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Prezentujàc Paƒstwu Gmin´ Wieruszów pragniemy zach´ciç

do odwiedzenia naszych malowniczych terenów, poznania hi-

storii naszej Ma∏ej Ojczyzny, a przede wszystkim do nawiàzania

kontaktów z mieszkaƒcami i przedsi´biorcami, goÊcinnymi Go-

spodarzami Ziemi Wieruszowskiej. W naszej Gminie znajdà

Paƒstwo przyjazne Êrodowisko, liczne zabytki architektoniczne,

atrakcyjne obiekty przyrodnicze i malownicze krajobrazy. 

Gmina po∏o˝ona jest na po∏udniowo-zachodnich terenach wo-

jewództwa ∏ódzkiego. Miasto Wieruszów, siedziba Powiatu

Wieruszowskiego, le˝y nad rzekami Prosnà, Niesobem oraz

Brzeênicà, na tzw. Progu Wieruszowskim, który ∏àczy Wy˝yn´

Âlàskà ze Wzgórzami Ostrzeszowskimi.

Przez Wieruszów przebiegajà wa˝ne arterie komunikacyjne: 

z zachodu na wschód droga krajowa nr 8 Wroc∏aw - Warsza-

wa oraz z po∏udnia na pó∏noc droga wojewódzka nr 450, sta-

nowiàca po∏àczenia w kierunku miast Bytom - Kalisz - Poznaƒ.

Gmin´ zamieszkuje blisko 15 tys. mieszkaƒców, w tym miasto

ok. 9 tys. osób. Obszar Gminy zajmuje 97,20 km
2
, natomiast

miasto 5,97 km
2
.

Wspó∏czeÊnie Gmina ma charakter przemys∏owo-rolniczy.

Znaczàcy udzia∏ w potencjale gospodarczym odgrywajà: prze-

mys∏ drzewny, meblarstwo, tapicerstwo, przemys∏ odzie˝owy

oraz przetwórstwo mi´sne. W Wieruszowie swoje firmy ma

kapita∏ niemiecki, szwajcarski, duƒski, w∏oski i oczywiÊcie polski.

Dzia∏alnoÊç gospodarczà prowadzi 1170 ma∏ych i Êrednich ro-

dzinnych przedsi´biorstw. Rolnictwo to uprawa przede

wszystkim zbó˝, g∏ównie ˝yta, oraz hodowla trzody chlewnej.

Naszym atutem sà mieszkaƒcy, którzy sà przedsi´biorczy, go-

spodarni i bardzo goÊcinni.

Zapraszamy Paƒstwa do odwiedzenia Gminy Wieruszów, za-

równo w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, jak i w celu na-

wiàzania kontaktów gospodarczych z naszymi przedsi´biorca-

mi, bàdê do zrealizowania na ziemi wieruszowskiej swoich

przedsi´wzi´ç inwestycyjnych.

Miasto i Gmina Wieruszów zapraszajà jako miasto chórów,

szlaków rowerowych i dobrej kuchni.

Rynek w Wieruszowie

G M I N A  W  D O L I N I E  R Z E K I  P R O S N Y

S z a n o w n i  P a ƒ s t w o

Burmistrz Wieruszowa

Przewodniczàcy Rady Miejskiej
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Bernard Wierusz – p∏askorzeêba z klasztoru

Ojców Paulinów

Dzieje osadnictwa nad rzekà Prosnà si´gajà tysi´-

cy lat wstecz. Âwiadczà o tym liczne znaleziska

archeologiczne i przekazy historyczne. W wid∏ach rzek Niesób i Prosny znajdujà si´ wa∏y

obronne grodziska pochodzàcego z czasów kultury ∏u˝yckiej. 

