
O gminie
Gmina Ł ę ki Szlacheckie poł oż ona jest w poł udniowo-wschodniej czę ś ci powiatu 
piotrkowskiego, w odległ oś ci 26 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Zajmuje obszar 
10841 ha. Na terenie gminy znajduje się  47 miejscowoś ci, przyporzą dkowanych 
organizacyjnie do 19 soł ectw. Obecnie gminę  zamieszkuje 3760 osób. 
Rolnictwo stanowi gł ówne ź ródł o utrzymania 
mieszkań ców, jednakż e w ostatnich latach moż na 
zaobserwować  zjawisko wył ą czania z produkcji 
rolnej gruntów o sł abych klasach, które wracają  
do natury poprzez zalesianie. Ponad 30% terenu 
gminy stanowią  lasy. W ten sposób powstają  
zaciszne ustronia cieszą ce się  duż ym 
zainteresowaniem turystów z duż ych 
aglomeracji spragnionych wypoczynku w ciszy i 
spokoju. 
Przez teren gminy pł ynie rzeka Lucią ż a, która bierze swój począ tek w okolicy 
miejscowoś ci Przerą b i po 49 kilometrach ma swoje ujś cie do Pilicy.  Na rzece tej 

powstał  w 1998 r. zbiornik retencyjny 
Cieszanowice o powierzchni 217 ha lustra wody. 
Poł oż ony jest on na obszarze trzech gmin: Ł ę ki 
Szlacheckie, Rozprza, Gorzkowice. 
Nieregularna linia 
brzegowa i liczne 
ostoje są  rajem dla 
wę dkarzy, którzy 
licznie ł owią  tutaj 
przez cał y rok.  

Wzdł uż  rzeki usytuowane są  dwa duż e kompleksy 
stawów ryb hodowlanych Trzepnica i Bartodzieje. 
Gł ównie hoduje się  tutaj karpia i amura. Mniej 
zaprawieni w wę dkarstwie mogą  korzystać  z 
udostę pnionych ł atwych ł owisk i podnosić  swoje 
umieję tnoś ci. 
W dolinie rzeki Lucią ż a znajdują  się  obszary bagienne 

zaliczone do 
„ Natury 2000" - „ Ł ą ka w Bę czkowicach" o 
powierzchni 191,18 ha. Charakteryzowany 
teren został  powoł any w celu ochrony 
populacji storczyka  Liparis loeselii,  
roś liny wymienionej w Zał ączniku II 
Dyrektywy Rady 92/43/EW G oraz dla 
zachowania kilku typów siedlisk z 
Zał ą cznika I Dyrektywy Rady 92/43/EW G. 
Najwię kszą  powierzchnię  na tym obszarze 
zajmują  pł aty nizinnych torfowisk 
zasadowych o charakterze mł ak, 
turzycowisk i mechowisk oraz torfowisk 
przejś ciowych i trzę sawisk. 
Na ciekach wodnych zadomowił y się  licznie 
bobry, a w lasach wystę pują  coraz 
liczniejsze stada saren i jeleni.                                                                                                                

Walory turystyczno-wypoczynkowe gminy podnosi brak wielkiego przemysł u. 
Zaczynają  powstawać  gospodarstwa agroturystyczne stanowią ce szansę  dla 
miejscowych rolników, którzy nie mogą  uzyskać  duż ych plonów ze swoich upraw. 
Są  to jednak począ tki agroturystyki na naszym terenie, którą  należ y ze wszech miar 
wspierać .
 
