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Dostępność komunikacyjna
Sprzyjające warunki rozwoju przedsiębiorczości i dobra komunikacja zachęcają do
lokowania inwestycji na terenie Miasta i Gminy Wieruszów, która leży w Powiecie
Wieruszowskim. Jest najdalej wysuniętą na zachód gminą Województwa Łódzkiego.

Graniczy z następującymi gminami:
— od zachodu z miejsko-wiejską Gminą Kępno, położoną w Powiecie Kępińskim, w Województwie Wielkopolskim
— od północy z wiejską Gminą Doruchów, leżącą w Powiecie Ostrzeszowskim, w Województwie Wielkopolskim
— od wschodu — z gminami wiejskimi: Galewice, Sokolniki i Czastary, należącymi do Powiatu Wieruszowskiego
— od południa z wiejską Gminą Bolesławiec (Powiat Wieruszowski) i gminą wiejską Łęka Opatowska (Powiat Kępiński)
— od południowego zachodu z Gminą Baranów (Powiat Kępiński).
Korzystne położenie oraz przebiegające przez Wieruszów:
— droga ekspresowa S-8 Łódź — Wrocław
— droga krajowa nr 8 Wrocław — Warszawa
— droga wojewódzka nr 450, stanowiąca połączenia w kierunku miast Bytom — Kalisz — Poznań
sprawiają, że gmina jest świetnie skomunikowana, atrakcyjna turystycznie i gospodarczo.
Wieruszów leży nad rzekami Prosną, Niesobem oraz Brzeźnicą na tzw.
Progu Wieruszowskim, który łączy Wyżynę Śląską ze Wzgórzami Ostrzeszowskimi.
Wieruszów to miejsce o wielkim potencjale ludzkim i sporym potencjale inwestycyjnym.
Nasze miasto otwiera możliwości przed inwestorami małej jak i dużej przedsiębiorczości, oddając do użytku atrakcyjne tereny inwestycyjne. Nasze obiekty: sportowo-rekreacyjne, opiekuńczo-edukacyjne, kulturalne świadczą o dużej atrakcyjności regionu.
Nowe nawierzchnie infrastruktury drogowej, chodniki, oświetlenie i inne udogodnienia
mają na celu nie tylko zagospodarowanie przyjaznej przestrzeni dla społeczności lokalnej, ale przede wszystkim podnoszą standard życia i sprawiają, że żyje się bezpieczniej.
Zachęcamy do odwiedzenia naszych malowniczych terenów, poznania historii naszej Małej Ojczyzny, a przede wszystkim do nawiązania kontaktów z mieszkańcami
i przedsiębiorcami, gościnnymi gospodarzami Ziemi Wieruszowskiej.
Wieruszów jest miastem, które warto odwiedzić, w którym warto żyć i znaleźć swoje
miejsce na rozwój.

Zapraszamy do Wieruszowa!
Przybliżone odległości drogowe do ważniejszych miast w okolicy.
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Dlaczego warto u Nas zainwestować ?

Tereny inwestycyjne
Zapraszamy do współpracy w dziedzinie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie gminy.

� Korzystne położenie geograﬁczne oraz dostępność komunikacyjna.
� Standard obsługi Inwestora Gminy Wieruszów — pomoc na każdym etapie prowadzenia inwestycji.

Region Wieruszowa to region rolniczy, niemniej istnieje tutaj także rozwinięty przemysł branży
meblarskiej oraz odzieżowej i spożywczej. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje inwestycyjne.

� Otwartość władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich na propozycje współpracy.
� Możliwość współpracy z innymi lokalnymi ﬁrmami na poziomie produkcji i usług.
� Wolne, korzystnie zlokalizowane tereny pod inwestycje.

Teren Strategiczny Nr 1

� Pełna infrastruktura techniczna (sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna, cieplna, oczyszczalnia
ścieków, wysypisko odpadów). Możliwość wykonania wszystkich przyłączy w zakresie dostawy mediów.
� Gmina dysponuje także dużym zapleczem rolniczym dla przemysłu rolno-spożywczego.
� Szkolnictwo średnie i zawodowe umożliwiające zatrudnienie wykwaliﬁkowanej kadry .
� Korzystne warunki socjalno-kulturalno-sportowe dla mieszkańców gminy.
� Zachęty dla Inwestora proponowane przez Urząd Miejski w Wieruszowie.
� Rozbudowana infrastruktura drogowa.
Inwestor może liczyć na pomoc i wskazówki ze strony pracowników Urzędu Miejskiego w Wieruszowie
w zakresie dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności.