Przez ziemi´ wieruszowskà przebiega∏ staro˝ytny szlak bursztynowy. Legenda g∏osi, ˝e ponad

1000 lat temu odbywa∏ t´dy podró˝ misyjnà do Prus Êw. Wojciech, a dzisiejsze Sanktuarium

Êw. Wojciecha w Ciesz´cinie znajduje si´ w∏aÊnie na szlaku jego w´drówki. Ptolemeusz Klau-

diusz w dziele „Nauka geograficzna” (II w. n.e.), nanoszàc szlak bursztynowy, zaznaczy∏ na ma-

pie dwie miejscowoÊci na linii rzeki Prosny: Arso-

nium i Calisia. T´ pierwszà stanowi∏ zapewne

gród, na bazie którego powsta∏ póêniejszy Wie-

ruszów. W odró˝nieniu od innych miast, Wieru-

szów zawsze by∏ prywatnym miastem szlachec-

kim. Jego za∏o˝ycielem by∏ rycerski ród Wieru-

szów. Przyj´tà datà lokacji grodu jest rok 1368.

W 1401 r. Bernard Wierusz ufundowa∏ Ojcom

Paulinom klasztor po∏o˝ony w Wieruszowie. 

W 1573 r. w wieruszowskim zamku przebywa∏

przysz∏y król Polski Henryk Walezy.

W XVI w. istnia∏ tutaj jeden ze znaczniejszych

zborów luteraƒskich. W drugiej po∏owie tego

stulecia Wieruszów sta∏ si´ oÊrodkiem reforma-

cji. Pod koniec XVI w. powsta∏a tu gmina braci

czeskich. Miasto rozwija∏o si´ jako oÊrodek rze-

mios∏a, zw∏aszcza sukiennictwa i piwowarstwa,

oraz handlu. By∏a tu komora celna przy granicy

ze Âlàskiem. Zniszczony podczas najazdu

szwedzkiego, póêniej w wyniku wielkiego po˝aru

w 1696 r. i dzia∏aƒ wojennych na poczàtku 

XVIII w. Wieruszów znacznie podupad∏. 

W 1673 r. w klasztorze Ojców Paulinów zmar∏

Ojciec Augustyn Kordecki, bohaterski obroƒca

Jasnej Góry podczas „potopu szwedzkiego”. 

W 1815 r. decyzjà Kongresu Wiedeƒskiego,

ustalona na rzece ProÊnie i Niesobie granica roz-

dzieli∏a miasto na dwie cz´Êci. Cz´Êç zachodnia,

zwana Podzamczem, znalaz∏a si´ w zaborze pru-

skim, a wschodnia w Królestwie Polskim. 

W 1870 r. Wieruszów utraci∏ prawa miejskie,

które odzyska∏ dopiero w czterdzieÊci dziewi´ç

lat póêniej.

Do wielkich zniszczeƒ miasta dosz∏o w czasie I i II wojny Êwiatowej. W 1919 r. zburzony zo-

sta∏ wieruszowski zamek. W 1945 r. zabudowania miejskie zniszczone by∏y w ponad 60%, 

a liczba mieszkaƒców wynosi∏a zaledwie 2000 osób.

Po wojnie miasto powoli, ale systematycznie si´ rozbudowywa∏o. Jego dynamiczny rozwój da-

tuje si´ od 1955 r., kiedy to w wyniku nowego podzia∏u administracyjnego powsta∏ powiat

wieruszowski.

W 1972 r. Wieruszów zdoby∏ tytu∏ krajowego wicemistrza gospodarnoÊci.

W 1973 r. w koÊciele Ojców Paulinów przebywa∏ ówczesny Metropolita Krakowski Kardyna∏

Karol Wojty∏a, póêniejszy Papie˝ Jan Pawe∏ II, który uczestniczy∏ w obchodach trzechsetnej

rocznicy Êmierci Ojca Augustyna Kordeckiego. W roku 2000 Rada Miejska uhonorowa∏a Pa-

pie˝a Jana Paw∏a II tytu∏em Honorowego Obywatela Miasta Wieruszowa.

