Obiekty i atrakcje sportowe:
*Spływ pontonowy „Jędruś” – można spędzić
tu mile i aktywnie czas wolny z rodziną bądź znajomymi. Trasa liczy ok. 8 km.
Początek znajduje się nad zalewem w Lelowie, a kończy w Białej Wielkiej obok starego młyna.
* Malowniczy zalew na rzeczce ''Wąworznej”
(dopływ Białki) - można tu miło i spokojnie
spędzić czas na łonie natury. Zalew
został zarybiony. Na początku
czerwca organizowane są tu zawody
wędkarskie.

* Ścieżki rowerowe kryją wiele ciekawych miejsc
i bogatą historię regionu.
- „I Lelowski Szlak Rowerowy - Zwierkowskich”
(czarny) to atrakcyjna trasa o długości 24,5 km.
Prowadzi przez Lelów, Drochlin,
Podlesie, Skrajniwę, Mełchów.
- ,,Dookoła Lelowa” - to trasa
rekreacyjno-turystyczna o długości
32 km, przebiega przez Podlesie,
Drochlin, Białą Wielką, Bogumiłek, Lelów, Mełchów,
Podlesie.

*„Źródło zakochanych” – w Lelowie w odległości
ok. 1,5 km od rynku, znajduje się źródło,
zwane niegdyś ''Zimnąca'', ponieważ
niezależnie od pory roku jego stała
temperatura wynosi 10,5°C.
*„Ścieżka zdrowia” w Lelowie – kompleks sportowo — rekreacyjny, wyposażony w instalacje treningowe do ćwiczeń o różnym stopniu trudności. Przy każdej stacji
znajduje się tablica z kodem QR
gwarantującym dostęp do filmików instruktażowych za pomocą
np. telefonów komórkowych.
* Hala sportowa im. Polskich Olimpijczyków
w Lelowie – jest czynna siedem dni w tygodniu,
można ją wynająć w dowolnym
terminie. Funkcjonuje tu również
siłownia. Dużą atrakcją są zajęcia
ZUMBY organizowane dla
wszystkich raz w tygodniu.
* Stadion sportowy w Lelowie – ma pełnowymiarową nawierzchnię ze sztucznej trawy, otoczoną
bieżnią syntetyczną i trybuną
na 200 osób. Dzięki spełnieniu
parametrów technicznych, zgodnych z wymogami FIFA mogą
odbywać się tu rozgrywki ligowe.

Lelów - miejscowość w woj. śląskim w pn - wsch.
części Jury Krakowsko — Częstochowskiej, nad rzeką
Białką, na skrzyżowaniu tras nr 46 i 794.
Grupa projektowa:
Roksana Wizdorf — Lider
Weronika Grela
Paulina Struska
Robert Tomczyk
Krystian Gorczyczyński
Opiekun — mgr Ola Kępska
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Gmina Lelów
- atrakcją dla
nastolatków

Imprezy:
* Święto Ciulimu Czulentu - dwudniowe święto
odbywające się pod koniec sierpnia. Jest to spotkanie kultur polskiej i żydowskiej
m. in. poprzez degustacje tradycyjnych potraw: lelowskiego
ciulimu i żydowskiego czulentu.
W tych dniach odbywają się również koncerty, warsztaty tańca,
projekcje filmów. Dla dzieci przewidziane są liczne
atrakcje.
* Bitwa pod Mełchowem - rekonstrukcja walk
z okresu powstania styczniowego, która pozwala
przenieść się w realia, atmosferę
i tragizm wydarzeń z 30 września
1863 r., dzięki grupom rekonstrukcji historycznej. Uroczystość odbywa się na przełomie września
i października.
* Bieg Ziemi Lelowskiej - to bieg organizowany
na przełomie maja i czerwca, dla szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu częstochowskiego. Zawodnicy walczą
o puchary, medale, statuetki, nagrody
książkowe i dyplomy.

