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Szanowni Goście

Drodzy Mieszkańcy 

Gminy Gorzkowice!

Gmina jest najważniejszą, elementarną jednostką 

samorządu terytorialnego. Tutaj decydują się priorytetowe dla życia 

mieszkańców sprawy. Pragnę Państwa zapewnić, że dążę do 

realizacji wizji gminy zadbanej, otwartej na świat, zmierzającej do 

zapewnienia jej mieszkańcom wysokiej jakości życia. 

Jeżeli są Państwo zmęczeni gwarem wielkich miast 

i szukają kontaktu z przyrodą , chcą odnaleźć wartość tradycji, poznać 

miejsca świadczące o historii tej ziemi to zapraszam do gminy 

Gorzkowice.

Przekazuję na Państwa ręce opracowanie prezentujące 

gminę Gorzkowice jako miejsce , które warto odwiedzić i w którym 

warto żyć. 

Życzę miłej lektury ! 

Alojzy Włodarczyk 

Wójt Gminy Gorzkowice



Położenie 

Gmina Gorzkowice położona jest w południowej części powiatu 
piotrkowskiego, w odległości około 28 kilometrów od Piotrkowa 
Trybunalskiego i 25 kilometrów od Radomska. Jej najbliższymi sąsiadami 
są od północy gmina Rozprza, od zachodu gmina Kamieńsk oraz  gmina 
Gomunice, od południa gmina Kodrąb, od strony południowo-wschodniej 
gmina Masłowice, od wschodu jest to gmina Łęki Szlacheckie. 

2Powierzchnia gminy Gorzkowice  wynosi 102,29 km, na tym obszarze 
zamieszkuje 8876 osób (stan na październik 2011 roku), w tym 4360 
mężczyzn i 4516 kobiet. Na terenie gminy zlokalizowane jest 21 sołectw, 
na które łącznie składa się 52 miejscowości. Funkcję centralną na terenie 
gminy pełni miejscowość Gorzkowice położona nad brzegiem rzeki 
Prudki. Gmina Gorzkowice posiada doskonałą lokalizację w centrum kraju. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 91, 
a w niedalekim sąsiedztwie (gmina Kamieńsk) droga krajowa nr 1.  Gorzkowice wpisują się także w ważny ciąg komunikacji 
kolejowej z historyczną linią Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej ze stacjami Gorzkowice i Wilkoszewice. 
Gmina Gorzkowice to piękny zakątek w kraju. To miejsce, gdzie można oddać się słodkiemu lenistwu, wędkując nad brzegami 
zbiornika retencyjnego w Cieszanowicach.

Zbiornik ten został utworzony w 1997 roku, natomiast jego całkowite 
napełnienie odbyło się w 1998 r. Powierzchnia zbiornika przy 
całkowitym spiętrzeniu wynosi ponad 200 hektarów, a jego średnia 
głębokość to 3,38  m (w najgłębszym miejscu przy zaporze wartość ta 
wzrasta do około 10 metrów). Zbiornik Cieszanowice stanowi ostoję 
ptaków wodno - błotnych, które traktują ten obszar jako lęgowiska, 
żerowiska oraz miejsce odpoczynku podczas wiosennych i jesiennych 
przelotów. Ten malowniczy teren jest wyśmienitym miejscem na 
wycieczki rowerowe, podczas których można bezpośrednio obcować z 
przyrodą, gdzie półwyspy i zatoczki urzekają swoim pięknem 
i naturalnością. 
Gmina Gorzkowice to także kompleks lasów z obszarem Natura 2000 

są to dąbrowy w Marianku, Lasy gorzkowickie z południowym fragmentem uroczyska leśnego Szczukocice, a także łąka 
w Bęczkowicach położona na terenie trzech gmin. Urok gminy Gorzkowice jest niepowtarzalny, to piękny i czysty rejon Polski. 
Oświata