Samorząd oferuje:

Powierzchnia: 7.87 ha

� Wsparcie w poszukiwaniu adresów ﬁrm, dostawców szerokiej gamy produktów,

Forma własności: własność Gminy Wieruszów
Ilość właścicieli/ilość działek: 1 właściciel / 7 działek

potencjalnych partnerów do współpracy.
� Doradztwo w zakresie kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami.

Przeznaczenie: zabudowa produkcyjno-usługowa

� Rekomendację sprawdzonych ﬁrm wraz z danymi teleadresowymi.
� Wsparcie w zakresie rejestracji działalności gospodarczej.
� Wsparcie w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł ﬁnansowania działalności gospodarczej.

Charakterystyka terenu:

� Bardzo dobrą bazę edukacyjno-kulturalno-sportowo-rekreacyjną jako zaplecze socjalne dla biznesu.
Obecnie teren ten zajmują pola uprawne. Właścicielem jest Gmina Wieruszów.
Istnieje możliwość powiększenia powierzchni pod inwestycje, poprzez zakupienie są-

Infrastrukturalne otoczenie biznesu:

Na terenie miasta swoje placówki i przedstawicielstwa posiadają następujące instytucje:

siednich działek od prywatnych właścicieli.
Teren ten sąsiaduje bezpośrednio z drogą
gminną — jest to droga asfaltowa.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się
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PKO BP SA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

była droga krajowa nr 8, relacji Wrocław

Bank Zachodni Wielkopolski Bank Kredytowy SA

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA

— Warszawa, zapewniająca wygodny trans-

Rejonowy Bank Spółdzielczy

Powiatowy Urząd Pracy

port. Teren ma dostęp do kanalizacji sani-

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

tarnej, wodociągu oraz linii energetycznej.

Urząd Skarbowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie

W bezpośrednim sąsiedztwie tego terenu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wieruszowie

przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia.
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Teren Strategiczny Nr 2

Powierzchnia: 80.0 ha
Forma własności: własność prywatna
Ilość właścicieli / ilość działek: kilkudziesięciu właścicieli
Przeznaczenie: zabudowa produkcyjna

Teren Strategiczny Nr 3

Powierzchnia: 28.0 ha
Forma własności: własność prywatna
Ilość właścicieli / ilość działek: ponad 20 właścicieli / 15 działek
Przeznaczenie: zabudowa produkcyjno-usługowa

Charakterystyka terenu:

Charakterystyka terenu:

Obecnie teren ten w większości zajmują

Obecnie teren ten w większości zajmują

pola uprawne, ale część terenu stanowią

pola uprawne, ale jego część stanowią

lasy — około 8.3 ha. Całość tego obszaru

lasy — około 11 ha. Są to grunty prywatne,

stanowią grunty prywatne, należące do

należące do 22 właścicieli. Prowadzi do

prywatnych właścicieli. Teren ma bezpo-

niego droga gruntowa.

średni dostęp do drogi asfaltowej oraz

W jego bliskim sąsiedztwie znajduje się

torów kolejowych wraz z bocznicą kolejową.

wjazd na drogę ekspresową S8 relacji

W bliskiej odległości tego terenu przebiega

Wrocław — Warszawa.

kanalizacja sanitarna, linia elektryczna, wo-

W odległości do 1 kilometra przebiegają

dociąg oraz gazociąg. W odległości około

linia energetyczna, wodociąg, budowana

3.5 kilometra od tego terenu istnieje wjazd

jest również kanalizacja sanitarna.

na drogę ekspresową S8, relacji Wrocław
— Warszawa.
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Kultura

Dlaczego warto u Nas zamieszkać?

