a drogą nr 795 do Katowic.do Kielc i do Częstochowy, a drogą nr 795 do Katowic.
Teren, na którym działamy, graniczy z 6 powiatami: od północy Teren, na którym działamy, graniczy z 6 powiatami: od północy 
z powiatem koneckim, od północnego-wschodu z powiatem kieleckim, z powiatem koneckim, od północnego-wschodu z powiatem kieleckim, 
od południa i południowego-wschodu z powiatem jędrzejowskim, od od południa i południowego-wschodu z powiatem jędrzejowskim, od od południa i południowego-wschodu z powiatem jędrzejowskim, od 
zachodu z powiatem zawierciańskim i częstochowskim (woj. śląskie), a od zachodu z powiatem zawierciańskim i częstochowskim (woj. śląskie), a od zachodu z powiatem zawierciańskim i częstochowskim (woj. śląskie), a od 
północnego-zachodu z powiatem radomszczańskim (woj. łódzkie). północnego-zachodu z powiatem radomszczańskim (woj. łódzkie). 

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

Powstaliśmy, bo stawiamy na zrównoważony rozwój terenu, na którym Powstaliśmy, bo stawiamy na zrównoważony rozwój terenu, na którym 
działamy, wykorzystując i rozwijając cechy obszaru dotyczące sfery 
kulturalnej i turystyczno-rekreacyjnej. Jak zamierzamy tego dokonać? kulturalnej i turystyczno-rekreacyjnej. Jak zamierzamy tego dokonać? 
Będziemy promować i wspierać lokalnych twórców kultury; będziemy Będziemy promować i wspierać lokalnych twórców kultury; będziemy 
pomagać przy organizowaniu cyklicznych wydarzeń kulturalnych; będziemy pomagać przy organizowaniu cyklicznych wydarzeń kulturalnych; będziemy 
organizować pozaszkolne formy aktywności kulturalnej dla mieszkańców organizować pozaszkolne formy aktywności kulturalnej dla mieszkańców 
obszaru LGD; będziemy w końcu pomagać w remontach i doposażeniu obszaru LGD; będziemy w końcu pomagać w remontach i doposażeniu 
obiektów, w których jest lub będzie prowadzona działalność kulturalna. obiektów, w których jest lub będzie prowadzona działalność kulturalna. 
Zamierzamy także  wspierać gospodarstwa agroturystyczne i publiczną Zamierzamy także  wspierać gospodarstwa agroturystyczne i publiczną 
infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną.infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną.

KLUCZEWSKO•MOSKORZEW•RADKÓW•
SECEMIN•WŁOSZCZOWA

Czarnca - replika XVII-wiecznej palisady w Czarncy

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

• Informacje praktyczne• Informacje praktyczne

Siedziba LGD - aktualnie brak siedzibyaktualnie brak siedziby

Punkt Informacji Turystycznej w Powiatowym Centrum KulturalPunkt Informacji Turystycznej w Powiatowym Centrum Kultural-
no-Rekreacyjnym
ul. Koniecpolska 42ul. Koniecpolska 42
29-100 Włoszczowa29-100 Włoszczowa
tel. 041 39 43 590
tel. 0 604 39 32 69 - przewodnik świętokrzyskitel. 0 604 39 32 69 - przewodnik świętokrzyski
www.ziemiawloszczowska.prv.pl 

Izba Regionalna Ziemi Włoszczowskiej   Izba Regionalna Ziemi Włoszczowskiej                                                       
Budynek Biblioteki Publicznej
ul. Kościuszki 11
29-100 Włoszczowa
tel. 041 39 43 433, 041 39 42 313tel. 041 39 43 433, 041 39 42 313
czynna: poniedziałek-piątek w godz. 9.00-16.00czynna: poniedziałek-piątek w godz. 9.00-16.00

Izbę Pamięci Hetmana Stefana CzarnieckiegoIzbę Pamięci Hetmana Stefana CzarnieckiegoIzbę Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego                                                                                                                                              
Budynek Szkoły Podstawowej w CzarncyBudynek Szkoły Podstawowej w Czarncy
ul. Szkolna 16
29-100 Włoszczowa29-100 Włoszczowa
po uprzednim zgłoszeniu pod nr tel. 041 39 42 111po uprzednim zgłoszeniu pod nr tel. 041 39 42 111
czynna: codziennie w godz. 8.00-15.00czynna: codziennie w godz. 8.00-15.00