Gł ówną  atrakcją  gminy Ł ę ki Szlacheckie jest przyroda. Jednak nie należ y 
zapominać  o licznych ciekawych miejscach, które warto zobaczyć . 
Jedną  z najstarszych miejscowoś ci w gminie są  Ł ę ki Szlacheckie. Pierwsza 
wzmianka o Ł ę kach pochodzi z XIV w., gdy w 1312 r. dostarczono 33 konie bojowe 
dla króla Wł adysł awa Ł okietka.  Kroniki podają , ż e w czasie wojen szwedzkich w 
Ł ę kach Szlacheckich uformowano znaczny oddział  kawalerii, który wzią ł  udział  w 
walkach pod dowództwem Stefana Czarneckiego. Znaczenie miejscowoś ci wzrosł o 
ogromnie w wieku XVI, gdy obok hodowli koni niektórzy mieszkań cy wykonywali 
zawody rzemieś lnicze, takie jak kowalstwo, koł odziejstwo i siodlarstwo. Z zapisów 
wynika, iż  w tym czasie wysł ano wiele koni poprzez Wieluń  do Niemiec i Czech. Po 
1684 r. dostarczano takż e konie dla uformowanej stacji pocztowej w Piotrkowie 
Trybunalskim.
Dobra Ł ę ki Szlacheckie, w skł ad których wchodził y folwarki Ł ę ki i Ignaców oraz 
wsie: Ł ę ki Szlacheckie, Ignaców, Felicyanów, os. Anielów,  stanowił y do XIX w. -
podobnie jak Rę czno - wł asnoś ć  opactwa norbertynów w Witowie. Folwark liczył  
wtedy 650 mórg ziemi. Czę sto zmieniali się  jego wł aś ciciele. Wiadomym jest, ż e 
przed powstaniem styczniowym wł aś cicielem mają tku był  dziedzic Wę gliń ski,  
szwagier Marii Konopnickiej. Sama Konopnicka był a tutaj czę stym goś ciem - 
odwiedzał a oprócz siostry również  ojca, który po przejś ciu na emeryturę  
zamieszkał  u córki. Tutaj również  zmarł . W 1878 r., pod datą  5 kwietnia „ Kurier 
Warszawski" podał :
„ Ś p. Józef Wasił owski, był y radca prokuratorii w Królestwie Polskim, ostatnio 
emeryt, kawaler orderów, przeż ywszy lat 65, w dniu 26 marca 1878 r. ż ycie 
zakoń czył  w dobrach Ł ę ki w 
Piotrkowskiem, gdzie został  pochowany 
obok swojej córki".
Ostatnim przed II wojną ś wiatową 
wł aś cicielem folwarku był  Ż yd Jakub 
Szpilfogiel. Z wykształ cenia inż ynier 
rolnictwa, zmodernizował  majątek, 
wspólnie z ż oną  lekarzem medycyny 
dbał  o oś wiatę  medyczną . Zbudował  bitą  
drogę  do Gorzkowic, najbliż szej stacji 

kolejowej. Gdy w 1928 roku zawalił  się  
budynek gminy w Rę cznie, przeniósł  jej 
siedzibę  do Ł ę k, budują c w tym celu 
drewniany budynek, który stoi do dziś . 
Od 1930 roku dział ał a w nim również  
szkoł a. 
Do dzisiejszych czasów zachował  się  
dwór otoczony zabytkowym parkiem.
Bogatą  historię  ma również  oddalona o 7 
km od Ł ę k Szlacheckich miejscowoś ć  

Trzepnica. W centrum miejscowoś ci uwagę  przycią ga klasycystyczny dwór z 
pierwszej poł owy XIX w. otoczony pię knym  zabytkowym parkiem. Obecnie mieś ci 

się  tutaj szkoł a podstawowa. Pierwsza wzmianka o Trzepnicy pochodzi z 1393 
roku. W 1552 roku znajdował o się  tutaj 15 osad, 6 ł anów, dwa mł yny i ż ył o okoł o 80 
mieszkań ców. Dwór w Trzepnicy miał  bogatą przeszł oś ć . Andrzej Frycz 
Modrzewski po usunię ciu go z „ wójtostwa" w Wolborzu wł aś nie tutaj u 
Trzepiń skich z cał ą  swoją  rodziną  mieszkał  od czerwca 1568 roku do lipca 1569 
roku. Bywał  zresztą  tutaj już  wcześ niej, gdyż  w roku 1555 w pobliskim dworze w 
Cieś lach poznał  swoją  póź niejszą  ż onę  Jadwigę .  W koń cu XVII wieku wł aś cicielami 
dworu byli bracia Bą kowscy, którzy bę dą c arianami, wybudowali w jego pobliż u po 
drugiej stronie rzeki Lucią ż y zbór. Przetrwał  on do 
roku 1880-1890, kiedy to ówczesny wł aś ciciel 
Stanisł aw Kamocki nakazał  jego rozbiórkę . Piszą c o 
Trzepnicy, koniecznie należ y wspomnieć  o kolejnym 
z jego wł aś cicieli, którym był  hrabia Jerzy Skarbek. 
Był  to ojciec Krystyny Skarbek, póź niejszej agentki 
brytyjskiej tajnej sł uż by SOE, znanej jako Christine 
Granville. Zamieszkiwał a tutaj do 1930 roku. Mówią c 
o dziejach Trzepnicy na przestrzeni wieków, nie 
moż na nie podkreś lić  udział u i pomocy jej 
mieszkań ców w waż nych wydarzeniach naszej 
historii narodowej. Warto wspomnieć  tutaj postacie 
dwóch dowódców powstania styczniowego - majora 