Zabytki:
* Kościół parafialny w Lelowie pw. św. Marcina świątynia stanowi Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszycielki Lelowskiej. Pochodzi
z przełomu XIV i XV w., przebudowana w 1638 r. Wewnątrz kościoła
znajduje się krzyż ocalały z pożaru
we wrześniu 1939 r.
* Grób Cadyka w Lelowie – Dawid Biderman
(ur.1746; zm.1814) był rabinem, pierwszym cadykiem chasydzkiej dynastii Lelów.
Jego grób jest miejscem corocznych
pielgrzymek na święto jarcajtu
(rocznicy śmierci) na przełomie
stycznia i lutego.

* Zespół Pałacowo – Parkowy w Nakle - organizuje
przyjęcia okolicznościowe oraz spotkania kameralne.
Oferuje noclegi w czterech apartamentach. Dużą atrakcją jest tu konkurs
podków organizowany corocznie
w październiku. Więcej informacji
na stronie: http://naklofoundation.org/.
* Dwór w Białej Wielkiej – dwór jest obiektem dwukondygnacyjnym postawionym na planie prostokąta.
Stylistycznie nawiązuje do klasycyzmu. Otacza go park, w którym
rosną pomnikowe drzewa: platan
i tulipanowiec.

Gminny Ośrodek Kultury(GOK):
* Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie
organizuje wiele imprez środowiskowych. Odbywają
się tu różnego typu festiwale, turnieje, konkursy,
zawody oraz bale przebierańców. Działają tu następujące sekcje: artystyczna,
fitness, taneczna, teatralna, muzyczna
oraz warsztaty decoupage. Przy współpracy z objazdowym Kinem ORANGE
w GOK-u odbywają się projekcje filmów. W czasie
ferii i wakacji na dzieci i młodzież czeka wiele atrakcji. Więcej informacji na: http://www.goklelow.pl/.
* Piknik Rodzinny - organizowany jest z okazji Dnia
Matki i Dziecka w czerwcu. W programie: występy artystyczne, turnieje
sportowe oraz zabawy dla dzieci i
młodzieży.
* JuRajska Spiżarnia - gospodarstwo agroedukacyjne w Białej Wielkiej, w którym możemy
powrócić do przeszłości, m. in. poprzez własnoręczne
wykonanie chleba, masła, wydojenie
krowy, itp. Dodatkową atrakcją jest
organizowane ognisko z pieczeniem
kiełbas. Więcej informacji na:
http://www.jurajska-spizarnia.pl/.

Restauracja:
* „Lelowianka” – specjalnością lokalu jest ciulim
lelowski, przygotowany z tartych ziemniaków,
żeberek wieprzowych i przypraw
a także raki po lelowsku, gęsie pipki
i śliwowica lelowska. Restauracja
otwarta od poniedziałku do niedzieli,
tel.: (34) 355 00 22.

Agroturystyka:
* ,,Wypoczynek Pod Strzechą’’ – znajduje się
w Podlesiu. Atrakcją tego terenu są pobliskie lasy
i łąki, które stanowią doskonałą bazę
wypadową dla miłośników wycieczek rowerowych i pieszych
wędrówek. Adres i kontakt: Janina
Jakubowska, Podlesie 142, 42-235
Lelów, tel.: 669 443 132.
*,,Na Skraju Niwy” – gospodarstwo agroturystyczne w domu pod trzciną, położone na
terenie wsi Skrajniwa. Dookoła lasy
sosnowe, łąki i pola. Możliwość jazdy konnej. Adres oraz kontakt: Iwona
Liberda, Skrajniwa 34, 42-235 Lelów, e-mail:
iwona.liberda@wp.pl, tel.: 698 617 662.
* Gospodarstwo u Marzanny Tworowskiej –
jest to miejsce w Lelowie, w którym można
odpocząć i zrelaksować się oraz
okazja na miły wypoczynek z rodziną
i przyjaciółmi. Adres i kontakt:
Marzanna Tworowska, ul. Krakowska
16, 42-235 Lelów, tel.: 604 891 553,
e-mail: tworowska_o2@o2.pl .
* ,,Pod źródełkiem” w Lelowie – miejsce to oferuje
możliwość wypoczynku i zregenerowania sił
w wiejskim zaciszu oraz aktywnego
spędzenia czasu w malowniczej
okolicy. Adres oraz kontakt: Teresa
Włodarska, ul. Żwirkowskiego 58,
42-235 Lelów, tel.: (34) 355 02 59.