Nadleśnictwo Włoszczowa Nadleśnictwo Włoszczowa 
ul. Kolejowa 23ul. Kolejowa 23
29-100 Włoszczowa 29-100 Włoszczowa 
tel. 041 39 42 719 (w sprawie Izby Edukacji Leśnej w Koniecznie)tel. 041 39 42 719 (w sprawie Izby Edukacji Leśnej w Koniecznie)
www.radom.lasy.gov.pl/web/wloszczowa/13624www.radom.lasy.gov.pl/web/wloszczowa/13624

Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych „Wypoczynek” 
w Kluczewsku
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
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podstawę do jego stworzenia. Opracowania dokonano na podstawie materiałów otrzymanych 
od LGD Region Włoszczowski.

Sławny peron stacji kolejowej Włoszczowa Północ,Włoszczowa Północ,Włoszczowa Północ,
 położonej na CMK położonej na CMK położonej na CMK

Sanktuarium Matki Bożej Włoszczowskiej powstałe w 1647 roku  powstałe w 1647 roku  powstałe w 1647 roku  powstałe w 1647 roku 
w miejscu cudownych objawień Najświętszej Marii Pannyw miejscu cudownych objawień Najświętszej Marii Pannyw miejscu cudownych objawień Najświętszej Marii Pannyw miejscu cudownych objawień Najświętszej Marii Pannyw miejscu cudownych objawień Najświętszej Marii Pannyw miejscu cudownych objawień Najświętszej Marii Panny

Rezerwat „Murawy Dobromierskie”Rezerwat „Murawy Dobromierskie”Rezerwat „Murawy Dobromierskie”Rezerwat „Murawy Dobromierskie”

Kościół pw. Wniebowzięcia NMPKościół pw. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie wzniesiony w stylu  w Kurzelowie wzniesiony w stylu  w Kurzelowie wzniesiony w stylu 
gotyckim ok. 1360 roku gotyckim ok. 1360 roku 

Spichlerz w Kluczewsku z XIX w. przypominający romantyczny  w Kluczewsku z XIX w. przypominający romantyczny  w Kluczewsku z XIX w. przypominający romantyczny  w Kluczewsku z XIX w. przypominający romantyczny 
zameczekzameczekzameczek

Czarnca - rodowa miejscowość hetmana Stefana  - rodowa miejscowość hetmana Stefana  - rodowa miejscowość hetmana Stefana 
Czarnieckiego, z zachowanym kościołem pw. Wniebowzięcia NMP Czarnieckiego, z zachowanym kościołem pw. Wniebowzięcia NMP Czarnieckiego, z zachowanym kościołem pw. Wniebowzięcia NMP 

i św. Floriana, będącym mauzoleum tego bohatera narodowegoi św. Floriana, będącym mauzoleum tego bohatera narodowegoi św. Floriana, będącym mauzoleum tego bohatera narodowego

Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w Dzierzgowie  w Dzierzgowie 

Drewniany kościół pw. Matki Bożej CzęstochowskiejDrewniany kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej
w Kossowie z XVIII w.w Kossowie z XVIII w.

Leśna ścieżka dydaktyczna „Poznajemy las”Leśna ścieżka dydaktyczna „Poznajemy las”Leśna ścieżka dydaktyczna „Poznajemy las”
przy Szkółce leśnej w Koniecznieprzy Szkółce leśnej w Koniecznie
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Konna przejażdżka na Murawach Dobro-
mierskich

Konna przejażdżka na Murawach Dobro
mierskich

Konna przejażdżka na Murawach Dobro
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MAPA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH - 
LGD REGION WŁOSZCZOWSKI



wyjazd nad wodę np. nad rzekę 
Pilicę. Późnym popołudniem, aż 
do wieczora zabawa na placu zabaw, 
oglądanie i karmienie zwierząt  
w mini zoo, ognisko lub grill zamiast 
tradycyjnej kolacji.
Dzień II: po śniadaniu wyjazd do 
Szkółki leśnej w Koniecznie. Zwie-
dzanie Izby edukacji leśnej (po 
wcześniejszym umówieniu telefo-
nicznym) połączone z prezentacją 

zwierząt żyjących w lesie na wizualno-dźwiękowej tablicy. Następnie zwiedze-
nie 3-kilometrowej Leśnej ścieżki edukacyjnej, gdzie w specjalnie przygotowa-
nych miejscach z ławkami i stołami można zjeść drugie śniadanie. Powrót do 
gospodarstwa na obiad. Po obiedzie chwila odpoczynku, a następnie przejażdż-
ka bryczką lub wycieczka rowerowa po okolicy, np. fragmentem szlaku rowero-
wego „Lasami dookoła Włoszczowy”. Wyjazd do domu późnym popołudniem.
Koszt proponowanego weekendu ok. 150 zł za osobę.

