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The mission of the LAG is supporting a balanced development of rural areas by seeking to improve the quality of life on the territories of the
gminas: Bełchatów, Będków, Budziszewice, Czarnocin, Dobryszyce, Grabica, Gorzkowice, Gomunice, Pabianice, Ksawerów, Kamieńsk, Kodrąb,
Łęki Szlacheckie, Masłowice, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Rzgów, Tuszyn, Ujazd and Wola Krzysztoporska, including the development
of tourism, recreation and culture, as well as activation of the LAG inhabitants and the strengthening of social capital.
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THE LOCAL ACTION GROUP PURSUES TWO MAIN OBJECTIVES:
Objective I - Improving the quality of life with regard to the development of tourism, leisure and culture in the area of the LAG.
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Specific objectives:
Specific objective 1: Improving the quality and the promotion of products and services, including traditional products and craft
Specific objective 2: Supporting entrepreneurship and the creation of non-agricultural workplaces
Specific objective 3: Developing of rural areas through the creation of proper places for recreation, leisure, as well as the development of culture
Specific objective 4: Developing the concept of trails for hiking, cycling and horse riding in the area of the LAG
Specific objective 5: Supporting the development of the renewable energy sources

ISBN 978-83-63926-58-8

1

GMINA BĘDKÓW
POWIAT: TOMASZOWSKI / RODZAJ GMINY: WIEJSKA

Cel II – Aktywizacja mieszkańców LGD i wzmocnienie kapitału
społecznego.

Gmina Będków to jedna z dziesięciu, a zarazem jedna z najmniejszych gmin, w powiecie tomaszowskim,
o powierzchni 57,88km2. Położona jest we wsch. części woj. łódzkiego. Ma charakter typowo rolniczy - lasy
zajmują mniej niż 10% powierzchni. Walory krajobrazowe i czyste środowisko naturalne sprzyjają rozwojowi
agroturystyki i osadnictwa letniskowego, szczególnie w dolinie rzeki Wolbórki.
Nazwa Będków pochodzi jeszcze z XII wieku, od rycerza zwanego Bandem (band - obręcz żelazna). Początkowo
miejscowość tę pisano „Bandków”, jednak z czasem nazwa przekształciła się w znaną nam dziś - „Będków”.
Po raz pierwszy o Będkowie napisano w 1232 roku. Położony korzystnie, nad Wolbórką, przy szlaku handlowym,
miał w tamtych czasach szansę na rozwój. Do podnoszenia rangi miejscowości przyczynili się jej właściciele – ród
Spinków. Ufundowali oni w 1462 roku murowany, gotycki kościół. Nieco wcześniej – w 1453 roku – wystarali
się dla Będkowa o prawa miejskie. Z tamtych czasów pochodzi charakterystyczne dla średniowiecznych miast
przestrzenne rozplanowanie Będkowa. Prawa miejskie Będków utracił w 1869 roku.

Cele szczegółowe:
Cel szczegółowy 1: Rozwój potencjału społecznego poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji mieszkańców LGD
Cel szczegółowy 2: Tworzenie dostępu do informacji z wykorzystaniem
nowych technologii
Cel szczegółowy 3: Promocja i upowszechnianie wiedzy o obszarze
LGD
Cel szczegółowy 4: Tworzenie nowych miejsc pracy, produktów, usług
z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
Cel szczegółowy 5: Rozwój innowacyjnej edukacji proekologicznej
Cel szczegółowy 6: Rozwój transferu wiedzy i nowych technologii

Dom W. Reymonta w Prażkach
W. Reymont’s home in Prażki

WARTO ZOBACZYĆ: kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Będkowie z 1462 r.; innym
cennym zabytkiem jest drewniany kościółek we wsi Rosocha z 1762 r.
Targi Turystyczne – Łódź
Tourism Trade Show – Łódź
Kadra biura LGD „BUD-UJ RAZEM”
Staff of office of LGD „BUD-UJ RAZEM”

GMINA BĘDKÓW
COUNTY: TOMASZÓW / TYPE OF GMINA: RURAL

Objective II – Activation of the LAG inhabitants and the strengthening
of social capital.
Specific objectives:
Specific objective 1: Developing the social potential through the improvement of qualifications and competence of the LAG inhabitants
Specific objective 2: Creating access to information with the use of new
technologies
Specific objective 3: Promoting and disseminating the knowledge in the
area of the LAG
Specific objective 4: Creating new workplaces, products and services
with the use of innovative solutions
Specific objective 5: Developing innovative pro-ecological education
Specific objective 6: Developing the transfer of knowledge and new
technologies
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Gmina Będków is one of the 10, and also one of the smallest, gminas in Tomaszów County and covers the area
of 57.88 km2. It is located in the eastern part of Łódź Voivodeship. It has a typical agricultural character – forests
occupy less than 10% of its area. Unique landscape and clean environment are conducive to the development
of agritousim and seasonal settlement, especially in the valley of the Wolbórka River.
The name “Będków” dates back to the 12th century and originates from a knight called Band (band – iron
hoop). At first, the name of the village was written as “Bandków”, but over time it evolved into the form known
today – “Będków”.
The first written mention of Będków dates back to 1232. Located favourably by the Wolbórka and by the
trade route, at that time the village had a chance to develop. Its owners – the Spinek family – contributed to
the increase of the village’s rank. In 1462 they founded a brick Gothic church. A bit earlier – in 1453 – Będków
obtained town privileges due to their efforts. The typically medieval spatial layout of Będków stems from those
times. Będków lost its Town Charter in 1869.
WORTH SEEING: Parish Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in Będków from 1462; another
precious relic is a wooden church from 1762 in the village of Rosocha.

Kościół w Będkowie
Church in Będków

Gmina Będków z lotu ptaka
Bird’s-eye view of Gmina Będków
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Kościół w Postękalicach
Church in Postękalice

Zbiornik wodny Słok
Słok reservoir

GMINA BEŁCHATÓW

GMINA BEŁCHATÓW

POWIAT: BEŁCHATOWSKI / RODZAJ GMINY: WIEJSKA

COUNTY: BEŁCHATÓW / TYPE OF GMINA: RURAL

Gmina wiejska Bełchatów leży w centralnej Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim w jego centralno-wschodniej części.
Przez teren gminy przepływa rzeka Rakówka, będąca prawym dopływem Widawki. Miłośnikom aktywnego wypoczynku polecić należy
wypoczynek nad zbiornikami Słok i Wawrzkowizna, z rozwiniętą bazą hotelarsko-rekreacyjno-gastronomiczną.
W rejonie osady Słok (14 km od Bełchatowa), powstał w latach siedemdziesiątych XX w. sztuczny zbiornik retencyjny o powierzchni
75 hektarów. Nad brzegiem zbiornika znajduje się kompleks Ośrodka Wypoczynkowego Elektrowni „Bełchatów”. W skład ośrodka wchodzi
luksusowy hotel „Wodnik”, murowane i drewniane domki kempingowe, pole namiotowe oraz kryty basen. Czas wolny można spędzać na
kajakach, rowerach wodnych, łódkach i żaglówkach - jest tu również wypożyczalnia sprzętu wodnego. Zbiornik „Wawrzkowizna” to drugi
sztuczny zbiornik wodny w dolinie Widawki położony w odległości ok. 10 km od Bełchatowa, w sąsiedztwie miejscowości Rząsawa. Na zalewie
można uprawiać sporty wodne. Malownicze krajobrazy rolniczych terenów gminy Bełchatów i kompleksy lasów (użytki rolne zajmują 53%,
a leśne 35% powierzchni gminy), zbiorniki wodne (Słok, Wawrzkowizna, Jezioro Żółkin), dobry układ bocznych dróg o małym natężeniu
ruchu pojazdów samochodowych to wspaniałe miejsce wycieczek rowerowych dających możliwość aktywnego i zdrowego wypoczynku.

The rural Gmina Bełchatów is located in central Poland, in Łódź Voivodeship, the central-eastern part of Bełchatów County. The Rakówka
River, a right tributary of the Widawka, runs across the gmina. Lovers of active leisure are recommended to relax by the reservoirs of Słok
and Wawrzkowizna, with well-developed hotels and facilities for recreation and catering.
In the seventies of the 20th century, in the area of the Słok settlement (14 km from Bełchatów), an artificial reservoir with an area of 75 hectares
was created. On its banks there is a complex of the Recreational Centre of the “Bełchatów” Power Station. The centre includes a luxury hotel
“Wodnik”, brick and wooden cabins, a campsite and an indoor swimming pool. Free time can be spent in kayaks, on pedal boats, small boats
and sailboats – there is also a boat hire. The Wawrzkowizna reservoir is the second artificial water basin in the Widawka valley, located about
10 km from Bełchatów, near the village of Rząsawa. The reservoir is perfect for water sports. With picturesque landscapes of agricultural areas
of Gmina Bełchatów and forest complexes (arable land covers 53%, and forests 35% of the gmina), reservoirs (Słok, Wawrzkowizna, Żółkin Lake),
favourable layout of side roads with little traffic – it is a wonderful place for cycling trips providing a possibility of active and healthy leisure.