Znaczącą rolę w kształtowaniu życia kulturalnego Wieruszowa ma Wieruszowski Dom Kultury,
• Korzystne położenie geograﬁczne oraz dostępność komunikacyjna.
• Miejsce wygodne i przyjazne, w którym łatwo o dobrą szkołę,
wydarzenia kulturalne i sportowe, gdzie komunikacja jest sprawna.

który prowadzi wszechstronną działalność na rzecz różnych środowisk i grup wiekowych.
Działają artystycznie, muzycznie, wokalnie, teatralnie i tanecznie ze wszystkimi, dla których
kultura ma dużą wartość, promując tym samym region wieruszowski na zewnątrz.

• Szeroka oferta wypoczynku.
• Atrakcyjne obiekty przyrodnicze i malownicze krajobrazy.

Sekcja Wieruszowskiego Domu Kultury

• Dolina Rzeki Prosny, Niesób i Brzeźnica, rezerwaty.

to Wieruszowski Uniwersytet III Wieku.

• Korzystne warunki klimatyczne oraz czyste ekologicznie środowisko.
Animatorem kultury jest również Miejsko-

• Unikalne walory przyrodnicze.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława
Reymonta w Wieruszowie wraz z ﬁliami:

Edukacja

— odział dla dzieci — Filia nr 1 — budynek
Zespołu Szkół nr 2 w Wieruszowie
Na terenie naszej gminy znajduje się 5 szkół

— Filia nr 3 — salki paraﬁalne

podstawowych, 2 gimnazja, 2 przedszko-

— Filia w Pieczyskach

la samorządowe i Publiczne Przedszkole

— Filia w Wyszanowie

Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi oraz 3 niepu-

Wieruszowski Dom Kultury — Uniwersytet III Wieku

— Kino cyfrowe „Słońce”.

bliczne punkty przedszkolne (Zielone Listki, Mali
Odkrywcy, Kolorowe Kredki), dotowane przez
gminę. Działalność edukacyjną ponadgimnazjalną prowadzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Wieruszowie
Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Wieruszowie

i Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja
Kopernika w Wieruszowie. Są to w pełni wypo-

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W.S. Reymonta w Wieruszowie

sażone placówki oświatowe, oferujące rozwojowe kierunki kształcenia, w tym kształcenia
zawodowego.

Na terenie Wieruszowa znajdują się także biblioteki: powiatowa i pedagogiczna.

Zaczęliśmy budowę nowoczesnego żłobka miej-

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie — Biblioteka pełni nadzór merytoryczny nad 25 placówkami bibliotecz-

skiego jako alternatywę opieki nad dziećmi do

nymi w powiecie. Nadzór polega na udzielaniu instruktażu i pomocy metodycznej bibliotekom publicznym na terenie

3 roku życia, co umożliwi podjęcie zatrudnienia

powiatu oraz na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania sieci bibliotecznej. Misja biblioteki nie ogranicza się wyłącznie

lub rozpoczęcia działalności przez ich rodziców.

do świadczenia usług informacyjnych i udostępniania posiadanych zasobów. Jest również centrum edukacyjnym i kulturalno-oświatowym. W bibliotece działa Punkt Informacji Turystycznej, którego zadaniem jest udzielanie informacji

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

Na terenie gminy znajdują się świetlice przysz-

o bazie turystycznej oraz zasobach kulturowych i przyrodniczych powiatu. Jest także formalną siedzibą Stowarzyszenia

kolne oraz 4 Placówki Wsparcia Dziennego:

Agroturystycznego Ziemi Wieruszowskiej. Biblioteka stanowi punkt, z którego rozpoczynają się rowerowe szlaki tury-

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza

styczne Powiatu Wieruszowskiego.

w Cieszęcinie, Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Pieczyskach, Świetlica opiekuń-

Biblioteka Pedagogiczna w Wieruszowie — wchodzi w skład Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu funkcjonując jako

czo-wychowawcza w Wyszanowie i Świetlica

jej ﬁlia i jest podporządkowana Samorządowi Województwa Łódzkiego. Zasięgiem działania obejmuje teren Powiatu

opiekuńcza w Lubczynie.