W wyniku reformy administracyjnej w 1999 r. Wieruszów uzyska∏ status miasta – siedziby Po-

wiatu Wieruszowskiego. Od tego czasu powsta∏o tu wiele nowych instytucji, takich jak: Urzàd

Skarbowy, Biuro Terenowe Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Placówka Terenowa Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego, Powiatowa Komenda Policji, Powiatowa Komenda

Stra˝y Po˝arnej, Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powia-

towa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Od tego momentu rozpoczà∏ si´ nowy okres w roz-

woju miasta i ziemi wieruszowskiej.

G M I N A  W  D O L I N I E  R Z E K I  P R O S N Y

H i s t o r i a

Portret Ojca Augustyna Kordeckiego

Tablica upami´tniajàca Êmierç Ojca Augustyna

Kordeckiego w klasztorze Ojców Paulinów

Sanktuarium Êw. Wojciecha w Ciesz´cinie

O∏tarz g∏ówny w Sanktuarium Êw. Wojciecha 

w Ciesz´cinie
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KoÊció∏ i klasztor Ojców Paulinów nocà
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Dzieje Wieruszowa od 1401 roku zwiàzane sà 

z obecnoÊcià Zakonu Paulinów. Wtedy to dziedzic

Wieruszowa Bernard Wierusz ufundowa∏ pierw-

szy, drewniany, bogato wyposa˝ony klasztor 

i koÊció∏. Budowle te sp∏on´∏y podczas po˝aru mia-

sta w 1612 r. W 1676 r. zosta∏ wybudowany obec-

nie istniejàcy, trzeci w historii Zakonu, koÊció∏ pw.

Zes∏ania Ducha Âwi´tego i Nawiedzenia NMP oraz

klasztor. Dekretem Biskupa Kaliskiego Stanis∏awa

Napiera∏y koÊció∏ OO. Paulinów zosta∏ w 2009 

roku ustanowiony Diecezjalnym Sanktuarium Mi∏o-

siernego Jezusa Pi´cioraƒskiego. KoÊció∏ oraz klasz-

tor sà budowlami murowanymi, wzniesionymi 

w stylu barokowym. Najcenniejszym zabytkiem

Êwiàtyni jest ∏askami s∏ynàcy obraz Pana Jezusa Pi´-

cioraƒskiego, zwany te˝ obrazem Mi∏osierdzia Bo-

˝ego. Jest on jedynym zabytkiem z epoki gotyku 

w Wieruszowie zachowanym do dnia dzisiejszego.

W koÊciele znajduje si´ obraz Matki Boskiej Cz´-

stochowskiej namalowany na desce, b´dàcy wiernà

kopià wizerunku jasnogórskiego. Wielkiemu o∏ta-

rzowi splendoru dodajà tak˝e stalle umieszczone

po obu stronach prezbiterium. 

W ostatnich latach klasztor zosta∏

wyremontowany i odre-

staurowany. 

Centrum miasta, po∏o˝one na prawym brzegu

rzeki Prosny, stanowi rozleg∏y czworoboczny

rynek obj´ty ochronà konserwatorskà. 

Interesujàcym zabytkiem jest grodzisko kultury

∏u˝yckiej w Kuênicy Skakawskiej, pochodzàce 

z V epoki bràzu (900–700 lat p.n.e.), a obok nie-

go koÊció∏ modrzewiowy z 1746 r. kryty gontem,

pw. Êw. Rocha, majàcy charakter pielgrzymkowy,

pobudowany jako wotum po ustàpieniu panujà-

cej wówczas zarazy cholery.

Gmina po∏o˝ona jest na staro˝ytnym „Szlaku

Bursztynowym”, którym podà˝a∏ do Prus 

w 997 r. Êw. Wojciech. Zatrzyma∏ si´ on 

w Ciesz´cinie, gdzie g∏osi∏ miejscowej ludnoÊci

Ewangeli´. Dzisiaj w tym miejscu znajduje si´ 

zabytkowy koÊció∏ drewniany z 1789 r. – Diece-

zjalne Sanktuarium Êw. Wojciecha z relikwiami

patrona.

Warto zwiedziç te˝ murowany, neoromaƒski

jednonawowy koÊció∏ parafialny z 1842 r. pw.