• Produkty lokalne

Wyroby rękodzielnicze np. serwety haftowane, obrusy i serwety wykonane na 
drutach oraz serwety wykonane szy-
dełkiem, a także obrazy wyszywane 
autorstwa koła gospodyń wiejskich 
z Czarncy.
Żurek czarniecki - tradycyjna po-
trawa, specjalność gospodarstwa 
agroturystycznego Leszka Raka  
z Czarncy. Potrawa ta w 2008 roku 
wzięła udział w konkursie „Nasze 
kulinarne dziedzictwo”w skansenie 
w Tokarni.

Nalewka miętowa „Kamcia” Stowarzyszenia Wielu Pokoleń „Jesteśmy Solą 
tej Ziemi” z Moskorzewa, która zdobyła II miejsce w kategorii napoje w konkur-
sie „Nasze kulinarne dziedzictwo” w skansenie w Tokarni w 2008 roku.
Nalewki: jałowcówka (III miejsce w 2008 roku), bzówka, smorodinówka, kazi-
mierka (III miejsce w 2007 roku) - tradycyjne nalewki wykonywane według sta-
rych receptur z owoców, kwiatów i innych części roślin. Są specjalnością gospo-
darstwa agroturystycznego Agnieszki Szymczyk z Kluczewska.

• Nasze atrakcje

Sanktuarium Matki Bożej Wło-
szczowskiej powstało poprzez 
rozbudowanie kaplicy wzniesionej 
w 1647 roku w miejscu cudownych 
objawień Najświętszej Marii 
Panny. Otaczany kultem obraz 
Matki Bożej Włoszczowskiej 
znajduje się w ołtarzu 

głównym kościoła. W świątyni warto zobaczyć tablicę z 1647 roku 
upamiętniającą ukazanie się Najświętszej Marii Panny i gotycką chrzcielnicę  
z piaskowca, przeniesioną z dawnego drewnianego kościoła św. Jakuba. 
Izba regionalna ziemi włoszczowskiej składa się z dwóch pomieszczeń. 
W jednym zgromadzono przedmioty dziś już nieużywane, m.in.: lampy naftowe, 
przyrządy służące do wypieku chleba, rzeźby twórców ludowych. Drugą część Izby 
stanowi kącik przyrodniczy, a w nim m.in.: skamieniałości, spreparowane ptaki  
i zwierzęta. 
Kopiec włoszczowski stoi wśród łąk, w pobliżu Podzamcza, dawnego centrum 
Włoszczowy. Nazywany jest kopcem św. Jana, gdyż stoi na nim XVIII- wieczna figura 
św. Jana Nepomucena - patrona wód i bagien. To relikt średniowiecznego grodziska 

obronnego, które wzniesiono tu 
najprawdopodobniej na początku 
XV wieku. 
Peron kolejowy „Włoszczowa 
Północ” został oficjalnie otwarty 
w dniu 16 października 2006 roku na 
linii Centralnej Magistrali Kolejowej 
Warszawa - Kraków. Od tego dnia 
Włoszczowa uzyskała ekspresowe 
połączenie z Warszawą i Krakowem 
i stała się najbardziej medialnym 
miasteczkiem w Polsce. 

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Floriana w Czarncy powstał w latach 
1640-1659 z fundacji hetmana Stefana Czarnieckiego. W kościele w 1937 roku 
zbudowano sarkofag, w którym spoczęły prochy bohatera narodowego. W kaplicy 
znajduje się m.in. obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z ołtarza polowego hetmana  
i liczne pamiątki z nim związane. 
Park (arboretum) w Czarncy powstał w poł. lat 60-tych XX wieku.  Znajduje się 
na terenie dawnej posiadłości Czarnieckich, na obszarze ok. l,5 ha. Zgromadzono 
tu wiele gatunków drzew i krzewów krajowych i egzotycznych. Na terenie parku 
znajduje się obelisk hetmana Stefana Czarnieckiego i replika VII-wiecznej palisady. 