WARTO ZOBACZYĆ: drewniany kościół p.w. św. Rocha w Postękalicach, schrony bojowe linii Widawki; cmentarze ewangelickie (Kałduny,
Kurnos-Borki, Myszaki, Zawady); ruiny dworu obronnego w Mikorzycach; zespół dworsko-parkowo-gospodarczy w Dobiecinie; zespół
dworsko-parkowy w Dobrzelowie; zespół pałacowo-parkowy w Łękawie;
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WORTH SEEING: a wooden Church of St. Roch in Postękalice, bunkers of the Wikawka line; evangelical cemeteries (Kałduny, Kurnos-Borki,
Myszaki, Zawady); ruins of the fortified manor in Mikorzyce; a complex in Dobięcin comprising a manor, a park and farm buildings; a manor
and park complex in Dobrzelów; a manor and park complex in Łękawa.
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Zbiornik wodny w Czarnocinie
Reservoir in Czarnocin

GMINA BUDZISZEWICE
POWIAT: TOMASZOWSKI / RODZAJ GMINY: WIEJSKA

Dworek w Węgrzynowicach
Manor in Węgrzynowice

Gmina Budziszewice usytułowana jest w północno-zachodniej części powiatu tomaszowskiego. Gmina zajmuje
obszar 30km2 i jest najmniejszą gminą w powiecie tomaszowskim. Przez teren gminy przebiega droga
wojewódzka nr 715 relacji Brzeziny-Koluszki-Ujazd. Gmina Budziszewice otoczona jest pierścieniem lasów.
Z uwagi na swe położenie, czyste powietrze, pobliskie lasy, ciszę i spokój gmina świetnie nadaje się do
zamieszkania z dala od zgiełku wielkich miast i jest doskonałym miejscem do odpoczynku.
Nazwa Budziszewice wywodzi się prawdopodobnie od słowiańskich imion Budzisz lub Budzisław – jakie nosili
pierwsi właściciele osady. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIII wieku. Prawa miejskie Budziszewice
otrzymały prawdopodobnie w 1358 roku za panowania Kazimierza Wielkiego. Były wtedy jednym z dwóch
miast prywatnych na terenie ziemi rawskiej. W I połowie XVII wieku pomimo, że posiadały nadal przywileje
mieszczańskie, zaliczane były do rzędu wsi. Mieszkańcy w większej części zajmowali się rolnictwem, a tylko
niewielka grupa rzemiosłem.
WARTO ZOBACZYĆ: dworek w Węgrzynowicach z XVIII w., gotycki kościół p.w. Przemienienia Pańskiego
w Budziszewicach oraz plebania zabytkowa z XIX wieku przy kościele parafialnym.

GMINA BUDZISZEWICE
COUNTY: TOMASZÓW / TYPE OF GMINA: RURAL
Gmina Budziszewice is situated in the north-western part of Tomaszów County. The gmina occupies the area
of 30 km2 and is the smallest gmina in Tomaszów County. The Brzeziny-Koluszki-Ujazd regional road no. 715
runs across the territory of the gmina. Gmina Budziszewice is surrounded by a ring of forests. Due to its location,
clean air, nearby forests and the peace and quiet, the gmina is an ideal place for living away from the hustle and
bustle of big cities, and relaxing.
The name “Budziszewice” probably derives from the Slavic names of Budzisz or Budzisław – which were given
to the first owners of the settlement here. The first mention of the village dates back to the 13th century.
Budziszewice received town privileges probably in 1358, during the reign of King Casimir the Great. At that
time, it was one of the two private towns in the Rawa land. In the first half of the 17th century, although it still
had the Town Charter, Budziszewice was considered a village. Most inhabitants were farmers, and only a small
group of them were craftsmen.
Nadleśnictwo Wykno
Wykno Forest Inspectorate
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GMINA CZARNOCIN
POWIAT: PIOTRKOWSKI / RODZAJ GMINY: WIEJSKA
Gmina Czarnocin jest najbardziej na północ wysuniętą gminą powiatu
piotrkowskiego. Zajmuje powierzchnię 73 km2. Liczba mieszkańców
wynosi ok. 4 100 osób. Czarnocin jest gminą typowo rolniczą. Dobrze
rozwinięta infrastruktura techniczna jest jednym z ważniejszych atutów
gminy. Układ drogowy gminy tworzą drogi publiczne: gminne, powiatowe
oraz droga wojewódzka nr 716 relacji Koluszki – Piotrków Trybunalski.
Przez teren gminy przebiega szlak kolejowy dawnej Kolei Warszawsko
– Wiedeńskiej, na którym znajduje się stacja Wolbórka, do niedawna
jej nazwa brzmiała Czarnocin. Z owym miejscem związany jest uznany
polski pisarz – Władysław Stanisław Reymont, który pracował niegdyś
w tej stacji i uwiecznił ją w swoich nowelach. Do walorów turystycznych
obszaru gminy zaliczyć należy położone przy rzece Wolbórce lasy oraz
zbiorniki retencyjne powstałe w jej dolinie, wokół których stworzono
teren rekreacyjny i umożliwia się rozwój budownictwa na działkach
budowlanych o powierzchni 900-1000m2 uzbrojonych w niezbędne
media.
Czarnocin – „serce” gminy, to jedna ze starszych i większych polskich wsi,
która należała niegdyś do książąt mazowieckich. W 1289 roku erygowano
tu parafię i włączono ją do funkcjonującej wówczas diecezji włocławskiej,
a dokonał tego ówczesny biskup Jakub Świnka. Od tego czasu przez
kolejnych pięć wieków Czarnocinem zarządzali biskupi włocławscy.
W roku 1797 miejscowość przejął zaborczy rząd rosyjski i tym samym
stała się ona własnością cara. Kilkadziesiąt lat później, w 1331 roku,
biskup Maciej Golanczewski utworzył sołectwo Czarnocin i właściwie
odtąd do dnia dzisiejszego Czarnocin stał się centrum administracyjnym
dla terenu, który go otaczał.
WARTO ZOBACZYĆ: Zespół dworsko - parkowy przy Zespole Szkół
Rolniczych w Czarnocinie z 1924 r., Zespół dworsko - parkowy w Grabinej
Woli z XIX w., Zespół dworsko – parkowy w Szynczycach z 1872 r.,
Zespół kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie.

WORTH SEEING: a manor in Węgrzynowice from the 18th century, a Gothic church of the Transfiguration
of Jesus and a historic rectory from the 19th century by a parish church there
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GMINA CZARNOCIN
COUNTY: PIOTRKÓW / TYPE OF GMINA: RURAL
Gmina Czarnocin is the northernmost gmina of Piotrków County. It covers
the area of 73 km². The population is about 4,100. Czarnocin is a typically agricultural gmina. A well-developed technical infrastructure
is one of its major assets. The road system of the gmina comprises
public roads: local, district, as well as the Koluszki – Piotrków Trybunalski
regional road no. 716. The territory of the gmina is crossed by the railway
route of the old Warsaw – Vienna Railway with the Wolbórka station,
the name of which has until recently been Czarnocin. A recognised
Polish writer – Władysław Stanisław Reymont who once worked
at this station and described it in his novels – is connected with this
place. The tourist attractions of the area include forests situated by the
Wolbórka River and reservoirs created in its valley, with a recreational
area created around the site, where building is allowed on the plots
of land with the area of 900-1000 m2 and all the services connected.
Czarnocin – the “heart” of the gmina, is one of the oldest and
largest Polish villages, which once belonged to the Dukes of Masovia.
In 1289, a parish was established here and included in the Diocese
of Włocławek by the then bishop, Jakub Świnka. Since then, bishops
from Włocławek managed Czarnocin for over five centuries. In 1797,
the village was taken over by the invasive Russian government, and
thus became the property of the Tsar. Several decades later, in 1331,
bishop Maciej Golanczewski established the Czarnocin soletstvo and
from that time until now Czarnocin has been the administrative centre
of the surrounding area.
WORTH SEEING: a manor and park complex by the Agricultural
Schools Complex in Czarnocin from 1924, a manor and park complex
in Grabina Wola from the 19th century, a manor and park complex
in Szynczyce from 1872, a complex of the Church of the Assumption
of the Blessed Virgin Mary in Czarnocin

Park w Piaszczycach
Park in Piaszczyce

Kościół w Czarnocinie
Church in Czarnocin
Stowarzyszenie Ułanów
Uhlans’ association

GMINA GOMUNICE
POWIAT: RADOMSZCZAŃSKI / RODZAJ GMINY: WIEJSKA
Gmina Gomunice jest typową gminą podmiejską o charakterze rolniczo–przemysłowym z rozwiniętą funkcją obsługi rolnictwa, położona
w południowej części województwa łódzkiego. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 62,57 km2, zamieszkuje na nim około 6000 ludności. Gmina
Gomunice ma dobrze zorganizowany układ komunikacyjny oparty na przebiegających z północy na południe, drogach krajowych nr 1 oraz
nr 91. Przez obszar gminy Gomunice przebiega magistrala kolejowa relacji Koluszki-Zawiercie. Na obszarze gminy występują ponadto istotne ze
względów gospodarczych tereny kopalin użytecznych oraz złoże ropy naftowej znajdujące się w utworach dolomitu.
Warunki uprawiania turystyki i wypoczynku w Gminie Gomunice wynikają głównie z różnorodności środowiska przyrodniczego oraz wartościowego
dziedzictwa kulturowego występującego na tym terenie. Najistotniejszym elementem przyrodniczym gminy jest jej wysoka lesistość. Na terenie
gminy występują obszary pradolinne, z których największy to pradolina rzeki Widawki wchodząca w skład Piliczańsko-Radomszczańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (OCHK). Ciekawe przyrodniczo są tereny bagienne w rozlewisku rzeki Widawki.
Historia gminy rozpoczyna się w roku 1953 kiedy to z gruntów należących do sąsiednich gmin utworzono jednostkę administracyjną Gromada
Gomunice z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Gomunicach. Po reformie administracyjnej w roku 1974 powstaje istniejąca w obecnym
kształcie Gmina Gomunice. Również początek miejscowości Gomunice to czasy niezbyt odległe. Rozwój miejscowości zapoczątkowało rozpoczęcie
w roku 1846 budowy kolejowej linii Warszawsko – Wiedeńskiej, której jedną ze stacji pod nazwą „Kamieńsk” zlokalizowano w obrębie dzisiejszych
Gomunic. Na terenie Gomunic powstają tartaki i warsztaty rzemieślnicze oraz przeniesiona z Wojciechowa koło Lublina duża fabryka mebli, wokół
której powstało istniejące do dziś osiedle domków robotniczych tzw. „Familoków”.
WARTO ZOBACZYĆ: kościół parafialny p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Gomunicach; kaplica Karnockich; grób Ułanów; zespół
dworski (spichlerz, wozownia, zespół dworski, rządówka, kuchnia) z końca XIX w. wraz z przyległym parkiem.
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GMINA GORZKOWICE
POWIAT: PIOTRKOWSKI / RODZAJ GMINY: WIEJSKA