Na terenie gminy Gorzkowice funkcjonuje kilka placówek oświatowych są to: Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach, Gościnnej oraz 
Krzemieniewicach, Gimnazjum w Gorzkowicach i Przedszkole Samorządowe. Przy Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Gorzkowicach wybudowano kompleks boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012, a także wyremontowano istniejące już boisko 
przy ul. Cmentarnej.
Szkoła Podstawowa w Gościnnej została założona w 1957 roku, mieści się w parterowym budynku w którym znajdują się 
pomieszczenia wyposażone w niezbędny sprzęt potrzebny do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych. Jest 
to szkoła 6-klasowa, w której nauka odbywa się na jedną zmianę. Przy szkole 
utworzony został oddział przedszkolny, w placówce funkcjonuje także 
biblioteka oraz sklepik. 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzemieniewicach to placówka, w 
której nauczanie szkolne odnotowano już w połowie 
XIX wieku. Pierwsza szkoła mieściła się w budynku dworskim. W 1907 roku 
Zarząd Gminy Przerąb wybudował drewniany budynek 
z przeznaczeniem na szkołę. Składał się on z jednej izby lekcyjnej 
i mieszkań dla nauczyciela. 
Natomiast 9 maja 1966 roku położono kamień węgielny i wmurowano akt 
erekcyjny inicjujący budowę nowego budynku, w którym obecnie znajduje się 6-klasowa Szkoła Podstawowa. 
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach oraz Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Gorzkowicach
W 1928 roku zawiązał się Komitet Budowy 7- klasowej Publicznej Szkoły w Gorzkowicach, jednak budowę rozpoczęto dopiero 
w roku 1933 po zakupieniu przez Radę Gminy odpowiedniej działki. 5 grudnia 1938 roku wzniesiono budynek szkoły i 
wykończono 6 sal na piętrze, gdzie odbywałć miały się zajęcia. W latach 70-tych XX wieku Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach 
otrzymała imię Henryka Sienkiewicza, a po reformie systemu edukacji od 1999 roku w budynku „ starej” szkoły zaczęło 
funkcjonować Gimnazjum, które 12 października 2004 roku otrzymało imię Józefa Piłsudskiego. Obecnie szkoły to prężne 
placówki oświatowe gminy Gorzkowice. 



Na terenie gminy Gorzkowice funkcjonuje także Przedszkole Samorządowe 
mieszczące się przy ulicy Kwiatowej 7 A, które zostało oddane do użytku 
w 2007 roku. Placówka posiada doskonałą bazę lokalową i dydaktyczną.
Nadzór nad szkołami sprawuje Administracja Placówek Oświatowych. 
Gmina Gorzkowice posiada także Bibliotekę Publiczną z  rozwiniętą  siecią 
Filii Bibliotecznych w Krzemieniewicach, Cieszanowicach, Gorzkowiczkach 
oraz Sobakówku. Na terenie gminy znajduje się także boisko wielofunkcyjne 
Orlik 2012. W skład kompleksu sportowego wchodzą: boisko do piłki nożnej 

2o wymiarach 30m x 62m o powierzchni 1860m, boisko wielofunkcyjne 
2o wymiarach 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m,  ogrodzenie 

i oświetlenie terenu, budynek sanitarno - szatniowy, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjno - sanitarne, przyłącze 
energetyczne, drenaż odsączający. Jest to miejsce aktywnego wypoczynku młodzieży z całej okolicy.

Kościół 

Po pożarze jaki miał miejsce w 1895 r., kiedy to od iskry parowozu kolejowego spłonął drewniany kościół w Gorzkowicach, 
postanowiono wybudować nową, murowaną świątynię. Dzięki odszkodowaniu, 
które wynosiło 25.000 rubli i rozpisanym składkom w parafii ksiądz Ignacy 
Kasprzykowski  pod koniec XIX wieku wzniósł wspaniały , gotycki kościół  - jeden 
z najpiękniejszych i największych w diecezji. Jest to obecny budynek kościoła.  
Dzieli się on na trzy nawy, posiada pięć marmurowych ołtarzy, piękną rzeźbioną 
ambonę, a naprzeciwko niej dużą figurę św. Piotra w okowach. Wielki ołtarz 
zbudowano z ciemnego marmuru kieleckiego. Podobnie i mensy czterech 
bocznych ołtarzy o nastawach z drewna dębowego.  Tabernakulum wykonano 
z brązu, a chrzcielnicę z marmuru kararyjskiego. Kościół posiada 
osiemnastogłosowe organy rigeriowskie oraz piękne polichromie wykonane przez 
malarza warszawskiego Noskowskiego.

Źródło: „ 17 lat PRACY DUSZPASTERSKIEJ W PARAFII Najświętszego Serca Pana 
Jezusa W GORZKOWICACH”  pod red. Ks. Prałata Kazimierza Troczyńskiego.

Inwestycje 2011

Oddaliśmy  do użytku dwa  najważniejsze obiekty realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej :
- kompleks rekreacyjno - sportowy „KOPIEC”;
- zespół boisk sportowych w Gorzkowicach w ramach programu „Moje 
boisko - Orlik 2012”.

