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Na mapie: A

Borowa : Domy drewniane
Domy drewniane (XIX ipocz. XX w.).

Na mapie: B

Wąsosz Górny: Kalwaria Wąsoska
Kapliczki kalwarii są usytuowane w wąwozie w Wąsoszu
Górnym. Kalwaria Wąsoska przedstawia całą mękę pańską od
Wieczernika aż do Golgoty, śmierć, Zmartwychwstanie, a nawet
Wniebowstąpienie Pańskie. Warto również zobaczyć znajdujący
się opodal Kalwarii stary cmentarz, na którym zachowały się
ślady dawnych mogił, a bohaterstwo polskich żołnierzy zostało
upamiętnione pomnikiem powstańców. W czasie powstania
styczniowego w okolicy Wąsosza zginęło 23 powstańców.

Na mapie: D

Miedźno: Kościół św. Katarzyny
Aleksandryjskiej

Ostrowy nad Okszą: Zalew
Zbiornik wodny nad rzeką Okszą w Ostrowach położony jest
bardzo malowniczo pośród sosnowego boru. Zajmuje
kilkadziesiąt ha powierzchni. Istnieje możliwość wypożyczenia
sprzętu wodnego, połowu ryb, jest też tam pole biwakowe.
Oczywiście jest też parking i piaszczyste plaże. Aby się tam
dostać od strony Częstochowy, należy minąć kościół parafialny.
Miejsce zaproponował: gumno

Na mapie: E

Miedźno : Kaplica cmentarna
Murowana kaplica cmentarna św. Szymona i Judy Tadeusza
(1840).
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Na mapie: C

Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny w Miedźnie z zewnątrz
może wydawać się zwyczajny. Jednakże w środku czekają na
wiernych oraz turystów przepiękne polichromie, które pochodzą z
końca XIX wieku. Co ciekawe zostały odkryte dopiero kilkanaście
lat temu, podczas prac remontowych i dzięki staraniom jednego
z byłych, tutejszych proboszczów, prof. Jerzy Nowosielski z
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dokonał ich renowacji.
Kościół jest dość obszerny, więc aby dokładnie obejrzeć
wszystkie polichromie trzeba poświęcić trochę czasu. Widok jest
naprawdę niesamowity. Można by tak przestać całą mszę nie
odrywając głowy od sklepienia. Kościół został odnowiony,
pomalowany, otoczony solidnym murem i oświetlony, co
sprawia, że o zmroku wygląda nawet ciekawiej niż za dnia. Z
wieży o różnych porach dnia wygrywane są piękne pieśni np.
Anioł Pański, czy Kiedy ranne wstają zorze - ta urokliwa melodia,
każdego dnia budzi mieszkańców Miedźna. Miejsce
zaproponował: blackrosa

3

Na mapie: F

Mokra: Ułani kontra czołgi

Na mapie: G

Rębielice Królewskie: Potężny wiatrakelektrownia
W Rębielicach Królewskich, na łące stoi wyjątkowy,
futurystyczny obiekt. Jest to potężny wiatrak-elektrownia. Prace
nad projektem trwały ponad 20 lat. Wreszcie, w 2003 r. dzięki
sile wyobraźni, mrówczej pracy i uporowi w dążeniu do celu,
powstało wspaniałe, imponujące urządzenie do produkcji prądu.
Jego konstrukcja jest ewenementem w skali światowej pod
względem wymiarów i osiągów nawet przy minimalnej sile
wiatru. Wysokość wiatraka wynosi 54 m, a średnica koła z 280
łopatami ma 33 m. Całość waży ok. 200 ton. Jest to
prawdopodobnie największy wiatrak w Europie.
Miejsce zaproponował: jorgt65

Na mapie: H

Mokra: Kościół św. Szymona i Judy
Tadeusza
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1 września 1939 r. na rozległej śródleśnej polanie zajmowanej
przez trzy ulicówki wsi Mokra doszło do jednej z największych
bitew pamiętnej kampanii. Nacierająca od strony Krzepic
niemiecka 4 Dywizja Pancerna gen. Georga-Hansa Reinhardta
starła się w boju z Wołyńską Brygadą Kawalerii, dowodzoną
przez płk. Juliana Pobóg-Filipowicza. W skład brygady wchodziły
doborowe pułki: 12 Ułanów Podolskich, 19 Ułanów Wołyńskich,
21 Ułanów Nadwiślańskich, 2 Strzelców Konnych oraz 2 Dywizjon
Artylerii Konnej. Opierając swoje linie obronne o nasyp kolejowej
magistrali węglowej i lasy otaczające wieś, ułani stawili niezwykle
skuteczny opór. Niemcy otrzymali tęgie baty. Polacy, odpierając
cztery ataki, z pomocą pociągów pancernych operujących na
wspomnianej magistrali, zniszczyli ok. 100 nieprzyjacielskich
czołgów (trzecią część stanu posiadania 4 Dywizji Pancernej).
Sytuacja na innych odcinkach frontu zmusiła Wołyńską BK do
wycofania w nocy z 1 na 2 września. Na polu bitwy postawiono
po wojnie okazały pomnik. Nieopodal, na skraju Mokrej II stoi
drewniany kościół z początku XVIII w. 1 września świątynia
znalazła się w centrum walk. Cudem ocalała, nie doznając
żadnego uszczerbku. Przy drodze z Mokrej do Miedźna, w pobliżu
wiaduktu kolejowego leży kamień upamiętniający linię obrony 12
Pułku Ułanów. To tutaj ułan Jan Kawiak, celowniczy działa
przeciwpancernego, zniszczył kilka niemieckich czołgów. Na
cmentarzu w Miedźnie znajduje się kwatera żołnierzy poległych
w bitwie. W miejscowej szkole oraz w szkole w Mokrej działają
izby pamięci, a na wytyczonej ścieżce edukacyjno-historycznej w
miejscach walk ustawiono plansze informacyjne. Co roku około 1
września przy pomniku w Mokrej odbywają się uroczystości
rocznicowe, którym ostatnio towarzyszy widowiskowa
rekonstrukcja walk.
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Kościół św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza oraz Świętej
Trójcy, (1708).