Osiedle domków robotniczych
Workers’ housing estate

Grób Ułanów
Tomb of the Uhlans

GMINA GOMUNICE
COUNTY: RADOMSKO / TYPE OF GMINA: RURAL
Gmina Gomunice is a typical suburban gmina of an agro-industrial character, with a developed agriculture services, located in the southern
part of Łódź Voivodeship. The gmina covers the area of 62.57 km2 and is inhabited by about 6 thousand people. Gmina Gomunice has
a well-organised communication system based on the national roads no. 1 and 91 running from north to south. The Koluszki – Zawiercie
railway line also crosses the territory of Gmina Gomunice. Moreover, the gmina can boast ecologically significant areas of useful minerals and
an oil deposit located in dolomite rocks.
Conditions for tourism and recreation in Gmina Gomunice are mainly connected with the diversity of the natural environment and valuable
cultural heritage of the area. The most significant natural element of the gmina is its high forest cover. In the gmina there are ice-marginal
valleys, the largest of which is the valley of the Widawka River forming a part of the Pilica – Radomsko Protected Landscape Area (Polish
abbreviation: OCHK). The wetlands in the pool of the Widawka River are also interesting.
The history of the gmina began in 1953, when an administrative unit called Gromada Gomunice, with the seat of the Gomunice National
Council in the village of Gomunice, was formed of the land belonging to the neighbouring gminas. After the administrative reform in
1974, Gmina Gomunice was created in the shape we know today. Also, the origin of the village of Gomunice is not a very distant past. The
development of the village was marked in 1846 by the beginning of the construction of the Warsaw – Vienna Railway. One of its stations
called “Kamieńsk” was located in the present Gomunice. On the territory of Gomunice sawmills and craft workshops were built and a large
furniture factory from Wojciechów near Lublin was moved here. The present workers’ housing estate, the so-called “Familoks”, was built
near the factory.
WORTH SEEING: Parish Church of Our Lady Help of Christians in Gomunice; the Karnocki family chapel; the tomb of the Uhlans; a manor
complex (granary, carriage house, manor, steward’s quarters, kitchen) from the end of the 19th century with an adjacent park.
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Gmina Gorzkowice położona jest w południowej części powiatu piotrkowskiego. Ważnym elementem
komunikacji o znaczeniu ponadregionalnym jest linia kolejowa (historyczna linia kolei Warszawsko - Wiedeńskiej)
ze stacją w Gorzkowicach. W północno wschodniej części gminy znajduje się fragment zbiornika retencyjnego
„Cieszanowice”, który zlokalizowany został na pograniczu trzech gmin - Gorzkowic, Rozprzy i Łęk Szlacheckich
i stanowi ostoję ptaków wodno-błotnych. Z uwagi na liczne walory kulturowe, a zwłaszcza dużą ilość zabytkowych parków dworskich i wiejskich, znaczne obszary gminy zostały włączone do strefy chronionego krajobrazu
kulturowego. Zbiornik Cieszanowice stanowi ostoję ptaków wodno błotnych.
Najdawniejsze ślady osadnictwa z terenu gminy Gorzkowice pochodzą sprzed 3000 lat. We wsi Szczukocice
3 km od Gorzkowic natrafiono na groby i ślady domostw kultury pomorskiej. Nazwa Gorzkowice pochodzi od
imienia właściciela miejscowości Gorzka. Ta forma imienia stanowiła skróconą formę imienia Gorzysław.

Kompleks rekreacyjno-sportowy „Kopiec”
Recreation and sports complex „Kopiec”

WARTO ZOBACZYĆ: fortalicja ziemna z XVII wieku, na której stał zamek; kościół pod wezwaniem Najświętszego
Serca Pana Jezusa, wzniesiony w latach 1896 – 98 przez Konstantego Wojciechowskiego; dawny dwór z XVIII
stulecia we wsi Szczepanowice, plebania z roku 1902; cmentarz rzymsko – katolicki z XIX wieku; Czerno kaplica p.w. św. Trójcy z XVII; Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego z rejonu
Gorzkowic walczących o wolną Polskę i ich dowódców;

GMINA GORZKOWICE
COUNTY: PIOTRKÓW / TYPE OF GMINA: RURAL
Gmina Gorzkowice is located in the south of Piotrków County. An important element of communication on
trans-regional level is the railway line (historic line of the Warsaw – Vienna Railway) with a station in Gorzkowice.
In the north-eastern part of the gmina there is a part of the “Cieszanowice” reservoir, which is located on the
border of three gminas: Gorzkowice, Rozprza and Łęki Szlacheckie, and forms a sanctuary of water and marsh
birds. Due to the numerous cultural values, especially a large number of historic manors and rural parks, vast
parts of the gmina have been included in the protected area of cultural landscape. The Cieszanowice reservoir
is the sanctuary of water and marsh birds.
The earliest traces of settlement on the territory of Gmina Gorzkowice date back 3,000 years. In the village
of Szczukocice, 3 km from Gorzkowice, graves and remains of houses of Pomeranian culture were found.
The name “Gorzkowice” comes from the name of the owner of the village of Gorzka. This form of a name was
an abbreviation of Gorzysław.

kościół p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa
Church of the Sacred Heart of Jesus

WORTH SEEING: ground fortalitium (small fortified building) from the 17th century on which a castle stood;
Church of the Sacred Heart of Jesus, erected in the years 1896–98 by Konstanty Wojciechowski; a former
manor from the 18th century in the village of Szczepanowice, a rectory from 1902; a Roman-Catholic cemetery
from the 19th century; Czerno – Chapel of the Holy Trinity from the 17th century; Statue of the Soldiers
and Commanders of the Polish Home Army and the Underground Polish Army from the area of Gorzkowice
who fought for a free Poland.
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Dwór w Dziwlach
Manor in Dziwle
Kościół w Żeroniach
Church in Żeronie

GMINA GRABICA

GMINA KAMIEŃSK

POWIAT: PIOTRKOWSKI / RODZAJ GMINY: WIEJSKA

POWIAT: RADOMSZCZAŃSKI / RODZAJ GMINY: MIEJSKO - WIEJSKA

Gmina Grabica położona jest w północno - zachodniej części powiatu
piotrkowskiego na szlaku dróg tranzytowych. Przez jej wschodnią część
przebiega odcinek autostrady A1, a osią terytorium jest 17 kilometrowy
odcinek drogi krajowej nr 12 prowadzący z Olszyny do Dorohuska.
Grabica jest gminą typowo rolniczą, lasy stanowią mniej niż 10% ogólnej
powierzchni gminy. Część obszaru gminy leży w obrębie TuszyńskoDłutowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jedną z głównych
atrakcji przyrodniczych jest dolina rzeki Grabi - jednej z najczystszych
rzek województwa łódzkiego, tu właśnie mającej swe źródła.
W wielu miejscowościach gminy znaleziono ślady najwcześniejszej
działalności człowieka pochodzące z tak zwanego okresu pradziejowego. Ale dopiero w epoce żelaza teren grabicki stał się obiektem
zasiedleń w szerszym wymiarze. Sama Grabica została zasiedlona
najprawdopodobniej w trakcie lokacji XIV-wiecznych.

Gmina Kamieńsk położona jest w północnej części powiatu. Nad krajobrazem dominuje masywne wzniesienie
porosłe lasem, które nosi nazwę Góra Kamieńsk. Przez teren Gminy Kamieńsk przebiegają dwie spośród
głównych arterii komunikacyjnych Polski: droga szybkiego ruchu Warszawa – Katowice oraz linia kolejowa
Śląsk Warszawa czyli dawna kolej Warszawsko-Wiedeńska. Obszar gminy Kamieńsk położony jest w dorzeczu
rzeki Widawki stanowiącej dopływ Warty. Jedynie północno-zachodnie tereny gminy leżą w dorzeczu rzeki
Pilica.
Historia Kamieńska liczy ponad 700 lat. Przez blisko 500 lat miejscowość posiadała prawa miejskie. Władze
carskie na mocy ukazu carskiego w 1870 r pozbawiły Kamieńsk praw miejskich. Dopiero staraniem władz
samorządowych Gminy Kamieńsk Rada Ministrów z dniem 1 stycznia 1994 r nadała miejscowości Kamieńsk
ponownie prawa miejskie.

WARTO ZOBACZYĆ: kościół p.w. św. Wojciecha z poł. XVIIw., zabytkowy spichlerz w Starym Krzepczowie, parki dworski i podworskie w Szydłowie, Dziwlach, Rusocinach, Ostrowie, Brzozie i Woli Bykowskiej.

WARTO ZOBACZYĆ: Kościół p.w. św. ap. Piotra i Pawła w Kamieńsku wybudowany w latach 1899 – 1903;
w Gorzędowie znajduje się lamus z II połowy XVIII wieku położony w dawnym obejściu dworskim oraz kościół
parafialny, na cmentarzu w Kamieńsku znajdują się mogiły legionistów polskich poległych w I wojnie światowej
oraz grób żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r.