Wieruszowskiego w zachodnio-południowej części Województwa Łódzkiego.
Biblioteka służy edukacji czyli wspiera proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a szczególnie nauczycieli bibliotekarzy, wspiera działalność szkół oraz placówek, a z jej księgozbioru o charakterze naukowym i popularnonaukowym
korzystają nauczyciele oraz osoby uczące się, studiujące i dokształcające na różnych kierunkach, a także inne osoby
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Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

zainteresowane sprawami kształcenia i wychowania.
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Aktywny wypoczynek
Stworzyliśmy dobre warunki do uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku. Na terenie gminy funkcjonują: kluby sportowe, kompleksy boisk - Orlik, siłownie zewnętrzne, boiska do piłki siatkowej plażowej,

Ośrodek Kuratorski
w Wieruszowie

Aktywność społeczna
Na terenie gminy prężnie działają organizacje

Jedyny w regionie sieradzkim Ośrodek

liczne place zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Zimą mieszkańcom służy gminne sztuczne lodowisko.

pozarządowe, które wychodzą naprzeciw

Kuratorski znajduje się na naszym terenie.

Organizowane są konkursy i imprezy sportowe o „Puchar Burmistrza” oraz inne wydarzenia sportowe.

problemom i potrzebom lokalnego społe-

To placówka, która prowadzi wśród nieletnich

czeństwa. Organizacje aktywnie uczestniczą

działalność proﬁlaktyczną, opiekuńczo-wy-

w życiu gminy, włączając się lub samodzielnie

chowawczą, resocjalizacyjno–terapeutyczną.

Położenie gminy nad malowniczą rzeką
Prosną umożliwia aktywny wypoczynek po-

organizując imprezy kulturalne, rekreacyjno-

przez spływy kajakowe oraz rekreację na ro-

-sportowe i turystyczne m.in. Stowarzyszenie

Bezpieczeństwo

werach wodnych. Posiadamy również Letnie

Integracyjne „Klub Otwartych Serc”,

O bezpieczeństwo naszych mieszkańców

Stowarzyszenie Proﬁlaktyczne „Alternatywa”,

dbają: Komenda Powiatowej Policji

Baseny Kąpielowe z zapleczem oraz boiskiem
do siatkówki plażowej, gdzie odbywają się
zajęcia zorganizowane lub indywidualne.
W celu ożywienia sportu w Wieruszowie
utworzono jednostkę budżetową — Gminny

Stowarzyszenie „Prawo-Obywatel-

w Wieruszowie i Komenda Powiatowej

Alternatywa”, Stowarzyszenie Agroturystyczne

Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie

Ziemi Wieruszowskiej, Stowarzyszenie „Między

oraz kilkanaście jednostek ochotniczych

Prosną a Wartą” Lokalna Grupa Działania.

straży pożarnych.

Letnie Baseny Kąpielowe w Wieruszowie

Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie.
GOSiT oprócz organizacji i koordynacji
zajęć sportowych zarządza obiektami m.in.

Walory zabytkowe i historyczne Wieruszowa

stadionem miejskim, skateparkiem, parkiem
ﬁtness, pump trackiem, placami zabaw
i bazą kajakarską.

Świadectwem bogatej historii jest wiele cennych zabytków.
W większości są to obiekty sakralne, kapliczki i dawne budynki podworskie.
Wśród wiodących zabytków, które warto zobaczyć są m.in:

Rowery wodne na rzece Prośnie

Zdrowie i opieka społeczna

• Kościół i klasztor oo. Paulinów w Wieruszowie
Początki klasztoru oo. Paulinów w Wieruszowie łączą się z osobą sędziego wieluńskiego Bernarda

Usługi medyczne na terenie gminy świadczone są przez trzy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: „MEDIX”, „BONUS”,

Wierusza. W 1401 roku ufundował on klasztor przy drewnianym kościółku pw. Świętego Ducha,

„COR”. Opiekę zdrowotną zapewnia również Powiatowe Centrum Medyczne sp. z.o.o. posiadające w swoich strukturach szpital.

położonym nad Prosną u bram miasta Wieruszowa.

Gmina jest organem założycielskim, funkcjonującego w Wieruszowie Miejskiego Ośrodka Proﬁlaktyki Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych w stosunku do osób z problemem uzależnienia i ich rodzin.