W zakresie dróg i chodników gminnych wykonaliśmy: 
- nową nawierzchnię na odcinku ul. Kościelnej,
- utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych  Kol. Żuchowice,
- chodnik przy ul. Władysława Łokietka,
- montaż i remonty wiat przystankowych,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg na terenie gminy,
- remonty i utwardzenie dróg: Sobaków, Gościnna, Szczepanowice, 
Marianek, Bujniczki, Góry Rdułtowskie, Rdułtowice, Gorzkowiczki, 
Bujnice, Jadwinów, Komorniki,Osiedle Południe, Białek.    
  
W zakresie dróg i chodników powiatowych:
- remont mostu na drodze powiatowej w Krzemieniewicach.

W zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej zrealizowaliśmy:
- kanalizację sanitarną w ul. Bolesława Chrobrego,
- kanalizację sanitarną w ul. Zielona i Łąkowa II etap (przy udziale 
środków unijnych).
Wybudowaliśmy  wodociągi  w miejscowościach :
- Białek,
 - Wilkoszewice,



- Marianek, 
- Krosno - Ludwików,
- Szczepanowice,

W zakresie oświetlenia ulicznego wykonaliśmy kolejne odcinki 
w miejscowościach: Józefina, Kol. Gorzędów, Kol. Kotków, 
Gorzkowice ul.  Przemysłowa, Gorzkowice ul. Łąkowa- Bujnice PGR, 
Bujniczki.

Systematycznie wymienialiśmy i naprawialiśmy  lampy na 
eksploatowanych instalacjach. 

W zakresie obiektów i budynków gminnych zrealizowaliśmy:
- I etap rekultywacji składowiska odpadów,
- rozbiórkę budynku przy ul. Warszawskiej,
- remont kotłowni wraz z wymianą pieca C.O. w budynku Gimnazjum 
w Gorzkowicach,
- wymianę grzejników w budynku SP Gorzkowice,
- ogrodzenie terenu szkoły podstawowej i gimnazjum,
- remont i docieplenie budynku biblioteki w Gorzkowicach

W zakresie majątku gminnego :
- gmina Gorzkowice stała się właścicielem nieruchomości stanowiących drogi o łącznej powierzchni 79,9954 ha i wartości ok. 
794.563,00 zł,
- zakupiliśmy  nową przyczepę na potrzeby referatu gospodarki komunalnej. 

W zakresie promocji, edukacji, kultury i pozyskania środków UE:
- zrealizowaliśmy projekt pn.: „Lepszy start w przyszłość” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach (przy udziale 
środków unijnych),
- zakupiliśmy  pomoce dydaktyczne i wyposażenie w ramach programu „Radosna szkoła”.Gmina Gorzkowice przystąpiła do 
konkursu na projekty systemowe ogłoszonego przez UM w Łodzi w ramach którego wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy 
zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z uczniem klas I-III ( przy udziale środków unijnych ),
- wraz z członkiniami Stowarzyszenia „Krośnianki” realizowaliśmy projekt pn.: Partnerstwa na Rzecz Ekonomii Społecznej 
dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO
- zgłosiliśmy „Kopiec” do konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną woj. łódzkiego,
- przystąpilismy do Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „BUD-UJ Razem”, które zrzesza  17 samorządów z woj. łódzkiego,
- zakupiliśmy instrumenty  dla Orkiestry Dętej, 
- zorganizowaliśmy imprezy kulturalne i sportowe: „Piknik historyczny”, „Dni Gorzkowic”, kino plenerowe,   
- wzięliśmy udział w „Pikniku Funduszy Europejskich” oraz w gali „Samorządowiec Roku”,
- zrealizowaliśmy  programy zdrowotne dla kobiet: mammografia, cytologia, a także darmowe badania słuchu i wzroku,
- wznowiliśmy książkę pt. „Moje Gorzkowice” – C. Graczykowskiego, która była laureatką 19. edycji nagrody Złoty Ekslibris 
w kategorii: „Najlepsza książka o ziemi łódzkiej”.