Êw. Micha∏a Archanio∏a w Wyszanowie z póêno-

gotyckà rzeêbà Êw. Barbary z ok. 1510 r.

W Wieruszowie - Podzamczu znajduje si´ zabyt-

kowa wie˝a ciÊnieƒ wybudowana w 1872 r., 

która obs∏ugiwa∏a parowozy do czasu elektryfika-

cji trasy kolejowej, oraz zabytkowy koÊció∏ ewan-

gelicki wybudowany w 1888 r. dla nap∏ywajàcej 

z Niemiec ludnoÊci.

Z a b y t k i

KoÊció∏ Êw. Rocha w Kuênicy Skakawskiej

Obraz Pana Jezusa Pi´cioraƒskiego

Figura Êw. Barbary w koÊciele 

Êw. Micha∏a Archanio∏a

Relikwie Êw. Wojciecha w Sanktuarium 

w Ciesz´cinie
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W Gminie Wieruszów pomnikami przyrody sà: • aleja 96 d´bów czerwonych wzd∏u˝ drogi

wojewódzkiej nr 450 Wyszanów - Wieruszów - Opatów, w obr´bie wsi Kuênica Skakawska; 

• lipa drobnolistna o obwodzie pnia 575 cm rosnàca w Ciesz´cinie, w sàsiedztwie Sanktuarium

Êw. Wojciecha; • 2 okaza∏e d´by szypu∏kowe na cmentarzu Êw. Rocha w Kuênicy Skakawskiej 

o obwodach 401 i 425 cm; • lipa srebrzysta rosnàca w parku miejskim w Wieruszowie (rynek)

o obwodzie 253 cm.

Dodatkowà atrakcjà dendrologicznà jest rosnàcy nieopodal rynku tulipanowiec amerykaƒski.

P o m n i k i  p r z y r o d y

O b s z a r  c h r o n i o n e g o  k r a j o b r a z u

„ D o l i n a  r z e k i  P r o s n y ”

Gmina Wieruszów po∏o˝ona jest na Obszarze chronionego kra-

jobrazu „Dolina rzeki Prosny” utworzonego w celu ochrony

terenów cennych ze wzgl´du na walory przyrodnicze i krajobra-

zowe na podstawie rozporzàdzenia wojewody kaliskiego 

z roku 1996. W∏àczona jest do systemu ECONET, jako korytarz

ekologiczny o znaczeniu krajowym. Obszar chronionego krajo-

brazu „Dolina rzeki Prosny” obejmuje ok. 3400 ha, charak-

teryzuje si´ wyjàtkowym w skali regionu, naturalnym krajo-

brazem. Cechujà go zró˝nicowanie zbiorowisk roÊlinnych 

i leÊnych, bogactwo flory i fauny na obszarach zalewowych,

niezdegradowane Êrodowisko. Na obszarze chronionego krajo-

brazu wprowadzono czynnà ochron´ ekosystemów leÊnych,

nieleÊnych oraz wodnych.

G M I N A  W  D O L I N I E  R Z E K I  P R O S N Y

Aleja d´bów czerwonych

Lipa drobnolistna w Ciesz´cinie

Dolina rzeki Prosny
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Gmina Wieruszów ma przemys∏owo-rolni-

czy charakter. Miasto posiada pe∏nà infra-

struktur´: sieç wodociàgowà, kanalizacyjnà,

zmodernizowanà oczyszczalni´ Êcieków,

stacj´ uzdatniania wody, sieç gazowà 

i gminne sk∏adowisko odpadów komunal-

nych. Natomiast tereny wiejskie sà w ca∏o-

Êci obj´te siecià wodociàgowà i w wi´kszo-

Êci siecià kanalizacyjnà.

Wieruszów posiada dogodne po∏o˝enie

geograficzne, dobrze rozwini´tà sieç drogo-

wà, co umo˝liwia korzystne po∏àczenia 

komunikacyjne z Warszawà, ¸odzià, Wro-

c∏awiem, Poznaniem, Katowicami i Cz´sto-

chowà. 