GMINA GRABICA
COUNTY: PIOTRKÓW / TYPE OF GMINA: RURAL
Gmina Grabica is located in the north-western part of Piotrków
County, near transit roads. A section of the A1 motorway runs across
the eastern part of the gmina, and the axis of the area is marked by
a 17-kilometre-long section of the national road no. 12 leading from
Olszyny to Dorohusk. Grabica is a typical agricultural gmina, where
forests cover less than 10% of its total area. The gmina lies partially
within the Tuszyn – Dłutów Protected Landscape Area. One of its main
natural attractions is the valley of the Grabia River – one of the cleanest
rivers of Łódź Voivodeship, which has its spring here.
In numerous villages of the gmina, traces of the earliest human activity
from the so-called prehistoric period were found. However, the Grabica
area was settled on a broader scale as late as in the Iron Age. Grabica
itself was probably settled in the course of receiving the Charter in the
14th century.
WORTH SEEING: Church of St. Adalbert from the mid-17th century,
historic granary in Stary Krzepczów, a manor park and the ex-manorial
parks in Szydłów, Dziwle, Rusociny, Ostrów, Brzoza and Wola Bykowska.
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Lamus z II połowy XVIII wieku
Granary from the second half of the 18th

GMINA KAMIEŃSK
COUNTY: RADOMSKO / TYPE OF GMINA: URBAN-RURAL

Kościół w Kamieńsku
Church in Kamieńsk

Gmina Kamieńsk is located in the northern part of the county. The landscape is dominated by a massive hill
overgrown with a forest, called Góra Kamieńsk (Mount Kamieńsk). The territory of the gmina is crossed by two
of the main Polish roads: the Warsaw – Katowice expressway and the Silesia – Warsaw railway line, i. e. the
old Warsaw – Vienna line. The area of Gmina Kamieńsk is situated in the basin of the Widawka – the tributary
of the Warta River. Only the north-western part of the gmina lie in the basin of the Pilica River.
The history of Kamieńsk dates back 700 years. For nearly 500 years, the village enjoyed town privileges. In 1870
the tsarist authorities, under the Tsar’s ukase (proclamation), deprived Kamieńsk of its town rights. It was only
due to the efforts of local authorities of Gmina Kamieńsk that the Council of Ministers returned town privileges
to the village of Kamieńsk on 1 January 1994.
WORTH SEEING: Church of St. Apostles Peter and Paul in Kamieńsk built in the years 1899 – 1903;
in Gorzędów there is a granary from the second half of the 18th century located in a former manor farmyard,
and a parish church, in the cemetery in Kamieńsk there are graves of Polish legionnaires who died during World
War I and the tomb of the Polish Army soldiers who died in September 1939.

Góra Kamieńsk
Mount Kamieńsk
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Dworek w Kiełczówce
Manor in Kiełczówka

GMINA KSAWERÓW
POWIAT: PABIANICKI / RODZAJ GMINY: WIEJSKA

Willa Hoffmana
Hoffman’s villa

Gmina Ksawerów położona jest między Łodzią, Pabianicami i Rzgowem. Historycznie teren gminy stanowił
część kasztelani chropskiej, która od XI wieku wchodziła w skład dóbr kościelnych będących własnością kapituły
krakowskiej. Ksawerów należy do najmłodszych miejscowości na terenie gminy. Powstał w 1825 r., w związku
z planem rozwijania w okolicach Pabianic tkactwa. W roku 1824 po raz pierwszy pojawiła się nazwa ,,Xawerów”.
Pierwotne funkcje administracyjne realizowała gmina Widzew, istniejąca od 01.09.1939 r.. Po zakończeniu II
wojny światowej siedzibę gminy przeniesiono do Ksawerowa. Po wojnie gmina Ksawerów stała się, oprócz
tradycji tkackich, zagłębiem ogrodniczym. Gmina Ksawerów powstała 1 stycznia 1973 r. i istniała zaledwie do
31 lipca 1976 r., gdy włączono ją do Gminy Pabianice. Ponownie, dzięki zabiegom
mieszkańców Ksawerowa, podmiotowość prawną odzyskała 1 stycznia 1997 r.
WARTO ZOBACZYĆ: willę Hoffmana –, obecnie siedziba Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie;
obok willi kamień upamiętniający 15 pułk piechoty „Wilków”; pałac Kindlerów w stylu chateau, otoczony
parkiem; w kierunku zachodnim krzyż upamiętniający stracenie przez Niemców 10-ciu bohaterów polskich;
na ścianie budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie przy ul. Szkolnej znajduje się
tablica poświęcona lotnikom Lwowskiego Dywizjonu Myśliwskiego; przy tej samej ulicy, na ścianie kościoła
w Ksawerowie jest tablica upamiętniając a mieszkańców Ksawerowa, którzy zginęli w obozach i więzieniach.

GMINA KSAWERÓW
COUNTY: PABIANICE / TYPE OF GMINA: RURAL
Pałac w Widzewie
Palace in Widzew
Pomnik w Wilkowie
Monument in Wilkowo

Gmina Ksawerów is situated between Łódź, Pabianice and Rzgów. Historically, this area belonged to a peasant
castellany which became part of the church property of the Cracow Chapter in the 11th century. Ksawerów
is one of the newest villages in the gmina. It was established in 1825 in connection with the plan of the
development of weaving in the Pabianice area. The name ‘Xawerów’ appeared for the first time in 1824.
Primary administrative functions were exercised by Gmina Widzew, existing from 1 September 1939. At the end
of WWII, the seat of the gmina was moved to Ksawerów. After the war, in addition to its weaving traditions,
Gmina Ksawerów became a gardening centre. Gmina Ksawerów was established on 1 January 1973 and
only existed until 31 July 1976 when it was incorporated into Gmina Pabianice. It regained legal capacity on
1 January 1997 due to the efforts of the inhabitants of Ksawerów.
WORTH SEEING: Hoffman’s Villa, now housing the Municipal Culture Centre and the Library in Ksawerów; next
to the villa – a stone commemorating the 15th ‘Wolves’ Infantry Regiment; chateau-style Kindler Palace with
a surrounding park; to the west – a cross commemorating the execution of 10 Polish heroes by the Germans;
on the wall of the building of the Agricultural Education Centre School Complex in Szkolna Street, Widzew there
is a plaque dedicated to the pilots of the Lviv Fighter Squadron; in the same street, on the wall of the church
in Ksawerów there is a plaque commemorating local residents who died in concentration camps and prisons.
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GMINA MOSZCZENICA
POWIAT: PIOTRKOWSKI / RODZAJ GMINY: WIEJSKA
Gmina Moszczenica położona jest w północnej części powiatu
piotrkowskiego i od północy przylega do Piotrkowa Trybunalskiego.
Przez teren gminy przebiegają: autostrada A1, droga ekspresowa S8,
droga krajowa nr 91 Piotrków Tryb. – Łódź oraz droga wojewódzka
nr 716 Piotrków Tryb. – Koluszki, a także linia dawnej Kolei WarszawkoWiedeńskiej. Rzeźba terenu gminy charakteryzuje się płaskim lub lekko
falistym krajobrazem z występującymi lokalnie pagórkami i dolinami
wód roztopowych. Gmina Moszczenica położona jest w dorzeczu
rzeki Pilicy. Jej obszar przecina dolina rzeki Moszczanki i jej dopływy.
Podstawową dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo. Na obszarze
gminy znajdują się cztery podworskie parki zabytkowe. Różnorodność
krajobrazu podkreślają dodatkowo tereny wilgotnych łąk, torfowisk,
lasów bagiennych i źródlisk wraz z naturalnymi formami roślinności.
Dobry dostęp komunikacyjny i położenie w centrum kraju stwarza
idealne warunki dla potencjalnych inwestorów.
Pierwsza wzmianka historyczna dotycząca Moszczenicy pochodzi
z 1392 r., jednak ślady osadnictwa z terenu gminy wskazują, że obszar
ten był zasiedlony o wiele wcześniej. Niezwykle ważny w historii
Moszczenicy okazał się 1846 rok, kiedy to przez teren obecnej gminy
przeprowadzono Kolej Warszawsko - Wiedeńską. Był to impuls do
późniejszego, przemysłowego rozwoju miejscowości. W 1898 r. ziemie
moszczenickie składające się z folwarków: Moszczenica, Wola Moszczenicka, Pomyków i Kosów przeszły w posiadanie przemysłowca Teodora
Endera, który zakupił część okolicznych dóbr i w krótkim czasie ożywił
gospodarczo, przekształcając w osadę robotniczą.
WARTO ZOBACZYĆ: zespół dworsko – parkowy w Moszczenicy z 1877 r.;
zespół dworsko – parkowy w Kiełczówce z XIX w.; zespół dworsko
- parkowy w Raciborowicach z XIX w.; park dworski w Rękoraju
z XIX w.; kościół p.w. Podwyższenia św. Krzyża z 1769-1975 r. wraz
z dzwonnicą z XVIII/XIX w Moszczenicy.
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GMINA PABIANICE

GMINA MOSZCZENICA

POWIAT: PABIANICKI / RODZAJ GMINY: WIEJSKA

COUNTY: PIOTRKÓW / TYPE OF GMINA: RURAL
Gmina Moszczenica is located in the northern part of Piotrków
County and from the north it is adjacent to Piotrków Trybunalski.
Its territory is crossed by the A1 motorway, the express road S8,
the national road no. 91 Piotrków Trybunalski – Łódź, the regional road
no. 716 from Piotrków Trybunalski to Koluszki, as well as the old Warsaw
– Vienna Railway Line. The gmina’s terrain is characterised by a flat
or slightly undulating landscape with scattered hills and meltwater
valleys. Gmina Moszczenica is situated in the basin of the Pilica River.
Its area is divided by the valley of the Moszczanka and its tributaries.
The main economic sector developed in the gmina is agriculture.
The territory of the gmina includes four historic ex-manorial parks.
Moreover, areas of wet meadows, peat bogs, swamp forests and
seepage spring areas with natural forms of vegetation contribute to the
diversity of the local landscape.
A good road access and the location in the centre of our country
provide excellent conditions for potential investors.
The first historic mention of Moszczenica appeared in 1392, but traces
of settlements from the territory of the gmina indicate that the area had
been inhabited much earlier. The year 1846 turned out very important
in the history of Moszczenica because it was then that the Warsaw
– Vienna Railway Line was drawn across the area of the present gmina.
It was an impetus to the future industrial development of the village.
In 1898, the Moszczenica land consisting of the farms: Moszczenica,
Wola Moszczenicka, Pomyków and Kosów was passed into the hands
of the industrialist Theodor Ender who bought part of the surrounding
estates and soon revived the village, transforming it into a settlement
for workers.
WORTH SEEING: a manor and park complex in Moszczenica from
1877; a manor and park complex in Kiełczówka from the 19th century;
a manor and park complex in Raciborowice from the 19th century;
a manor park in Rękoraj from the 19th century; Church of the Elevation
of the Holy Cross built in the years 1769-1975 with a bell tower from
the 18th-19th century in Moszczenica.