Józefa Oksiń skiego i dyktatora 
powstania Mariana Melchiora 
Langiewicza, którzy znaleź li 
schronienie w tutejszym dworze.
Wychodzą c przed poł udniowy front 
dworu w Trzepnicy, moż na zobaczyć  
górują cy nad okolicą  koś ciół  w 
pobliskich Bęczkowicach. Pierwsza 
wzmianka o Bę czkowicach pochodzi z 
Liber beneficiorum Jana Ł askiego, 
gdzie pod datą  8.X.1312 r. wspomina 
się , ż e Bartł omiej Odrową ż , wł aś ciciel 

Bę czkowic ufundował  i uposaż ył  koś ciół  drewniany pod wezwaniem ś w. Andrzeja 
Apostoł a. Jego poś wię cenia miał  dokonać  sam arcybiskup Jakub Ś winka, wybitny 
przedstawiciel polskiego episkopatu. Koś ciół  kilkukrotnie przebudowywano, 

a ostatecznie uległ  zniszczeniu w poż arze, jaki miał  miejsce w dniu 10 lipca 1910 
roku. Budowę  obecnego koś cioł a parafialnego rozpoczę to w 1907 roku, a 
konsekrowany został  w dniu 1 czerwca 1920 roku. Ziemię  pod jego lokalizację  
ofiarował  wł aś ciciel Trzepnicy i Bę czkowic - Stanisł aw Ruszkowski. Obecnie koś ciół  
w Bę czkowicach nierozerwalnie kojarzy się  z kultem Matki Boż ej Pocieszenia. Jej 

obraz na stał e umieszczony jest 
w kaplicy koś cioł a parafialnego, 
jednak corocznie w ś wię to 
Zielonych Ś wią tek przenoszony 
jest w procesji do kaplicy na 
Pociesznej Górce. Leż y ona na 
niewielkim wzniesieniu przy 
drodze z Rę czna do Gorzkowic, 
w odległ oś ci 1 km w kierunku 
zachodnim od wsi Trzepnica. W 
dniu Zielonych Ś wią tek odbywa 
się  tutaj doroczny odpust, na 

który od ponad 400 lat licznie 
przybywają  parafianie, przyjeż dż ają  
rodacy wraz ze swymi rodzinami 
rozsiani po cał ej Polsce oraz pielgrzymi 
z bliż szych i dalszych miejscowoś ci. 
Liczne ł aski, jakich doznali tutaj 
pielgrzymują cy, powodują , ż e 
Sanktuarium Matki Boż ej Pocieszenia w 
Bę czkowicach - Pociesznej Górce jest 

odwiedzane przez cał y rok. Dla wię kszej 
czci Maryi i szerzenia kultu w Parafii 
Bę czkowice w 1613 roku pod 
patronatem ojców bernardynów 
Konwentu Warszawskiego zał oż ono 
Arcybractwo Ś wię tej Anny. Odwiedzają c 
koś ciół  w Bę czkowicach, natkniemy się  
na tablicę  upamię tniają cą  ks. Józefa 
Daniela Ł upiń skiego, był ego proboszcza 

tutejszej parafii w latach 1825-1832. Ksią dz 
Ł upiń ski był  kapelanem wojsk insurekcji 
koś ciuszkowskiej i czł owiekiem cał ym sercem 
oddanym sprawie wolnoś ci ojczyzny. Jego postać  
warto ocalić  od zapomnienia i stawiać  jako wzór 
czł owieka i kapł ana.
Podróż ując przez Gminę Łęki Szlacheckie, 
natkniemy się  na kilka pomników 
upamię tniają cych minione wieki. Jednym z nich 
jest pomnik w miejscowoś ci Ż erechowa, który 
upamię tnia zrzut cichociemnych i zaopatrzenia 
dla Armii Krajowej, w wyniku czego Niemcy 