W zakresie działalności spółki wodnej i przedsięwzięć regulujących stosunki wodne:
- pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego w  Łodzi i przeprowadziliśmy konserwację rowu dopływającego do rzeki Prudki 
na na odcinku Kotków - Krzemieniewice,
- uzyskaliśmy  dotację celową z środków Urzędu Marszałkowskiego i przeprowadziliśmy prace melioracyjne w zakresie 
przywrócenia drożności  systemu melioracyjnego w Gorzkowiczkach,
- w ramach środków spółki wodnej przeprowadziliśmy  prace melioracyjne w miejscowościach:  Bukowina, Żuchowice i Gościnna,  
- zakończyliśmy  regulację  rzeki Prudki.

W zakresie bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców :
- udzieliliśmy wsparcia finansowego Komisariatowi Policji w Gorzkowicach ,
- udzieliliśmy wsparcia finansowego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie ,
-  wsparliśmy  finansowo  Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim. 



Władze gminy :

1. Alojzy Włodarczyk – Wójt Gminy Gorzkowice
2. Robert Kukulski  – Zastępca Wójta 
3. Marianna Wiernicka – Skarbnik
4. Iwona Kadir – Sekretarz 

Ważne telefony: 

Urząd Gminy Gorzkowice

ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice
tel. 44 681 80 06
e-mail: gmina@gorzkowice.pl 

Szkoła Podstawowa  im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach 
u. Kościelna 20, 97-350 Gorzkowice 
tel. 44 681 80 04 
e-mail: spgorzkowice@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Gościnnej 
Gościnna 29 B, 97-350 Gorzkowice
tel. 44 681 80 99
e-mail: sp_goscinna@op.pl

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Krzemieniewicach 
97-350 Gorzkowice, 
tel. 44 681 80 35
e-mail: szpkrzemieniewice@wp.pl

Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Gorzkowicach 
ul. Szkolna 8, 97-350 Gorzkowice
tel. 44 681 82 11
e-mail: gimgorzkowice@szkoly.lodz.pl

Administracja Placówek Oświatowych w Gorzkowicach 
ul. Kościelna 26, 97-350 Gorzkowice
tel. 44 681 82 11
e-mail: apo_gorzkowice@poczta.onet.pl

Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach 
ul. Kwiatowa 7 A, 97-350 Gorzkowice
tel. 44 681 81 24
e-mail: ps@gorzkowice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzkowicach 
ul. Przedborska 4, 97-350 Gorzkowice
tel. 44 681 81 01
e-mail: bibliotekagorzkowice@o2.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach 
ul. Kwiatowa 4, 97-350 Gorzkowice
tel. 44 681 80 26
e-mail: opsgorzk@poczta.onet.pl



Restauracja - PizzeriaRestauracja - PizzeriaRestauracja - Pizzeria

KiMKiMKiM
97-350 Gorzkowice

ul. Zielona 49
tel. 44 680 80 28

kom. 608 281 412

97-350 Gorzkowice
ul. Zielona 49

tel. 44 680 80 28
kom. 608 281 412

Organizujemy:
wesela, komunie, chrzciny, 
przyjęcia okolicznościowe

catering

Organizujemy:
wesela, komunie, chrzciny, 
przyjęcia okolicznościowe

catering

Polecamy:
obiady domowe
pizzę
dania kuchni arabskiej

Polecamy:
obiady domowe
pizzę
dania kuchni arabskiej

Zapraszamy 
codziennie od godz. 13.00

Zapraszamy 
codziennie od godz. 13.00

Zapraszamy 
codziennie od godz. 13.00

www.restauracjakim.plwww.restauracjakim.pl

mieszalnia 

lakierów

mieszalnia 

lakierów

97-350 Gorzkowice, ul. Przemysłowa 18, tel. 602 469 165

biuro czynne:

pon. - pt. 8.00 - 16.00

biuro czynne:

pon. - pt. 8.00 - 16.00
komora lakierniczakomora lakiernicza

1

2



BAR - SKLEPBAR - SKLEPBAR - SKLEP

DawidaDawidaDawida
ZapraszamyZapraszamyZapraszamy

BAR DAWIDA

SKLEP - ŚWIAT ALKOHOLI

BAR DAWIDA

SKLEP - ŚWIAT ALKOHOLI
ul. Piotrkowska 2
97-350 Gorzkowice
tel. 509 481 690

ul. Piotrkowska 2
97-350 Gorzkowice
tel. 509 481 690

Organizujemy: 

• chrzciny

• komunie

• przyjęcia 

   okolicznościowe

Organizujemy: 

• chrzciny

• komunie

• przyjęcia 

   okolicznościowe

3

Usługi transportowe

Przeprowadzki

Usługi transportowe

Przeprowadzki
Wynajem samochodu 

do ślubów

i innych imprez  okolicznościowych

Wynajem samochodu 

do ślubów

i innych imprez  okolicznościowych

Bernard Ryżewski, tel. 509 481 686

4



GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNEGOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
Oferuje:

- zakwaterowanie 10 osób w 3 pokojach 

  z TV i internetem

- ognisko, grill, łowienie ryb w stawie

- przejażdżki konne

- spacery po pięknych terenach leśnych

- wypoczynek w cichej i spokojnej okolicy

- zapraszamy turystów, gości weselnych i pracowników

Oferuje:

- zakwaterowanie 10 osób w 3 pokojach 

  z TV i internetem

- ognisko, grill, łowienie ryb w stawie

- przejażdżki konne

- spacery po pięknych terenach leśnych

- wypoczynek w cichej i spokojnej okolicy

- zapraszamy turystów, gości weselnych i pracowników

97-350 Gorzkowice, Kolonia Krzemieniewice 5, tel. 446 818 131, 515 168 139 

5

6



owice, ul. Srzk łoo w G a0 c5 k3 ie-7 g9 o 2B
owice, ul. Srzk łoo w G a0 c5 k3 ie-7 g9 o 2B

AGROAGRODDP.U.W.P.U.W.

Bożena GrobelniakBożena Grobelniak

tel./fax 44 681 80 53tel./fax 44 681 80 53

wjazd od rampy kolejowejwjazd od rampy kolejowej

- materiały budowlane
- skład opału
- kruszywa
- piasek

- materiały budowlane
- skład opału
- kruszywa
- piasek

tel./fax 44 610 24 87
kom. 505 228 338
tel./fax 44 610 24 87
kom. 505 228 338

Wynajem Busów i Autokarów
- wyjazdy okolicznościowe

- wycieczki

- przewozy pracownicze

- inne

P.H.U. "Libra Travel" Michał Librowski

97-350 Gorzkowice, Bujniczki 37a

 

biuro@wynajmebusa.pl 

tel. 784 089 904

www.wynajmebusa.pl

SKŁAD WĘGLA „CARBODANSKŁAD WĘGLA „CARBODAN

WYSOKA JAKOŚĆ!

ATRAKCYJNE CENY!

WYSOKA JAKOŚĆ!

ATRAKCYJNE CENY!

Oferuje: 
• Węgiel gruby 
• Węgiel orzech
• Ekogroszek
• Miały o różnej kaloryczności

Oferuje: 
• Węgiel gruby 
• Węgiel orzech
• Ekogroszek
• Miały o różnej kaloryczności

97-350 Gorzkowice, Plucice 18
tel. 784 063 451, 662 185 031

97-350 Gorzkowice, Plucice 18
tel. 784 063 451, 662 185 031

DOŁĄCZ DO ZADOWOLONYCH KLIENTÓW !DOŁĄCZ DO ZADOWOLONYCH KLIENTÓW !

7
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AUTO-SERWISAUTO-SERWIS

97-350 Gorzkowice, Daniszewice 42, tel. 888 811 657

Gniewomir Patryarcha lakiernictwo 
w kabinie lakierniczej

blacharstwo
mechanika pojazdowa

wulkanizacja

lakiernictwo 
w kabinie lakierniczej

blacharstwo
mechanika pojazdowa

wulkanizacja

Auto-SerwisAuto-Serwis
KlimowiczKlimowicz

Stacja Kontroli PojazdówStacja Kontroli Pojazdów
tel. 696 435 464tel. 696 435 464
Gorzkowice
ul. Przedborska 27b
Gorzkowice
ul. Przedborska 27b
Czynne: pon.-pt.: 8.00 - 20.00
 sobota: 8.00 - 16.00
Czynne: pon.-pt.: 8.00 - 20.00
 sobota: 8.00 - 16.00

www.szkolakorab.pl

Liceum Ogólnokształcące
3-letnie po gimnazjum lub 8-letniej szkole podstawowej

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
2-letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

Zapisy w szkołach:

Piotrków Tryb., ul. Próchnika 8/12
tel./fax 44 647 23 24 lub 500 126 960, 600 045 320

Gorzkowice, ul. Kościelna 20
tel./fax 44 681 80 04 lub 608 058 552

Tomaszów Maz., Al. Piłsudskiego 42/46
tel./fax 44 724 43 30 lub 600 801 292, 781 978 720

Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11
tel. 44 647 23 24 lub 660 787 332

BEZPŁATNESZKOŁY POLICEALNE
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