Gmina Pabianice położona jest w centrum powiatu pabianickiego, składa się z dwóch odrębnych części
położonych na południe i północ miasta Pabianice. Położenie geograficzne Gminy w centralnej części Polski
sprawia, że w pobliżu znajdują i przecinają się drogi biegnące do takich miast jak: Warszawa i Wrocław. Przez
teren gminy biegnie m.in. szlak kolejowy z Pabianic przez Szynkielew do Łodzi. Lasy na terenie gminy wchodzą
w skład przyrodniczo-leśnej VI Krainy Małopolskiej, Dzielnicy Łódzko-Opoczyńskiej. Na terenie gminy znajdują
się dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: „Uroczysko Porszewice” oraz „Uroczysko Mogilno”; chroniące
zespoły wydm, stawów, torfowisk wraz z występującą tam roślinnością.
Historycznie obszar ten nie tylko należał do kapituły krakowskiej, czyli „państwa pabiańskiego”, ale tutaj też
znajdowała się jego pierwotna stolica. Chodzi o Piątkowisko, wieś przylegającą dziś od północy do granicy
Pabianic.

Kościół w Górce Pabianickiej
Church in Górka Pabianicka

WARTO ZOBACZYĆ: Kościół p.w. św. Marcina w Górce Pabianickiej.

Zespół dworski w Raciborowicach
Manor and park complex in Raciborowice

GMINA PABIANICE
COUNTY: PABIANICE / TYPE OF GMINA: RURAL
Gmina Pabianice is located in the centre of Pabianice County, and consists of two separate parts: to the north
and to the south of the town of Pabianice. The geographical location in the central part of Poland results
in the fact that the territory of Gmina Pabianice is crossed by roads leading to such cities as Warsaw
and Wrocław. A railway line from Pabianice through Szynkielew to Łódź also runs across the gmina.
The local forests are part of the natural-forest 6th Land of Lesser Poland, the Łódź – Opoczno District.
In the gmina there are two Nature and Landscape Complexes: “Uroczysko Porszewice” (Porszewice Sacred
Forest) and “Uroczysko Mogilno” (Mogilno Sacred Forest) that protect groups of dunes, ponds and peat bogs
with the local vegetation.
Historically, the area belonged to the Chapter of Cracow, i. e. the “Pabianice State”, the original capital of which
was located here. It was Piątkowisko, a village that today is adjacent to the border of Pabianice from the north.
WORTH SEEING: Church of St. Martin in Górka Pabianicka.
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Szkoła podstawowa w Rozprzy
Primary school in Rozprza
Fresk Józefa Mehoffera
Fresco’s Józef Mehoffer

GMINA ROZPRZA
POWIAT: PIOTRKOWSKI / GMINA: WIEJSKA

Cmentarz żołnierzy Armii „Prusy”
Cemetery of the “Prussia” Army soldiers
Kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny w Lubieniu
Parish Church of the Holy Virgin Mary in Lubień

GMINA ROZPRZA
COUNTY: PIOTRKÓW / TYPE OF GMINA: RURAL

Gmina Rozprza należy do większych gmin powiatu piotrkowskiego, zajmuje powierzchnię 16 250 ha. Położona jest na skraju drogi krajowej
nr 8, przyszłej autostrady A1 Gdańsk – Katowice, wzdłuż drogi krajowej Piotrków Trybunalski – Radomsko i szlaku kolejowego dawnej Kolei
Warszawsko – Wiedeńskiej.
Przez obszar gminy przepływa rzeka Luciąża, na której zbudowano zbiornik retencyjny Cieszanowice o powierzchni 217 hektarów, który
stawia dogodne warunki do rozwoju turystyki i rekreacji oraz aktywizacji wsi Mierzyn w zakresie agroturystyki. Duże walory rekreacyjne
posiada również kompleks leśny w okolicach Lubienia.
Środowisko przyrodnicze doliny Luciąży było korzystne dla zasiedlenia tych terenów. Liczne stanowiska na terenie gminy Rozprza dokumentują
rozwój osadnictwa na tych terenach od neolitu. Około XI w. gród w Rozprzy stał się siedzibą kasztelanii. W XVI w. gmina była małym
miasteczkiem szlacheckim. Ogromne straty poniosła w XVII stuleciu, podczas najazdu szwedzkiego.

Gmina Rozprza is one of the largest gminas of Piotrków County, it covers the area of 16.25 ha. It is situated on the edge of the national road
no. 8, the future Gdańsk – Katowice A1 motorway, along the Piotrków Trybunalski – Radomsko national road and the line of the former Warsaw
– Vienna Railway.
The Luciąża flows through the gmina. The Cieszanowice reservoir with the area of 217 hectares was built on the river. The reservoir provides
favourable conditions for the development of tourism and recreation as well as activation of the village of Mierzyn in terms of agrotourism. Also
the forest complex near Lubień has great recreational values.
The natural environment of the Luciąża valley was preferable to settle the area. Numerous sites on the territory of Gmina Rozprza document the
development of settlements since the Neolithic Era. Around the 11th century the castle in Rozprza became the seat of a Castellan. In the 16th
century the gmina was a small town of nobility. It incurred huge losses in the 17th century during the Swedish invasion.

WARTO ZOBACZYĆ: kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny w Lubieniu z XX w., w szczególności polichromie ścienne (19411943) namalowane przez Józefa Mehoffera, ucznia samego Jana Matejki; kościół parafialny pw. św. Mikołaja i Najświętszej Marii Panny
w Mierzynie; zespół pałacowo-parkowy w Niechcicach z 1872 r.; Sanktuarium NMP Matki Życia w Rozprzy - to rodzinna parafia abp Józefa
Życińskiego. W tej świątyni przyszły hierarcha został ochrzczony, przyjął komunię świętą oraz sakrament bierzmowania. Był fundatorem
m.in. koron umieszczonych na cudownym obrazie oraz procesyjnego krzyża; kościół p.w św. Marii Magdaleny w Milejowie wraz z cmentarzem
parafialnym oraz cmentarzem żołnierzy Armii „Prusy”.

WORTH SEEING: Parish Church of the Holy Virgin Mary in Lubień from the 20th century, especially wall polychromes (1941-1943) painted
by Józef Mehoffer, apprentice of the great Jan Matejko; Parish Church of St. Nicholas and the Holy Virgin Mary in Mierzyn; a manor and park
complex in Niechcice from 1872; Shrine of Our Lady Mother of Life in Rozprza – a family parish of Archbishop Józef Życiński. In this church
the future hierarch was baptised, received Holy Communion and the Sacrament of Confirmation. He was a founder of the crowns on the miraculous
image and the procession cross.; Church of St. Mary Magdalene in Milejów with the parish cemetery and the cemetery of the “Prussia” Army
soldiers.
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Dwór w Kruszowie
Manor in Kruszów

GMINA RZGÓW
POWIAT: ŁÓDZKI WSCHODNI / RODZAJ GMINY: MIEJSKO - WIEJSKA

Kościół w Rzgowie
Church in Rzgów

Bardzo ważny atut Gminy Rzgów to jej doskonałe położenie. Usytuowana jest w centralnej Polsce, w zachodniej
części powiatu łódzkiego wschodniego. Zajmuje powierzchnię 66 km2 i liczy 9,3tys. mieszkańców. Centrum
administracyjne, gospodarcze i kulturalne gminy stanowi Rzgów położony w niecce po obu stronach rzeki Ner,
wpływającej do rzeki Warty. Gmina Rzgów posiada tytuł: „Mistrza Zrównoważonego Rozwoju”. Jest to jeden
z największych rynków handlowych w Polsce ( P.C.H. PTAK S.A., C.H. POLROS).
Najstarsze notowane dzieje na terenie Gminy Rzgów to dzieje wsi Grodzisko pochodzącej jak wskazuje nazwa
z czasów przedhistorycznych. Wieś Rzgów powstała jako jedna z osad rycerskich i w XV wieku (według
Długosza) miała 9 łanów i 3 zagrody. Korzystne położenie Rzgowa na brzegu rzeki Ner i przy trakcie wiodącym
z Piotrkowa do Łęczycy oraz z Wolborza do Uniejowa i Lutomierska skłoniło Kapitułę Krakowską do nadania mu
praw miejskich. W 1467 roku Rzgów otrzymał prawa miejskie z ręki króla Kazimierza Jagiellończyka. Kilkakrotnie
Rzgów był zniszczony i dźwigał się z popiołów. W czasie I i II wojny światowej przez Rzgów przebiegała linia
frontu.
WARTO ZOBACZYĆ: kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława w Rzgowie; zespół architektonicznokrajobrazowy parkowo - folwarczny w Gospodarzu; cmentarz wojenny na skraju wsi Gatka Stara.

GMINA RZGÓW
Cmentarz wojenny w Gatce Starej
War cemetery in Gatka Stara

Fontanna
Fountain
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COUNTY: ŁÓDŹ EAST COUNTY / TYPE OF GMINA: URBAN-RURAL
An important advantage of Gmina Rzgów is its excellent location. It is situated in central Poland, in the
western part of Łódź East County. It covers the area of 66 km2 and has 9.3 thousand inhabitants. The administrative, economic and cultural centre of the gmina is the town of Rzgów located in a basin on both banks
of the Ner River flowing into the Warta. Gmina Rzgów holds the title of the Sustainable Development Champion.
It is one of the largest trade markets in Poland ( P.C.H. PTAK S.A., C.H. POLROS).
The oldest recorded history of Gmina Rzgów concern the village of Grodzisko which was established, as the
name suggests, in prehistoric times. The village of Rzgów was created as one of the knights’ settlements
and in the 15th century (according to Długosz) had 9 fields and 3 farms. The advantageous location of Rzgów
on a bank of the Ner and by roads from Piotrków to Łęczyca and from Wolbórz to Lutomiersk inspired the
Chapter of Cracow to bestow town privileges on the village. In 1467 Rzgów obtained a Town Charter from
the hand of King Casimir Jagiellon. Rzgów was destroyed several times and always rose from the ashes. During
World Wars I and II front lines were drawn across Rzgów.