przeprowadzili akcję  odwetową , palą c 
wieś  i mordują c dziewię ciu jej 
mieszkań ców. Wspominają c tragedię  
wojenną  wsi Ż erechowa, warto 
wspomnieć  o waż nej postaci ruchu 
oporu z naszego terenu. Mowa o gen. 
Stanisł awie Burzy-Karliń skim ps. 
„ Burza" urodzonym w 1921 roku w 
Dą browie, w gminie Ł ę ki Szlacheckie 
w rodzinie chł opskiej. Był  kadetem 
Wojskowej Szkoł y Zawodowej dla 
Mał oletnich w Śremie. Walczył  w 
kampanii wrześ niowej 1939 roku. 
Uciekł  z niewoli sowieckiej i rozpoczą ł  dział alnoś ć  konspiracyjną . Był  twórcą  i 
dowódcą  Oddział u Partyzanckiego „ Burza" Armii Krajowej. Walczył  w 25. p.p. AK. 
Był  cenionym i lubianym przez podwł adnych dowódcą . W lutym 1945 r. otrzymał  
podzię kowania za pomoc Armii Czerwonej w walce z hitlerowskim najeź dź cą . Nie 
splamił  jednak honoru polskiego ż oł nierza i odmówił  współ pracy z komunistami 
na narzuconych warunkach. Ś cigany przez NKWD powrócił  do lasu. Został  
dowódcą  oddział u zł oż onego z akowców - uciekinierów przed prześ ladowaniami z 
regionu piotrkowskiego, opoczyń skiego i koneckiego. W dniu 8 lipca 1945 roku 

dowodził  najwię kszą  bitwą  
polskich partyzantów z Armią  
Czerwoną  pod Majkowicami nad 
Pilicą . Póź niej był  zastę pcą  
Obszaru Pomorskiego 
organizacji „ WiN". Wię ziony w 
okresie stalinowskim, a póź niej 
represjonowany. Nastę pnie 
aktywnie dział ał  w róż nych 
organizacjach społ ecznych, 
kombatanckich oraz w Kongresie 
Polonii Kanadyjskiej. Od 2007 
roku Honorowy Obywatel 
Piotrkowa Trybunalskiego. W 
sierpniu 2007 roku został  

awansowany do stopnia generał a brygady. Odznaczony wieloma odznaczeniami, 
w tym Krzyż em Walecznych i orderem Virtuti Militari. Jest autorem ksią ż ki pt. 
W burzy dziejowej. Wspomnienia 1939-45.
Innym znakiem upamię tniają cym historię  jest obelisk w Tomawie, który powstał  
dla uczczenia pierwszej wzmianki o miejscowoś ci z roku 1398. Sama Tomawa 
niczym szczególnym się  nie wyróż nia. Jest cichą , spokojną  wsią  poł oż oną  wś ród 
malowniczych lasów obfitują cych w grzyby. Dzię ki tym walorom coraz czę ś ciej jest 
wybierana przez mieszkań ców Ś lą ska i Ł odzi jako miejsce letniego wypoczynku.  

Gospodarka
W gminie brak jest duż ych zakł adów przemysł owych. Dominuje rolnictwo. Obecna 
gospodarka rynkowa powoduje, ż e rolnicy zaprzestają  produkcji zwierzę cej i 
koncentrują  się  gównie na produkcji roś linnej.  Rozwija się  przetwórstwo rolno-
-spoż ywcze, którego najlepszym przykł adem jest firma „ Kandy" eksportują ca 

swoje znakomite owoce na cał ą  Europę , 
ł ą cznie z Turcją  i Rosją .  
Warto również  wspomnieć  o masarni 
Andrzeja Pią tka w Ł ę kach Szlacheckich, 
którego produkty wę dliniarskie i 
mię sne są  rozprowadzane na rynku 
lokalnym jak również  w kilkunastu 
firmowych sklepach w Ł odzi.
Sąsiedztwo licznych lasów tworzy 
znakomitą  bazę  surowcową  do 
dział ają cych w Ł ę kach Szlacheckich i 
Felicji tartaków. Oferują  one peł ny 
asortyment wyrobów tartacznych 
rozsył anych na cał ą  Polskę .
Jak już  wcześ niej wspomniano, przez 
teren gminy przepł ywa rzeka Lucią ż a, 
której czystoś ć  wody pozwala na 
hodowlę ryb. W Trzepnicy od lat 
trzydziestych XX wieku istnieją  stawy hodowlane karpia bę dą ce obecnie 
wł asnoś cią  Krzysztofa Adamusa.