W 2008 r. w Gminie Wieruszów zosta∏

uruchomiony program pomocy publicznej

de minimis dla przedsi´biorców inwestujà-

cych i tworzàcych nowe miejsca pracy dajà-

cy prawo do zwolnieƒ z podatku od nieru-

chomoÊci, którego celem jest przede

wszystkim gospodarczy rozwój Gminy. 

Na terenie Gminy Wieruszów zarejestro-

wanych jest 1170 podmiotów gospodar-

czych. W mieÊcie znajdujà si´ liczne firmy

prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie handlu 

i us∏ug. Sà to ma∏e i Êrednie przedsi´bior-

stwa. W Gminie Wieruszów najbardziej

rozwini´ty jest przemys∏ drzewny, meblar-

ski, tapicerski, odzie˝owy oraz przetwór-

stwa mi´snego, którego stymulatorem sà

du˝e zak∏ady znane nie tylko w Polsce, ale

równie˝ na rynkach zagranicznych, posiada-

jàce certyfikaty i znaki jakoÊci, a tym samym

spe∏niajàce wszelkie standardy europejskie.

BRAN˚A MEBLARSKO-DRZEWNA:

• Zak∏ady P∏yt Wiórowych PFLEIDERER PROSPAN SA 

w Wieruszowie

• HM „Helvetia Meble” Sp. z o.o. w Wieruszowie

• Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us∏ugowe „STOLWIT” 

w Polesiu 

• Polsko-Duƒska Spó∏ka Meblowa M-LINE Sp. z o.o. w Polesiu

• Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us∏ugowe „STAGRA” 

w Wieruszowie

BRAN˚A ODZIE˚OWO-KONFEKCYJNA:

• Firma TUDOR Sp. z o.o.

• Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us∏ugowe „CONDUO” 

w Wieruszowie

• Firma Produkcyjno-Handlowa „KREACJA” w Wieruszowie

• Zak∏ad Odzie˝owy „TOPAZ” w Wieruszowie

• Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowe „PROSNA” Sp. z o.o. 

w Wieruszowie

BRAN˚A PRZETWÓRSTWA MI¢SNEGO:

• Zak∏ad Rozbioru Mi´sa W¢DLINKA S.J.

• PPHU Zak∏ad Rozbioru Mi´sa. Zdzis∏aw Semba

• Zak∏ad Przetwórstwa Mi´snego „Na Koçminie” w Wieruszowie

• Zak∏ad Przetwórstwa Mi´snego S∏owikowski w Wieruszowie

POZOSTA¸E:

• AKE POLSKA Sp. z o.o. w Wieruszowie

• AGRECOL Sp. z o.o. w Wieruszowie

• Przedsi´biorstwo Komunalne w Wieruszowie SA

• Zak∏ad Handlowo-Produkcyjny „Trading” 

• PROMAL Sp. z o.o. w Wieruszowie

• Zak∏ad Produkcyjno-Us∏ugowo-Handlowy PROMAL 

Dàbrowska ˚ó∏towska Sp. jawna w Wieruszowie

• Firma ANIMAR w Wieruszowie

W Wieruszowie dzia∏ajà niezb´dne instytucje otoczenia biznesu, takie

jak: firmy ubezpieczeniowe, banki i instytucje administracyjne. Silnie roz-

wini´ta przedsi´biorczoÊç mieszkaƒców sprawia, ˝e na rynku pracy mo˝-

na znaleêç fachowców z wielu dziedzin, w tym m∏odych wykszta∏conych

absolwentów wy˝szych uczelni.

Potencjalni inwestorzy mogà liczyç na bezpoÊrednie zaanga˝owanie

w∏adz samorzàdowych w realizacj´ poszczególnych projektów oraz 

pomoc inwestorom w uregulowaniu spraw formalno-prawnych. Na te-

renie Gminy znajduje si´ ok. 200 ha uzbrojonych terenów przeznaczo-

nych pod inwestycje.