Izba pamięci hetmana Stefana 
Czarnieckiego powstała w 1979 
roku. Zgromadzono w niej materiały 
związane z życiem hetmana Stefana 
Czarnieckiego. Można tu obejrzeć m.in. 
repliki XVII-wiecznej broni. 
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP 
w Kurzelowie wzniesiony w stylu 
gotyckim ok. 1360 roku. Wewnątrz 
znajduje się ciekawe rozwiązanie 
architektoniczne - wsparcie żeber 

sklepienia nawy na jednym, centralnym filarze. Obok kościoła stoi drewniana 
dzwonnica z przełomu XVII i XVIII wieku.
Kaplica cmentarna św. Anny w Kurzelowie wzniesiona została z drewna 
modrzewiowego w pierwszej połowie XVII wieku.  Dach jest kryty gontem  
i zakończony wieżyczką z baniastą sygnaturką na latarnie. 
Leśna ścieżka dydaktyczna „Poznajemy las” przy Szkółce leśnej  
w Koniecznie została utworzona w 2005 roku przez Nadleśnictwo Włoszczowa. 
W 2007 roku wyposażono ją w taras widokowy, drewniane kładki, ławki i stoły. 
Na ścieżce o długości 3,5 km znajduje się czternaście przystanków wyposażonych  
w tablice informacyjne o florze i faunie ziemi włoszczowskiej. 
Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bebelnie zbudowano 

z drewna modrzewiowego w stylu 
barokowym, ale liczne przebudowy 
zatarły jego pierwotny charakter.  
W tym samym czasie, w którym 
powstał kościół, zbudowano na planie 
kwadratu drewnianą dzwonnicę. 
Rezerwat faunistyczny (ornito-
logiczny) „Ługi” zajmuje obszar 
zarastającego zbiornika wodnego, 
bagien i lasu o powierzchni  
90,23 ha. Utworzony został w 1981 
roku. Zasadniczym celem ochrony jest 

jednak zachowanie ww. siedlisk jako miejsca bytowania i rozrodu wielu rzadkich 
gatunków ptaków wodnych i błotnych. Stwierdzono tu 46 gatunków ptaków, w tym 
38 lęgowych i prawdopodobnie lęgowych oraz 8 gatunków zalatujących.  
Spichlerz w Kluczewsku przypomina pałacyk lub romantyczny zameczek. 
Zbudowany został w I poł. XIX wieku w stylu romantycznego gotyku. Niegdyś 
znajdowały się w nim spichlerz i powozownia. 
Ruiny zboru w Łapczynej Woli to pozostałości po zborze kalwińskim 
ufundowanym na początku XVII wieku przez Bobrownickich, właścicieli pobliskich 
Bobrownik. 

Rezerwat stepowy „Murawy 
Dobromierskie” zajmuje powierz-
chnię 36,29 ha. Utworzony został  
w 1989 roku. Rezerwat jest 
najbogatszym skupiskiem ro-
ślin stepowych na obszarze 
całej północnej części Wyżyny 
Środkowomałopolskiej. Z szeregu 
rzadkich i chronionych gatunków 
roślin należy wymienić: zawilca 
wielkokwiatowego, goryczkę orzę-

sioną, kilka gatunków storczyków, pierwiosnka lekarskiego, wiśnię kwaśną, 
naparstnicę pospolitą, czy przetacznika pagórkowatego. 
Rezerwat leśny „Bukowa Góra”, zajmujący powierzchnię 34,80 ha zajmuje 
szczyt jednego z najwyższych wzniesień północno-zachodniego krańca Pasma 
Przedborsko-Małogoskiego. Utworzony został w 1959 roku. Występują tu rzadkie 
w tej części kraju zbiorowiska leśne: uboga buczyna niżowa, żyzna buczyna niżowa, 
żyzna buczyna sudecka oraz ciepłolubna buczyna storczykowa. W runie rezerwatu 
występuje szereg rzadkich gatunków roślin: pluskwica europejska, lilia złotogłów  
i inne. 
Kościół pw. św. Małgorzaty w Moskorzewie wzniesiony został w stylu gotyckim 
ok. 1380 roku. Nad kruchtą znajduje się okazała kwadratowa wieża o czterech 