GMINA TUSZYN
POWIAT: ŁÓDZKI WSCHODNI / RODZAJ GMINY: MIEJSKO - WIEJSKA
Gmina Tuszyn położona jest w powiecie łódzkim - wschodnim, na
południe od miasta Łodzi i zajmuje 130km2. Gmina Tuszyn wchodzi
w skład Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, stanowiąc dla niej fragment
południowego pasma rozwojowego. Tuszyn leży w południowo
wschodniej części Niecki Łódzkiej, w widłach małych rzek Dobrzynki
i Wolbórki, na pograniczu dorzecza Warty i Pilicy. Do walorów Tuszyna
niewątpliwie należą lasy tuszyńskie położone na terenie wydm polodowcowych liczące obecnie ok.1000 ha powierzchni. Wyodrębniono w nich
dwa rezerwaty przyrody: Wolbórka oraz Rezerwat Jodłowy Molenda.
Tuszyn to miejsce, gdzie można wspaniale spędzić czas łącząc pracę
i kontakty zawodowe z wypoczynkiem i relaksem m.in. jazda konna,
wycieczki rowerowe. Można również korzystać z dobrze rozwiniętej
bazy rekreacyjno-sportowej.
Tuszyn powstał jako miasto otwarte, przeznaczone do celów handlowych,
z nadanymi przywilejami lokacyjnym i handlowym, pozwalającymi na
organizowanie targów i jarmarków. Tradycja łowów przetrwała przez
następne dziesięciolecia - zjeżdżał do Tuszyna król Kazimierz Jagiellończyk
przyjmowany przez ówczesnego starostę Sędzisza w 1463 r. i później
w 1472 i 1492. Wiek XV stał się dla Tuszyna początkiem wędrówki
z rąk jednego właściciela do drugiego. Trwające blisko trzy stulecia
zmiany właściciela nie miały wpływu na ustrój wewnętrzny miasta zarząd nadal należał do wójtów.
WARTO ZOBACZYĆ: dwa rezerwaty: Molenda i Wolbórka; zespół
kościoła parafialnego p.w. św. Witalisa Męczennika wraz z otoczeniem;
małomiasteczkowe budownictwo mieszkalne z połowy XIX i XX w.,
dwór w Kruszowie.

WORTH SEEING: Parish Church of St. Stanislaus in Rzgów; an architectural and landscape complex of a park
and a farm in Gospodarz; war cemetery on the edge of the village of Gatka Stara.
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GMINA TUSZYN
COUNTY: ŁÓDŹ EAST COUNTY / TYPE OF GMINA: URBAN-RURAL

Ścieżka rowerowa
Route bicycle
OSP Tuszyn
VFD Tuszyn

Gmina Tuszyn is located in Łódź East County, south of the city
of Łódź. It covers the area of 130 km2. Gmina Tuszyn is part of the Łódź
Urban Agglomeration, forming a fragment of its southern development
belt. Tuszyn lies in the south-eastern part of the Łódź Trough, at the
confluence of the small rivers of Dobrzynka and Wolbórka, on the
border of the river basins of the Warta and Pilica. The values of Tuszyn
undoubtedly include the local forests situated in the post-glacial dune
area covering ca. 1000 ha of land. In this area there are two nature
reserves: Wolbórka and Molenda Fir Reserve. Tuszyn is a place where
you can spend a nice time combining work and professional contacts
with rest and relaxation. It offers e. g. horse riding or cycling trips. You
can also use a well-developed range of recreational and sports facilities.
Tuszyn was created an open town for commercial purposes, and was
conferred the location and trade privileges allowing it to organise fairs
and markets. Hunting tradition survived for the following decades –
King Casimir Jagiellon visited Tuszyn and was received by the then
Staroste of Sędzisz in 1463 and later in 1472 and 1492. The 15th
century marked the beginning of Tuszyn’s wandering from the hands
of one owner to another. Changes of ownership, lasting nearly three
centuries, did not influence the internal organisation of the town
– it was still managed by mayors.
WORTH SEEING: two nature reserves: Molenda and Wolbórka;
a complex of the Parish Church of St. Vitalis the Martyr with its
surroundings; provincial housing development from the mid-19th
and 20th centuries; manor in Kruszów.
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GMINA UJAZD
POWIAT: TOMASZOWSKI / RODZAJ GMINY: WIEJSKA
Gmina Ujazd leży w zachodniej części powiatu tomaszowskiego, zajmuje powierzchnię 92km2 i liczy 7,8 tys.
mieszkańców. Gmina Ujazd charakteryzuje się korzystnym układem powiązań zewnętrznych, przez jej teren
przebiegają bowiem 2 drogi woj. oraz 5 dróg powiatowych. Ujazd jest gminą rolniczo-przemysłową, w której
coraz większą rolę zaczynają odgrywać postępujące procesy urbanizacji związane z rozwojem usług oraz
przemysłu. Cały obszar gminy Ujazd znajduje się w zasięgu mezoregionu Równina Piotrkowska. Do największych
cieków wodnych znajdujących się na terenie gminy należy rzeka Piasecznica oraz Czarna Bielina, które poza
granicami gminy uchodzą do rzeki Wolbórki.
Sam Ujazd jest dzisiaj wsią, ale do 1870 roku był miastem, dość ważnym ze względu na położenie na skrzyżowaniu
szlaków handlowych oraz związane z nim ważne postacie z historii Polski. Z terenu gminy pochodził prymas
Andrzej Olszowski. Właścicielem dóbr na terenie gminy byli: współpracownik króla Kazimierza Jagiellończykawojewoda Piotr Dunin, zausznik Zygmunta III Wazy- wojewoda Kasper Denhoff, działacz sejmowy czasów
Konstytucji 3 Maja- Tomasz Ostrowski, jego syn Antoni Ostrowski- członek rządu powstańczego w 1831 roku,
założyciel Tomaszowa Mazowieckiego i wielki animator rozwoju przemysłowego okolic. Gniazdem rodowym
właścicieli był piękny, położony wśród malowniczego parku, zamek, później przebudowany na pałac- dzisiaj
symbol wielkiej przeszłości małego Ujazdu.

Pałac Ostrowskich
Ostrowski family palace

WARTO ZOBACZYĆ: barokowy kościół z lat 1676 – 1680 św. Wojciecha w Ujeździe; kaplica cmentarna
z XIX w.; drewniana plebania z 1850 r., zespół pałacowo-parkowy w Ujeździe, zespół dworsko-parkowy
w Wólce Krzykowskiej oraz Bukowie, wiatrak w Józefinie, Park Edukacyjno-Rozrywkowy MIKROKOSMOS.
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GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA
POWIAT: PIOTRKOWSKI / RODZAJ GMINY: WIEJSKA
Gmina Wola Krzysztoporska położona jest w zachodniej części powiatu piotrkowskiego. Jest drugą co do
wielkości gminą w powiecie i jedną z największych w województwie łódzkim. Zajmuje powierzchnię 17.041 ha
i liczy blisko 11 600 mieszkańców. Na jej terenie krzyżują się trzy ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa
A-1 (Warszawa - Katowice), droga krajowa nr 8 (Piotrków Trybunalski - Wrocław), linia kolejowa łącząca
Piotrków Trybunalski z Bełchatowem (Rogowiec). Dzięki swojemu położeniu gmina zawdzięcza duże możliwości
inwestycyjne.
Najstarsze ślady osadnictwa na obszarze dzisiejszej Gminy Wola Krzysztoporska datowane są na 2,5–3 tysiące
lat p.n.e. Pierwsze wzmianki, potwierdzające istnienie przestrzennej sieci osiedleńczej pochodzą z 1386r.
i dotyczą miejscowości Bogdanów, nieco późniejsze - z 1393r. mówią o Parzniewicach. Natomiast pierwsza
pisana informacja o miejscowości Wola Krzysztoporska pochodzi z 1552r. i dotyczy poborów z dóbr Piotra
Krzysztoporskiego.
Park Edukacyjno-Rozrywkowy MIKROKOSMOS
MIKROKOSMOS Educational
and Recreational Park

GMINA UJAZD
COUNTY: TOMASZÓW / TYPE OF GMINA: RURAL
Gmina Ujazd is situated in the western part of Tomaszów County, covers the area of 92 km2 and has the population of 7.8 thousand. Gmina

Ujazd is characterised by a favourable system of external connections, as its territory is crossed by two regional and 5 district roads. Ujazd
is an agricultural and industrial gmina, where the ongoing processes of urbanisation regarding the development in the services and industry
sectors are beginning to play a more and more significant role. The entire area of Gmina Ujazd lies within the mesoregion of the Piotrków
Plain. The largest watercourses located on the territory of the gmina are the Piasecznica and Czarna Bielina rivers, both of which flow into the
Wolbórka outside the gmina.
Ujazd itself is today a village, but until 1870 it was a quite important town, due to its location at the intersection of trade routes as well as
important figures in Polish history connected with this place. Primate Andrzej Olszowski came from the territory of the gmina. The owners
of the land within Gmina Ujazd were: an associate of King Casimir Jagiellon – governor Piotr Dunin, a confidant of King Sigismund III Vasa
– governor Kasper Denhoff, a sejm activist from the times of the Constitution of May 3 – Tomasz Ostrowski, his son Antoni Ostrowski
– a member of the Polish National Government of 1831, the founder of Tomaszów Mazowiecki and a great animator of industrial development
of the area. The ancestral seat of the owners of Ujazd was a beautiful castle, located in a picturesque park, later rebuilt into a palace – today
a symbol of the great past of the small Ujazd.
WORTH SEEING: a baroque Church of St. Adalbert in Ujazd built in the years 1676–1680; a cemetery chapel from the 19th century; a wooden
rectory from 1850, a palace and park complex in Ujazd, palace and park complexes in Wólka Krzykowska and Buków, a windmill in Józefina,
the MIKROKOSMOS Educational and Recreational Park.
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Zespół dworsko - parkowy
w Parzniewicach
Manor and park complex
in Parzniewice

WARTO ZOBACZYĆ: kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie (1913 – 1922); zespół dworsko
- parkowy w Parzniewicach z II poł. XIX w.; zespół w Rokszycach.

GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA
COUNTY: PIOTRKÓW / TYPE OF GMINA: RURAL
Gmina Wola Krzysztoporska is located in the western part of Piotrków County. It is the second largest gmina
is the county and one of the largest in Łódź Voivodeship. It covers the area of 17.041 ha and has approximately
11,600 inhabitants. Three important communication lines: the A1 national road (Warsaw – Katowice),
the national road no. 8 (Piotrków Trybunalski – Wrocław) and the railway line connecting Piotrków Trybunalski
and Bełchatów (Rogowiec) cross the territory of the gmina. Due to its location, the gmina offers great investment
opportunities.
The oldest traces of settlements in the area of today’s Gmina Wola Krzysztoporska date back to 2.5 – 3 thousand
years BC. The first mentions confirming the existence of a special network of settlements here are from 1386
and concern the village of Bogdanów, and later mentions – from 1393 – name the village of Parzniewice.
The first written piece of information about the village of Wola Krzysztoporska, however, dates back to 1552
and regards collections from the goods of Piotr Krzysztoporski.

Dwór w Woli Krzysztoporskiej
Manor in Wola Krzysztoporska

WORTH SEEING: Church of the Holy Trinity in Bogdanów (1913 – 1922); a manor and park complex
in Parzniewice from the second half of the 19th century; a complex in Rokszyce.
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Dwór w Trzepnicy
Manor in Trzepnica

GMINA ŁĘKI SZLACHECKIE
POWIAT: PIOTRKOWSKI / RODZAJ GMINY: WIEJSKA

Zbiornik wodny „Cieszanowice“
„Cieszanowice“ reservoir

GMINA ŁĘKI SZLACHECKIE
COUNTY: PIOTRKÓW / TYPE OF GMINA: RURAL

Gmina Łęki Szlacheckie położona jest w południowo-wschodniej części powiatu piotrkowskiego. Zajmuje obszar 10841 ha. Przez obszar
gminy przepływa rzeka Luciąża, która stanowi lewostronny dopływ Pilicy. Na terenie gminy znajduje się zbiornik retencyjny Cieszanowice.
Gmina Łęki Szlacheckie położona z daleka od dużych ośrodków przemysłowych i aglomeracji miejskich stanowi miejsce odpoczynku dla
turystów Znajdujące się tutaj miejsca zabytkowe i wypoczynkowe przyciągają z roku na rok coraz więcej osób. Liczne źródła, czysta woda,
duża powierzchnia oraz dobre tereny łowieckie to główne atuty gminy.
Najstarsza wzmianka o Łękach pochodzi z XIIw., gdy w 1312 r. dostarczono 33 konie bojowe dla króla Władysława Łokietka. Kroniki podają,
że w czasie wojen szwedzkich w Łękach Szlacheckich uformowano znaczny oddział kawalerii, który wziął udział w walkach pod dowództwem
Stefana Czarneckiego. Znaczenie miejscowości wzrosło ogromnie w wieku XVI, gdy obok hodowli koni niektórzy mieszkańcy wykonywali
zawody rzemieślnicze jak kowalstwo, kołodziejstwo i siodlarstwo.
W czasie II wojny światowej majątek przechodzi w zarząd Niemców. W tym czasie powstał na tym obszarze jeden z batalionów 75. pułku
piechoty Armii Krajowej. Mieszkańcy gminy również brali czynny udział w walkach z okupantem.
W 1946r. Łęki przechodzą na własność Skarbu Państwa i następuje ich parcelacja. Z dniem 1 stycznia 1973r. w związku z przeprowadzeniem
reformy administracyjnej z obszaru dotychczasowych gromad Trzepnica i Łęki Szlacheckie utworzono Gminę Łęki Szlacheckie.

Gmina Łęki Szlacheckie is located in the south-eastern part of Piotrków County. It covers the area of 10,841 ha. The Luciąża River, a left-bank
tributary of the Pilica, flows across the gmina. On its territory there is also a reservoir called Cieszanowice. Gmina Łęki Szlacheckie, situated away
from major industrial centres and urban agglomerations, is a place of relaxation for tourists. Historical as well as recreational sites in the area attract
more and more people every year. Numerous springs, clean water, large area and good hunting grounds are the main assets of the gmina.
The earliest mention of Łęki dates back to the 12th century, when – in 1312 – 33 warhorses were delivered to King Władysław the Elbow-high.
Chronicles report that during the Swedish wars in Łęki Szlacheckie a considerable cavalry unit was formed. It participated in the battles under
the command of Stefan Czarnecki. The importance of the village increased tremendously in the 16th century when, in addition to horse breeding,
some inhabitants pursued professions connected with crafts, such as blacksmithing, wheelwrighting and saddle making.
During World War II, the property went under the management of Germans. At that time one of the battalions of the 75 Infantry Regiment
of the Home Army was formed in the area. The residents of the gmina also took an active part in the fighting with the occupier. In 1946 Łęki
became the property of the State Treasury and were parcelled out. On 1 January 1973, due to the implementation of the administrative reform
of the area that had belonged to the Gromadas of Trzepnica and Łęki Szlacheckie, Gmina Łęki Szlacheckie was established.

WARTO ZOBACZYĆ: dwór we wsi Trzepnica; kościół p.w Zesłania Ducha Świętego w Bęczkowicach; Pocieszna Górka.

WORTH SEEING: a mansion in the village of Trzepnica; Church of the Pentecost in Bęczkowice; Pocieszna Górka.
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Grodzisko stożkowate w Majkowicach
Hill fort in Majkowice

GMINA RĘCZNO
COUNTY: PIOTRKÓW / TYPE OF GMINA: RURAL

GMINA RĘCZNO
POWIAT: PIOTRKOWSKI / RODZAJ GMINY: WIEJSKA
Grodzisko stożkowate w Majkowicach
Hill fort in Majkowice

Ruiny zamku w Bąkowej Górze
Ruins of a castle in Bąkowa Góra
Ruiny zamku w Bąkowej Górze
Ruins of a castle in Bąkowa Góra
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Gmina Ręczno położona jest w południowej części województwa łódzkiego w powiecie piotrkowskim. Powierzchnia gminy wynosi 89,21 km2. Wschodnią granicę gminy stanowi rzeka Pilica.
Gmina leży na pograniczu mezoregionu Równiny Piotrkowskiej oraz Wzgórz Radomszczańskich (granica
przebiega pomiędzy wzgórzem Czartoria a doliną rzeki Stobienki). Przez teren gminy przebiega w kierunku
północ-południe granica dwóch jednostek strukturalnych: Niecki Łódzko-Mogileńskiej i Osłony Gór Świętokrzyskich. Na wschód od tej granicy dominują utwory jurajskie, na zachód utwory kredowe. Część terenu gminy
Ręczno leży w obrębie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Występują tu kompleksy leśne (pozostałość
Puszczy Nadpilickiej) z bogatą szatą roślinną oraz ciekawie ukształtowana dolina Pilicy i jej dopływów z bogatą
szatą roślinną i siedliskami wielu rzadkich gatunków fauny i flory. Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty
przyrody: Rezerwat Wielkopole oraz Rezerwat florystyczny „Jawora”.
Powstanie nazwy miejscowości typu Ręczno wiąże się z tym, że były tu ubogie wsie, w których pracowało tylko
kilka rąk – osób. Nazwano je od wyrazu „ręka”, który w gwarze oznacza działek osady chłopskiej, składającej się
zaledwie z kilku rąk. Dzielący się gruntem otrzymywali udział wzdłuż każdej ręki; stąd też wzięło się powiedzenie
„każda rękę = w każdym poletku”.
Dane zawarte w wydawnictwach naukowych pozwalają z całą pewnością przyjąć, że Ręczno istniało w II,
a przypuszczalnie powstało w I okresie osadnictwa.
WARTO ZOBACZYĆ: ruiny obronnego zamku rycerskiego w Bąkowej Górze; murowany dwór Małachowskich
(XVII-XVIII w.) ze spichlerzem, otoczony parkiem ze starodrzewem; ruiny murowanej, renesansowej siedziby
szlacheckiej z XVI w. w Majkowicach; grodzisko stożkowate w Majkowicach; relikty budowli „spustoszałego”
murowanego zamku „Surdęga” w Majkowicach.