PFLEIDERER PROSPAN SA w Wieruszowie

G o s p o d a r k a W i z y t ó w k à  g o s p o d a r c z à

W i e r u s z o w a  s à  n a s t ´ p u j à c e

z a k ∏ a d y  i  f i r m y :

G M I N A  W  D O L I N I E  R Z E K I  P R O S N Y
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Przedsi´biorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Us∏ugowe STOLWIT

w Polesiu

Przedsi´biorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Us∏ugowe STAGRA 

w Wieruszowie

TUDOR Sp. z o.o.

w Wieruszowie

AGRECOL Sp. z o.o. 

w Wieruszowie

Przedsi´biorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Us∏ugowe CONDUO

w Wieruszowie

HM HELVETIA MEBLE Sp. z o.o. 

w Wieruszowie

PROMAL Sp. z o.o. 

w Wieruszowie

Przedsi´biorstwo Komunalne SA

w Wieruszowie
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E d u k a c j a

Gimnazjum Nr 1 w Wieruszowie

Boisko sportowe w Teklinowie

Wyst´p dzieci z SP Nr 1 w Wieruszowie

˝y do Towarzystwa Gimnazjów Poszukujà-

cych z Ma∏ych Miast i Wsi. SpoÊród szeregu

organizowanych konkursów oraz imprez

nale˝y wymieniç Przeglàd Piosenki Obcoj´-

zycznej, Gminny i Powiatowy Turniej Wie-

dzy, a tak˝e eliminacje do Ogólnopolskiego

Turnieju Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowe-

go, odbywajàce si´ na terenie Miasteczka

Ruchu Drogowego przy Zespole Szkó∏ 

Nr 2 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego 

w Wieruszowie. Przy Zespole Szkó∏ Nr 2

powo∏ano Towarzystwo Historyczno-Kul-

turalne „Arsonium”. Szereg sukcesów

uczniowie szkó∏ osiàgn´li poprzez uczest-

nictwo w zawodach i imprezach sporto-

wych organizowanych przez Powiatowy

Zwiàzek Sportowy. Placówki oÊwiatowe re-

alizujà ponadto szereg projektów ogólno-

polskich oraz unijnych. Biorà udzia∏ w pro-

gramie zaj´ç dydaktycznych, sportowych 

i rekreacyjnych. Celem programu jest zago-

spodarowanie czasu wolnego uczniów

szkó∏ podstawowych i gimnazjów oraz pod-

niesienie sprawnoÊci fizycznej uczniów, za-

spokojenie i rozwój ich zainteresowaƒ oraz

zdolnoÊci, wdro˝enie do zdrowego wspó∏-

zawodnictwa z zachowaniem zasad „fair

play” – wdro˝enie do samooceny. 

Wszystkie placówki Gminy posiadajà tytu∏

„Szko∏y z klasà”.

Rada Miejska w Wieruszowie uchwali∏a 

w roku 2002 Stypendium Burmistrza Wie-

ruszowa, które przyznane jest dwa razy 

w roku szkolnym najzdolniejszym uczniom

szkó∏ podstawowych i gimnazjów. Rokrocz-

nie stypendia za wyniki w nauce otrzymuje

ponad 100 dzieci i m∏odzie˝y. 

W ostatnich trzech latach znaczàcej popra-

wie uleg∏o zaplecze sportowe szkó∏. Odda-

no do u˝ytku dzieci i m∏odzie˝y: przy Szko-

le Podstawowej Nr 1 w Wieruszowie, 

nowo powsta∏y obiekt wybudowany w ra-

mach programu rzàdowego „Moje Boisko –

Orlik 2012”, boisko wielofunkcyjne przy

Zespole Szkó∏ Nr 2 w Wieruszowie oraz

przy Szkole Podstawowej w Teklinowie.

Trwajà prace zwiàzane z budowà boiska

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej

w Pieczyskach. Przebudowie uleg∏o równie˝

wielofunkcyjne boisko sportowe przy Ze-

spole Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych w Wieru-

szowie. Dla ma∏ych dzieci ze Êrodków Unii

Europejskiej wybudowano w ka˝dej miej-

scowoÊci przy obiekcie szkolnym plac za-

baw. 