• Kościół pw. św. Rocha z 1746 r. wraz z cmentarzem w Kuźnicy Skakawskiej
Położony obok grodziska kultury łużyckiej, pomiędzy Wieruszowem i Podzamczem a pobliską wsią

Pomoc społeczną realizuje Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który pomaga mieszkańcom w przezwycięża-

Kuźnicą Skakawską. Jest to obiekt orientowany o konstrukcji zrębowej, jednonawowy, zbudowany

niu trudnych sytuacji życiowych. Pomoc ta realizowana jest w formie świadczeń pieniężnych, ale i również usług opie-

z drewna modrzewiowego.

kuńczych, kierowania do domów pomocy społecznej i prowadzenia dożywiania dzieci.
Mieszkańcom służy również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Centrum realizuje zadania z zakresu rehabilita-

• Kościół pw. św. Michała Archanioła w Wyszanowie

cji społecznej tj. działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Na terenie podobne działania podejmuje Stowarzyszenie

Murowany, neoromański jednonawowy kościół paraﬁalny z 1842 roku p.w. Św. Michała Archanioła

Integracyjne „Klub Otwartych Serc” oraz Zakład Aktywności Zawodowej. Celem ich funkcjonowania jest wyrównanie szans

w Wyszanowie. Wewnątrz tego kościoła znajduje się zabytkowa późnogotycka rzeźba Św. Barbary

rozwojowych dzieci i młodzieży niezależnie od ich sprawności ﬁzycznej, psychicznej, patologii czy statusu ﬁnansowego.

z ok. 1510 roku.

Rynek pracy

• Samolot Lisunow Li-2P
Wieruszowski samolot został sprowadzony w 1968 roku z okazji 600-setnej rocznicy mia-
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W Wieruszowie znajduje się Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie. Zajmuje się udzielaniem pomocy osobom bezro-

sta. Samolot pasażerski Lisunow Li-2P o numerze seryjnym 234 448 04, jest radziecką licencją

botnym oraz poszukującym pracy w podjęciu zatrudnienia. Jednym z głównych zadań, należących do tej jednostki sa-

Douglasa DC3. Maszyna została skreślona z listy ﬂoty LOT-u 4 listopada 1968 roku. Wewnątrz

morządu powiatowego jest rejestracja i prowadzenie rejestru tych osób, pośrednictwo zawodowe a także przyznawanie

samolotu urządzono w latach 70-tych kawiarnię GS-u, przez co „nielot” stał się jedną z głównych

i wypłata zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia.

atrakcji turystycznych miasta, a co więcej, jego wizytówką.
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Turystyka
Atrakcją turystyczną naszej gminy jest niewątpliwie rzeka Prosna, która przez wiele
lat kształtowała jej urozmaicony krajobraz. Dowodem na wyjątkowość tego obszaru
jest włączenie znacznej części terenu Gminy do programu Natura 2000, czyli
„Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Prosny”.
Obszar chronionego krajobrazu obejmuje ok. 3400 ha, charakteryzuje się naturalnym krajobrazem. Cechują go zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych i leśnych, bogactwo ﬂory i fauny.
Na terenie gminy występują następujące Pomniki Przyrody:
— Aleja 96 dębów czerwonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 450
Wyszanów — Wieruszów — Opatów w obrębie wsi kuźnica Skakawska
— Lipa drobnolistna o obwodzie pnia 575 cm rosnąca w Cieszęcinie
— 2 okazałe dęby szypułkowe na cmentarzu św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej
— Lipa srebrzysta rosnąca w Parku Miejskim w Wieruszowie
Miłośnicy turystyki rowerowej i pieszej mogą skorzystać z licznych szlaków rowerowych m.in. Nad
Prosnę, Śladami św. Wojciecha, Powstańców Wielkopolskich, Rekreacyjny wokół Wieruszowa oraz
pieszych: Od Ptolemeusza do Wierusza, Od Mykwy do Macewy, Po Wieruszowskich Cmentarzach
Wyznaniowych. Wyruszać na nie mogą z licznych gospodarstw agroturystycznych znajdujących
się w Wieruszowie. Opiekę nad szlakami turystycznymi sprawuje Odział Ziemi Wieruszowskiej
PTTK w Wieruszowie.

… to nie wszystko!
Chcesz przekonać się, co jeszcze dzieje się
w Naszym mieście?

Dołącz do Nas!
Urząd Miejski w Wieruszowie
ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów
tel. 62 78 32 641
e-mail: um@wieruszow.pl
www.wieruszow.pl
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