Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” powstała w 2006 r.
Jej członkami są przedstawiciele sektora prywatnego, gospodarczego
i publicznego. Obecnie LGD funkcjonuje w ramach osi LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Czym się zajmujemy:
· Promocja obszaru LGD oraz promocja produktów lokalnych.
· Aktywizowanie mieszkańców do podejmowania różnorodnych działań.
· Przeprowadzanie naborów i finansowe wsparcie inicjatyw lokalnych w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Małe projekty,
Odnowa i rozwój wsi.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wsparcia finansowego z osi
LEADER, prosimy zwrócić się do biura LGD.
Zapraszamy do odkrywania uroków „Zielonego Wierzchołka Śląska”
zgodnie z indywidualnymi upodobaniami lub nastrojem danej chwili.
Odwiedzający „Zielony Wierzchołek Śląska” mogą zatrzymać się
w gospodarstwach agroturystycznych, posmakować regionalnych
specjałów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych: chleb
kłobucki, masło krzepickie, twaróg krzepicki oraz lokalnych potraw,
ciast i wiejskich wędlin.

U nas można przyjemnie spędzić czas:
ROWEREM
Propozycje wycieczek rowerowych - opis i trasy (w większości
nieznakowane w terenie) - znajdą Państwo na stronie LGD. Wycieczki
te są okazją do poznania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego
i kulinarnego obszaru LGD.
KAJAKIEM
Spływy kajakowe Liswartą. Rzeka jest nie lada gratką dla
amatorów spływów szlakami mało znanymi. Płynie się naturalnym,
meandrującym korytem rzeki. Piękne zakola, lasy porastające brzegi,
ciekawe budowle: mosty, kładki, młyny - oto co można napotkać na
trasie spływu.
KONNO
Wypoczynek w siodle oraz naukę jazdy konnej oferuje Ośrodek
Jeździecki ”CWAŁ”. Wiele gospodarstw agroturystycznych ma
w swojej ofercie również jazdę konną i przejażdżki bryczką.
SPORTOWO - biegi, nordic walking, turnieje piłkarskie
Od wielu lat odbywają się ogólnopolskie biegi uliczne
i przełajowe takie jak: „Bieg Krzepkich”, „Bieg trzeźwościowy im.
T. Hopfera”, „Przełajowa Ósemka” (bieg przełajowy i nordic walking)
oraz wiele imprez biegowych o zasięgu lokalnym.

ARTYSTYCZNIE - plenery malarskie, rzeźbiarstwo ludowe,
rękodzielnictwo
Twórczość ludowa nie tylko cieszy oko, ale i sprzyja tworzeniu
tożsamości lokalnej. Prężnie działają zespoły folklorystyczne i lokalni
artyści: rzeźbiarze, malarze, hafciarze, bibułkarze i inni twórcy.
KULTURALNIE - imprezy folklorystyczne, taneczne, śpiewacze,
poetyckie a także rockowe.
Liczne wydarzenia kulturalne dostępne są szerokiej publiczności.
Wśród imprez promujących historię i kulturę naszego regionu
można wymienić: Dni Długoszowskie, Jarmark Jakubowy, Przeglądy Orkiestr Dętych, Przeglądy Zespołów Folklorystycznych,
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. W. Sebyły, a także Jurajski
Festiwal Tańca Freestyle, Festiwal Blues nad Okszą, czy Pankowisko.

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” swym
zasięgiem obejmuje gminy powiatu kłobuckiego: Kłobuck,
Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka
oraz gminę Blachownia w powiecie częstochowskim.
Nazwa Lokalnej Grupy Działania odzwierciedla położenie i charakter obszaru. „Zielony Wierzchołek Śląska” jest najdalej na północ
wysuniętym zakątkiem województwa śląskiego. Jego powierzchnia
wynosi 842 km2. Lasy stanowią ponad 30% obszaru. Zieleni jest
więc niemało i to zieleni wyjątkowej. Są tu dwa parki krajobrazowe,
sześć rezerwatów przyrody oraz użytki ekologiczne i liczne pomniki
przyrody.
Przyroda stanowi wielką atrakcję tego terenu. Ciekawe miejsca
zachęcają do odwiedzenia. W rezerwacie „Stawiska” znajduje się
skupisko ok. 70 sztuk potężnych dębów, są okazy o średnicy ponad
6 m, w rezerwacie „Modrzewiowa Góra” rosną 150-letnie modrzewie
polskie, a w rezerwacie „Szachownica” corocznie zimuje około
1000 nietoperzy.

Kłobuck

„Zielony Wierzchołek Śląska”
to malownicze tereny, zabytki, miejsca cenne
przyrodniczo, które można przemierzać
rowerem, pieszo, kajakiem lub konno.
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Przeważająca część obszaru LGD położona jest w dorzeczu Liswarty
i jej dopływów. Oprócz rzek występują także zbiorniki wodne
różnego typu, pochodzenia i wielkości. Są stawy rybne, zbiorniki
wodne powstałe po wydobyciu surowców naturalnych i akweny
rekreacyjne „Zakrzew” i „Jezioro Blachownia”. Z uroków „Zielonego
Wierzchołka Śląska” w pełni mogą korzystać wędkarze, kajakarze
oraz amatorzy wycieczek pieszych i rowerowych.
„Zielony Wierzchołek Śląska” jest historycznie niezwykle ciekawym
miejscem. Od wieków był miejscem przenikania się i wzajemnego
oddziaływania wielu kultur i tradycji. Śladami bogatej przeszłości
są liczne obiekty zabytkowe, a wśród nich: kościoły murowane
i drewniane; cmentarze: rzymskokatolickie, ewangelickie, żydowskie; przydrożne krzyże i kapliczki, zespoły parkowo-pałacowe,
układy przestrzenne miast i wsi.
Śladami gospodarczej przeszłości są m.in. kamieniołom wapienia,
wapienniki, pokopalniane hałdy, czy młyny. Na tym terenie powstały
pierwsze na ziemiach polskich kuźnice (XIV w.). Wydobycie rud żelaza
różnymi metodami trwało do początku lat 80. XX w. Pozostałością
hutniczej przeszłości są nazwy wielu miejscowości, pokopalniane
hałdy, stanowiące dziś punkty widokowe oraz osiedla tworzone dla
robotników zatrudnionych w kopalniach.
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