Wszystkie obiekty edukacyjne Gminy Wie-

ruszów sà wyremontowane i spe∏niajà stan-

dardy edukacyjne.

Na terenie Gminy Wieruszów znajduje si´

6 szkó∏ podstawowych, 2 gimnazja, 2 przed-

szkola samorzàdowe oraz Publiczne Przed-

szkole Sióstr Êw. Jadwigi. Ponadto dzia∏al-

noÊç edukacyjnà prowadzi Zespó∏ Szkó∏ Po-

nadgimnazjalnych im. Stanis∏awa Staszica 

w Wieruszowie oraz Zespó∏ Szkó∏ Ogólno-

kszta∏càcych im. Miko∏aja Kopernika w Wie-

ruszowie. Wszystkie placówki oÊwiatowe sà

wyposa˝one w pracownie komputerowe.

Nowoczesnym obiektem przy Gimnazjum

nr 1 im. Jana Paw∏a II w Wieruszowie jest

Hala Sportowa. Wizytówkà szkó∏ sà chóry

szkolne i zespo∏y muzyczno-teatralne, takie

jak: Chór „Prymki” oraz Zespó∏ Wokalno-

-Instrumentalny i Teatralny Gimnazjum 

Nr 1 im. Jana Paw∏a II w Wieruszowie, Chór

„Wiolinki” Szko∏y Podstawowej Nr 1 

im. Janusza Korczaka w Wieruszowie, Ze-

spó∏ Wokalno-Instrumentalny „Libero”,

dzia∏ajàcy przy Szkole Podstawowej 

w Wyszanowie. Chór „Prymki” zdobywa

zaszczytne I miejsca na Ogólnopolskich

Konkursach Kol´d i Pastora∏ek organizowa-

nych w ramach programu „Âpiewajàca Pol-

ska” w ¸odzi. Gimnazjum Nr 1 im. Jana

Paw∏a II w Wieruszowie wspó∏pracuje ze

szko∏à partnerskà w Strussffurcie oraz nale-

G M I N A  W  D O L I N I E  R Z E K I  P R O S N Y
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Rzeêby Henryka Staszko

Chór Lira

Wieruszowska Galeria Sztuki

licznych koncertów, do wspó∏pracy zapraszajàc wy-

bitne krajowe zespo∏y wokalno-instrumentalne.

Jest uczestnikiem koncertów krajowych i zagranicz-

nych. Repertuar Chóru to ponad 100 pieÊni daw-

nych mistrzów, jak i utwory wspó∏czesne. W swo-

jej artystycznej dzia∏alnoÊci posiada ju˝ 5 p∏yt. Jest

zdobywcà licznych nagród i wyró˝nieƒ. W 2009 r.

zdoby∏ III miejsce w ogólnopolskim konkursie pt.

„Cantio Ladzienesis” (¸ódê).

Ofert´ kulturalnà naszego miasta wzbogaca dzia∏a-

jàca od ponad 10 lat Kapela podwórkowa „Sami

Swoi” oraz Orkiestra D´ta przy OSP w Wieruszo-

wie, ich wyst´py uÊwietniajà uroczystoÊci obcho-

dów rocznic, festyny i inne imprezy kulturalne na

terenie Gminy Wieruszów.

Znaczàcà rol´ krzewienia tradycji kulturalnych pe∏-

ni Towarzystwo Przyjació∏ Wieruszowa, ko∏a go-

spodyƒ wiejskich kultywujàce kultur´ wiejskà oraz

rzeêbiarze ludowi kultywujàcy twórczoÊç ludowà.

Ofert´ kulturalnà miasta tworzà równie˝ imprezy

organizowane bàdê wspó∏organizowane przez w∏a-

dze samorzàdowe. Wiele z nich ma charakter

trwa∏y, ale pojawiajà si´ tak˝e nowe pomys∏y

wzbogacajàce ofert´ kulturalnà. Do imprez cyklicz-

nych, które zas∏ugujà na szczególne podkreÊlenie,

nale˝à: Âwi´to Miasta – „Dni Wieruszowa”, Do-

˝ynki Gminne, Regionalna Impreza Integracyjna

„Byç Razem”, Dobroczyƒca Ziemi Wieruszowskiej,

koncerty chórów i zespo∏ów muzycznych. W naj-

bli˝szym czasie pragniemy zorganizowaç I Regional-

ny Festiwal Chórów, wykorzystujàc talenty dzieci,

m∏odzie˝y i doros∏ych. 