kondygnacjach. 
Murowaniec w Moskorzewie 
to wzniesiona z czerwonej cegły  
w XVI wieku wieża mieszkalna typu 
obronnego. 
Sanktuarium Matki Bożej 
Płaczącej w Dzierzgowie to 
miejsce licznych pielgrzymek do 
słynącego łaskami obrazu Matki 
Bożej, znajdującego się w ołtarzu 
głównym świątyni. Wedle podań, 
przez 3 dni - od 22 lipca 1664 roku -  

z oczu Matki Bożej płynęły łzy. Kościół zbudowano w latach 1903-1911 w stylu 
neogotyckim. 
Drewniany kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kossowie został 
konsekrowany w 1766 roku. Jest kryty gontem. Obok znajduje kryta gontem 
drewniana dzwonnica, która powstała w tym samym czasie co świątynia. 
Kościół pw. śśw. Katarzyny i Jana Ewangelisty w Seceminie wzniesiony w 1402 
roku z fundacji Piotra Szafrańca herbu Stary Koń,w stylu gotyckim z barokowym 
szczytem fasady. W XVI wieku został zamieniony na zbór kalwiński. Pamiątką tych 
czasów jest epitafium ministra zboru Grzegorza Brocha z 1601 roku oraz, od strony 

północnej, ślad zamurowanych drzwi 
prowadzących niegdyś do dworu, 
którymi według tradycji Szafraniec 
wjeżdżał konno do zboru. Świątynię 
przywrócono katolikom w 1617 roku.
Dwór w Bichniowie wybudowany 
został w latach 1924-1925. Usytu-
owany jest w rozległym parku. Jest 
własnością prywatną.
Szlak rowerowy „Lasami dookoła 
Włoszczowy” biegnie wśród lasów 

z bogatą fauną i florą, obok stawów, rzek, rezerwatów, zabytków i miejsc pamięci 
narodowej. Oznakowaną trasę na długości 70 km można pokonać jednostajnie  
(2 dni) lub w pięciu etapach. Trasa: plac Wolności we Włoszczowie - Wola Wiśniowa 
- Szkółka leśna w Koniecznie - Nieznanowice - Rząbiec - Budko - Feliksówka - 
Belina - Biadaszek - Chotów - Kuźnica - Jamskie - Zabrodzie - Zmarłe - Kluczewsko 
- Komparzów - Kurzelów - Dronowe Niwy - Jeżowice - Klekot - Czarnca - Kąty 
- Włoszczowa.

• Pakietowe produkty turystyczne

Pakiet - szlak rowerowy „Lasami dookoła Włoszczowy”
W skład pakietu wchodzą: przejechanie szlaku turystycznego (w dwóch etapach 

w ciągu dwóch dni), nocleg  
w gospodarstwie agroturystycznym 
Leszka Raka w Czarncy, wyżywienie 
i inne atrakcje proponowane przez 
gospodarstwo: jazda konno, bryczką 
lub quadem, ognisko lub grill, 
zwiedzanie Czarncy.

Propozycja weekendu na terenie 
działania LGD 

Propozycja dla rodzin z dziećmi 
Proponujemy zatrzymać się w jednym z gospodarstw agroturystycznych z placem 
zabaw dla dzieci, mini zoo możliwością jazdy konnej (np. w gospodarstwie 
agroturystycznym Kłudziaków w Łapczynej Woli lub Agnieszki Szymczyk  
w Kluczewsku).
Dzień I: po śniadaniu obejrzenie spichlerza w Kluczewsku, zwiedzanie ruin zboru 
kalwińskiego w Łapczynej Woli, spacer po rezerwacie Murawy Dobromierskie  
i Bukowa Góra, piknik rodzinny na świeżym powietrzu (pod specjalnie 
przygotowaną wiatą przy wejściu do rezerwatu Murawy Dobromierskie, od strony 
drogi w kierunku Gór Mokrych). Powrót do gospodarstwa na obiad. Po południu 

Kościół w Kossowie Widok z Muraw Dobromierskich

Kościół w Czarncy Kościół w Kurzelowie Sanktuarium Matki Bożej Dzierzgowskiej
 w Dzierzgowie

Kościół w Bebelnie Szlak rowerowy “Lasami dookoła Włoszczowy” Rezerwat Bukowa Góra

Spichlerz w Kluczewsku Lokalna nalewka