Anny. To prawdopodobnie dzięki jego modlitwom dziewczynka
wyzdrowiała.
Mieszkańcy osady, często ograbiani przez
rabusiów postanowili opuścić to miejsce po latach. Jedynym
śladem po osadzie jest właśnie kapliczka, do dziś uznawana za
szczególne miejsce. Tradycją stało się uroczyste nabożeństwo
odprawiane w kaplicy w dniu 26 lipca, połączone z poświęcaniem
pojazdów. W leśnej ciszy można porozmyślać i zawierzyć swoje
prośby i życzenia św. Annie.
Miejsce zaproponował: jorgt65

Na mapie: I

Rębielice Królewskie: Rębielska Góra
Godna polecenia zwiedzenia jest Rębielska Góra, na której
znajduje się kamieniołom wapienia. Można tam napotkać ruiny
dawnych pieców, w których kiedyś wypalano wapień. U podnóża
Góry Rębielskiej znajduje się małe jeziorko. Na zboczach góry
występują rośliny chronione (m. in. dziewięćsił bezłodygowy i
purchawice olbrzymie).

Na mapie: M

Dworszowice Kościelne : Kościół św.
Michała Archanioła
Kościół św. Michała Archanioła (1830). Murowana dzwonnica
(1920).

Na mapie: N

Wilkowiecko: Kościół św. Mikołaja
Kościół św. Mikołaja, murowany (XVIII iXIX w.), rozbudowany
(1931).

Na mapie: J

Makowiska : Murowany dwór
Murowany dwór (poł. XIX w.).

Na mapie: K

Kościół św. Bartłomieja, murowany (1842).

Na mapie: L

Łobodno: Leśna kapliczka św. Anny
W okolicach Łobodna, w lesie, 800 m. od szosy do Ostrowów
stoi 200-letnia kapliczka poświęcona św. Annie . Wybudowana
została w czasach wojen napoleońskich. Legenda głosi, że
pobudował ją mieszkaniec pobliskiej osady i ojciec chorej córki

Na mapie: O

Ważne Młyny: Kaplica murowana
Kaplica murowana (XVIII/XIX w.).

Na mapie: P

Działoszyn: Późnorenesansowy dwór (XVII
w.)
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Makowiska: Kościół św. Bartłomieja
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Dwór renesansowo-barokowy (XVI/XVII w.), przebudowany
(koniec XVIII w.), zniszczony w czasie I wojny światowej,
odbudowany (1965).

więc przykład jaskini unikalnej pod względem pochodzenia,
określanej przez geologów mianem proglacjalnej. Można wejść
do jej wnętrza, jednak dokładniejsza penetracja jest
niebezpieczna. Spękane skały, naruszone prowadzoną do lat 60.
ubiegłego wieku eksploatacją wapienia, grożą obrywami!
Atrakcją są nietoperze, których mnóstwo tutaj zimuje.

Na mapie: Q

Działoszyn: Późnobarokowy kościół
parafialny św. św. Marii i Magdaleny (1787)
Kościół św. Marii Magdaleny, późnobarokowy (1787),
restaurowany (1803).

Na mapie: T

Pajęczno: Zabytkowy układ urbanistyczny
Zachowany zabytkowy układ urbanistyczny z rynkiem.

Na mapie: R

Nowy Kocin: Kapliczka z XIX w.
Kapliczka murowana z pierwszej połowy XIX w.

Autorzy zdjęć: fot. arch. UG Popów, gumno, blackrosa, jorgt65,
rys. J. Wróbel, jorgt65, jorgt65, jorgt65, jorgt65, jorgt65,
martvoo, jorgt65, fot. raf20076, WWAT,

Jaskinia Szachownica: Jaskinia inna niż
wszystkie
Mało kto w Polsce wie o istnieniu jaskiń w północno-wschodniej
części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na tym obszarze
zjawiska krasowe nie występują w tak efektownej postaci jak
dobrze wszystkim znane formy krasu z obszaru pomiędzy
Częstochową a Krakowem. Najcenniejsze walory przyrodnicze
okolic Działoszyna, m.in. przełomowy Wielki Łuk Warty czy
jaskinie w rezerwacie Węże, objęto ochroną tworząc Załęczański
Park Krajobrazowy. Poza jego granicami zostaje jedna z
osobliwszych polskich jaskiń - Szachownica. Znajduje się w
rezerwacie geologicznym Szachownica, do którego dojazd nieźle
oznakowano. Powstała w spękanych skałach wapiennych, ale jej
liczący ok. 1 km korytarz utworzyły, nietypowo jak na warunki
Jury, ponad 10 tys. lat temu wody topniejącego lodowca. Jest to
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