Turystyka
Na terenie gminy usytuowany jest zbiornik retencyjny Cieszanowice. Jest on 
mekką  dla wę dkarzy z cał ego naszego regionu, którzy mogą  tutaj ł owić  przez cał y 
rok. Woda przycią ga również  amatorów sportów wodnych. 
W miejscowoś ci Felicja dział a w sezonie letnim gospodarstwo agroturystyczne 
„ RANCZO", które oferuje odwiedzają cym ciszę , spokój, kontakt z przyrodą  
poł ą czony z jazdą  konną . Przy gospodarstw utworzono miniskansen. Wł aś ciciel 
gospodarstwa aktywnie wł ą czył  się  do przygotowań  zwią zanych z jubileuszem 

700-lecia Ł ę k Szlacheckich. Oto jedna z legend, jaką  udał o mu się  zasł yszeć  na temat 
począ tków tej miejscowoś ci:
„ … A był o to tak: jak mówią  ustne przekazy, wieś ci i podania podawane z ust do ust 
na rodzinnych spotkaniach, babcie opowiadał y wnukom, a potem wnuki swoim 
dzieciom i wnukom…
Przed wieloma laty w Ł ę kach Królewskich, Król Wł adysł aw Ł okietek ustanowił  

swoim namiestnikiem niejakiego  Bartł omieja 
z Boru, zacnego rycerza i znanego bartnika. I 
wł aś nie ów Namiestnik Królewski nadał  pisane 
a moż e i niepisane 'Prawa Szlacheckie' 
dziedziczone zarówno 'po mieczu, jak i po 
ką dzieli' dla wszystkich pobytników w Ł ę kach, 
póź niej z tego to nadania nazwanych Ł ę kami 
Szlacheckimi. A wszystko to był o za 
przyczynkiem i z woli Króla, który był  
ukontentowany z dostawy dla swych wojów 33 
koni bojowych. A był o to w roku 1312. Jak to 
dawniej bywał o, tytuł y bez znacznego mają tku i 
sł uż by nie miał y dla poddanych Króla ż adnego 
znaczenia. Bo i po co chł opu tytuł  szlachecki, 
jak nie umiał  czytać  ani pisać , a i tego sł owa 
pisanego do czytania nie był o. Dlatego do 

Szlachectwa w Łę kach Szlacheckich nie 
przywią zywano ż adnego znaczenia. Jednak 
nawyki szlacheckie w wielu pozostał y. 
Pozostał y przede wszystkim tradycje i 
obrzę dy i wielka religijnoś ć . Starsi ludzie, 
obecnie prawie stuletni, a szczególnie 
biał ogł owy, stwierdzają , ż e to moż e być  
prawdą ".
W 2011 roku powstał o drugie gospodarstwo 
agroturystyczne w Kuź nicy Ż erechowskiej, 
które oferuje odwiedzają cym uroki Zalewu 
Cieszanowickiego.
Liczne kompleksy lasów są  rajem dla 
grzybiarzy, którzy licznie zjeż dż ają  nawet z 
odległ ych miast Polski.
 

700-lecie Łę k Szlacheckich i 700-lecie parafii Bę czkowice 
W roku 2012 zbiegają  się  dwie znaczą ce rocznice waż ne dla mieszkań ców gminy.  
Pierwsza z nich dotyczy Ł ę k Szlacheckich.  
Najstarsza wzmianka o Ł ę kach pochodzi z roku 
1312  kiedy to odnotowano w kronikach fakt 
dostarczenia 33 koni bojowych  dla króla 
Wł adysł awa Ł okietka. 
Druga dotyczy Bę czkowic. Dnia 8 paź dziernika 
1312 r. Bartł omiej Odrową ż  ze Sprawy, 
wł aś ciciel Bę czkowic, ufundował  i uposaż ył  
koś ciół  drewniany pod wezwaniem ś w. 
Andrzeja Apostoł a.
Obie rocznice zostaną  odpowiednio 
uhonorowane przez mieszkań ców i wł adze 
gminy.

Szanowni Pań stwo!
Z przyjemnoś cią  przekazuję  w Pań stwa rę ce 

informator o gminie Ł ę ki Szlacheckie. 
Mam nadzieję , ż e dzię ki informacjom w nim 

zawartym zaczną  Pań stwo naszą  gminę  
postrzegać  jako atrakcyjną  turystycznie, przyjazną  
ś rodowisku i zechcą  Pań stwo ją  odwiedzić , a być  
moż e nawet się  tu osiedlić . Oprócz czystego 
powietrza, czystej wody mamy tutaj prawie 30 ha 
„ Natury 2000", a mił oś nicy przyrody mogą  na 
wł asne oczy zobaczyć , jak ziemia kiedyś  wydarta 
przyrodzie teraz do niej powraca poprzez 
zaniechanie produkcji rolniczej na znacznych 
obszarach.

Wszystkich szukają cych wypoczynku oraz 
tych, którzy w atrakcyjnoś ci naszej gminy widzą  
swoją  przyszł oś ć , serdecznie zapraszam do 
odwiedzania „ Naszej  Mał ej Ojczyzny” .

      Wójt Gminy
Wojciech Bł aszczyk