Gmina Ręczno is situated in the southern part of Łódź Voivodeship,
in Piotrków County. The area of the gmina is 89.21 km2. The eastern
border of the gmina is the Pilica River.
The gmina lies on the border of the mesoregion of the Piotrków Plain
and Radomsko Hills (the border runs between Czartoria Hill and the
valley of the Stobienka River). The territory of the gmina is divided from
north to south into two structural units: Łódź with Mogilno Basin and
the Cover of the Świętokrzyskie Mountains. To the east of that border,
the area is dominated by Jurassic formations, and the land to the west
– by Cretaceous rocks. Gmina Ręczno lies partially within the Sulejów
Landscape Park. There are forest complexes (remains of the Nadpilicka
Forest) with diverse flora and curiously shaped valley of the Pilica River
and its tributaries with rich vegetation and habitats of numerous rare
fauna and flora species. The territory of the gmina includes two nature
reserves: the Wielkopole Reserve and the “Jawora” Floristic Reserve.
The creation of village names like “Ręczno” is connected with the
fact that the local villages were poor and only a few hands – residents
could work. The villages were named from the word “ręka” (hand)
which in the local dialect meant a farm in a rural settlement consisting
of only a few hands. Peasants sharing the land received a part along
each “hand”, hence the local saying “each hand = in every field”.
The data contained in scientific publications allow us to presume with
high probability that Ręczno existed in the 2nd period of settlement,
and was probably established in the 1st period.
WORTH SEEING: ruins of a knight’s castle in Bąkowa Góra; a brick
mansion of the Małachowski family (17th-18th century) with a granary,
surrounded by a park with old tree stands; ruins of a brick Renaissance
seat of nobility from the 16th century in Majkowice; a hill fort
in Majkowice; remains of the “ravaged” brick castle called “Surdęga”
in Majkowice.
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GMINA DOBRYSZYCE
POWIAT: RADOMSZCZAŃSKI / RODZAJ GMINY: WIEJSKA
Gmina Dobryszyce położona jest w zachodniej części powiatu radomszczańskiego, jej powierzchnia wynosi
51,1 km2. Cechą charakterystyczną ukształtowania terenu gminy, jest jego znaczne pofałdowanie, wynikające
z działania lodowców. Widocznym efektem działania lodowca jest pas morenowych wzniesień ciągnących się po
wschodniej stronie gminy. Najwyższe z nich to Góry Makowe, zwane też Muchańcem. O urozmaiceniu terenu
decydują również dwie rzeki Widawka i Kręcica. Atutem tego terenu jest korzystne położenie komunikacyjnetrasa A1. Ponadto niedaleko umiejscowiona jest najstarsza linia kolejowa w Polsce, której początki są związane
z budową kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Historia osadnictwa na terenie gminy sięga czasów neolitu. Świadczą
o tym liczne przedmioty znalezione podczas prowadzenia wykopalisk archeologicznych. Pierwsza wzmianka
dotycząca Dobryszyc pochodzi z 1211r.
Prawdopodobnie nazwa Dobryszyce pochodzi od imion pierwszych osadników zasiedlających ten obszar. Stąd
też możemy wnioskować, iż wywodzi się ona od imion Dobrosz, Dobromysł lub Dobrosław.

Budynek Zespołu Szkół w Dobrszycach latach 1924-1927
Building of School complex in Dobryszyce
from 1924-1927

WARTO ZOBACZYĆ: kościół p.w. św. Bartłomieja w Dobryszycach; pomnik wybudowany w 1928r.

Zalew w Kodrąbie
Bay in Kodrąb

GMINA DOBRYSZYCE
COUNTY: RADOMSKO / TYPE OF GMINA: RURAL
Gmina Dobryszyce is located in the western part of Radomsko County, and it covers the area of 51.1 km2.
A typical feature of the terrain in the gmina is the considerably undulating area, which results from glacial
activity. The visible effect of the existence of a glacier here is a range of moraine hills stretching across the
eastern border of the gmina. The highest of these are the Makowe Mountains, also called Muchaniec. Moreover,
the two rivers: the Widawka and the Kręcica contribute to the diversity of the land. The advantage of this
area is its favourable location in terms of communication – the A1 motorway. Moreover, in the vicinity there
is the oldest railway line in Poland, the origins of which are related to the construction of the Warsaw – Vienna
Railway. The history of settlement in the gmina dates back to the Neolithic Era. It is evidenced by numerous
objects found during archaeological excavations. The first mention of Dobryszyce comes from 1211.
Probably the name Dobryszyce derives from the names of the first settlers inhabiting this area. Hence, we can
conclude that it is derived from the names Dobrosz, Dobromysł or Dobrosław.
WORTH SEEING: Church of St. Bartholomew in Dobryszyce; the monument built in 1928.
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Pomnik w Dobryszycach
Monument in Dobryszyce
Kościół w Dobryszycach
Church in Dobryszyce

GMINA KODRĄB
POWIAT: RADOMSZCZAŃSKI/ RODZAJ GMINY: WIEJSKA
Gmina Kodrąb położona jest w centralnej części powiatu radomszczańskiego. Powierzchnia gminy liczy 10 579 ha, lasy zajmują niespełna
17 procent jej terenu. Walory przyrodnicze gminy Kodrąb są chronione w ramach Piliczańsko-Radomszczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
który zajmuje ok. 40% powierzchni gminy. Przez gminę przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym łączący Wartę z Pilicą. Główne
tereny turystyczno-letniskowe znajdują się w miejscowościach Lipowczyce, Huby, Klizin, Smotryszów, Teodorów, Widawka i Zalesie. Obszar gminy
jest intensywnie wykorzystywany rolniczo. W niewielkiej odległości od terenu gminy przebiega trasa Warszawa – Katowice. Gmina ma dobrą
dostępność komunikacyjną i dogodne połączenie z całym krajem.
Nazwa tej miejscowości występowała przed wiekami w dwóch wersjach Codramb oraz Koldrab. Może to oznaczać pochodzenie od przezwiska
– Kłodrab lub od nazwy miejsca kultu – Kłodorąb.
W źródłach pisanych miejscowość ta pojawiła się po raz pierwszy w roku 1384.
WARTO ZOBACZYĆ: późnogotycki, murowany kościół p.w. św. Małgorzaty Panny Męczennicy i św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie wybudowany
w 1517 roku; kościół p.w. św. Szymona i Judy Apostołów w Dmeninie - późnobarokowa świątynia z 1. połowy XVIII w; drewniany kościół
p.w. św. Leonarda w Bugaju, zbudowany prawdopodobnie w końcu XVIII wieku; drewniany kościół p.w. Wszystkich Świętych w Rzejowicach;
zespół dworski w Smotryszowie; zespól dworski w Zakrzewie; młyn i gorzelnia położone nad rzeką Widawką.
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GMINA MASŁOWICE
POWIAT: RADOMSZCZAŃSKI / RODZAJ GMINY: WIEJSKA
Gmina Masłowice położona jest we wschodniej części powiatu radomszczańskiego, jej powierzchnia liczy 116 km2.
Środkiem gminy przepływa rzeka Luciąża, która ma swoje źródła w sąsiedztwie wsi Granice i Tworowice.
Rezerwaty przyrody stanowią jedną z najważniejszych form ochrony środowiska przyrodniczego w powiecie
radomszczańskim. Jednym z piękniejszych jest Rezerwat Góra Chełmo, położony sześć kilometrów od
miejscowości Przedbórz. Zbocza południowe i zachodnie są łagodne, natomiast północne i wschodnie są
strome. Zbocze od strony północnej, ma charakter skalnego urwiska wzniesionego pionową ścianą wysokości od
5 do 10 m. Obecnie Górę Chełmo porasta las ze starym i wielogatunkowym drzewostanem. W Masłowicach,
Przerębie i Bartodziejach znajdują się kompleksy stawów rybnych, z całą charakterystyczną dla nich florą i fauną.

GMINA KODRĄB
COUNTY: RADOMSKO / TYPE OF GMINA: RURAL
Gmina Kodrąb is located in the central part of Radomsko County.
It covers the area of 10,579 ha, and less than 17% of that is occupied
by forests. The natural advantages of Gmina Kodrąb are protected
within the Pilica – Radomsko Protected Landscape Area which covers
about 40% of the gmina. The gmina is crossed by an ecological
corridor of national importance, connecting the Warta and Pilica rivers.
The main tourist areas are to be found in the villages of Lipowczyce,
Huby, Klizin, Smotryszów, Teodorów, Widawka and Zalesie. The territory
of the gmina is intensively used for agriculture. The Warsaw – Katowice
road runs a short distance from the gmina. Gmina Kodrąb has
a good transport accessibility and easy access to the entire country.
Its name appeared a few centuries ago in two versions: Codramb
and Koldrab. It may indicate the origin from a nickname – “Kłodrab”
or the name of a place of worship – Kłodorąb.
In written sources the name of the village Kodrąb was first mentioned
in 1384.
WORTH SEEING: a late Gothic brick Church of St. Margaret of Antioch
and St. Hedwig of Silesia in Kodręba built in 1517; Church of St. Simon
and Jude the Apostles in Dmenin – a late baroque church from
the first half of the 18th century; a wooden Church of St. Leonard
in Bugaj, probably built in the late 18th century; a wooden Church
of All Saints in Rzejowice; a manor complex in Smotryszów; a manor
complex in Zakrzew; a mill and distillery located by the Widawka River.

WARTO ZOBACZYĆ: kościół parafialny z XV wieku i renesansowy pałac we wsi Chełmo; kościół parafialny
w Przerębie; zabytkowy pałac w Masłowicach oraz stary park podworski w Bartodziejach.
Pałac w Masłowicach
Palace in Masłowice

GMINA MASŁOWICE
COUNTY: RADOMSKO / TYPE OF GMINA: RURAL

Kościół p.w. Wszystki Świętych w Rzejowicach
Church of All Saints in Rzejowice

Gmina Masłowice is situated in the eastern part of Radomsko County and has the area of 116 km2. The
Luciąża River, which flows through the centre of the gmina, has its spring near the villages of Granice
and Tworowice. Nature reserves are one of the most important forms of environmental protection in
Radomsko County. One of the particularly beautiful ones is the Góra Chełmo Reserve (Mount Chełmno
Reserve), located 6 kilometres from the village of Przedbórz. Its southern and western slopes are mild,
while the northern and western ones – steep. The slope from the north forms a cliff – a vertical wall of
5 to 10 metres high. Currently Mount Chełmo is covered by a forest with old, multi-species tree stands.
In Masłowice, Przerąb and Bartodzieje there are complexes of fish ponds with the fauna and flora typical
of such places.
WORTH SEEING: a parish church from the 15th century and Renaissance palace in the village of Chełmo; a parish
church in Przerąb; a historic palace in Masłowice and an old ex-manorial park in Bartodzieje.
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