K u l t u r a

˚ycie kulturalne Miasta i Gminy Wieruszów ma bogate tradycje. Znaczàcà rol´ 

w kszta∏towaniu ˝ycia kulturalnego Wieruszowa ma Wieruszowski Dom Kultury,

który prowadzi wszechstronnà dzia∏alnoÊç na rzecz ró˝nych Êrodowisk i grup wie-

kowych. Swojà ciekawà i zró˝nicowanà ofertà przyciàga wielu mieszkaƒców Wieru-

szowa i okolic, którzy zawsze znajdujà tu pomys∏y na ciekawe sp´dzanie wolnego

czasu. W Wieruszowskim Domu Kultury pr´˝nie rozwija si´ amatorski ruch arty-

styczny sk∏adajàcy si´ z wielu zespo∏ów, sekcji i kó∏ zainteresowaƒ. Nale˝à do nich

m.in. dzieci´cy zespó∏ taneczny, m∏odzie˝owy zespó∏ taƒca nowoczesnego, m∏odzie-

˝owy zespó∏ HIP-HOP i Break Dance, zespó∏ dzieci´cy i m∏odzie˝owy ze Studia Pio-

senki. Wieruszowski Dom Kultury jest organizatorem spektakularnych przedsi´-

wzi´ç rangi ogólnokrajowej i mi´dzynarodowej, które na sta∏e wpisa∏y si´ w kalen-

darz imprez kulturalnych. Nale˝à do nich:

1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

2. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Moja Szuflada” 

3. Mi´dzynarodowy Festiwal Sztuk Rozmaitych „TRATWA KULTUR” 

4. Mi´dzynarodowy Plener Malarski „Sztuka i Czas”.

W 2008 r. powsta∏a nowa sekcja Wieruszowskiego Domu Kultury – Wieruszowski

Uniwersytet III Wieku. Obecnie liczy ponad 200 cz∏onków, którzy aktywnie uczest-

niczà w ˝yciu kulturalnym i edukacyjnym naszego miasta.

Instytucjà kulturalnà na trwa∏e zwiàzanà z miastem jest równie˝ Miejsko-Gminna Bi-

blioteka Publiczna im. W∏adys∏awa Reymonta. Biblioteka posiada 5 filii. Organizuje

wiele spotkaƒ autorskich, wystawy okolicznoÊciowe, wieczory poezji, wystawy foto-

graficzne oraz konkursy czytelnicze o zasi´gu lokalnym i regionalnym. 

W ciàgu ostatnich kilku lat podnosi si´ poziom kultury zw∏aszcza muzycznej w na-

szym mieÊcie. Dzieje si´ to dzi´ki o˝ywionej dzia∏alnoÊci Chóru „Lira” dzia∏ajàcego

przy parafii Zes∏ania Ducha Âw. w Wieruszowie. Chór „Lira” jest organizatorem 

Kapela Sami Swoi
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Atrakcjà turystycznà ziemi wieruszowskiej sà zabytkowe

koÊcio∏y, pomniki przyrody, urokliwe zakàtki oraz malow-

nicze tereny doliny rzeki Prosny.

Opiek´ nad pomnikami przyrody, zabytkami oraz szlakami

turystycznymi sprawuje Oddzia∏ Ziemi Wieruszowskiej

PTTK w Wieruszowie. Mi∏oÊnicy pieszych eskapad,

rowerowych i konnych wycieczek majà do dyspozycji

wielokilometrowe oznakowane szlaki rowerowe, konne 

T u r y s t y k a

i spacerowe. Wyruszaç na nie mogà z licznych gospo-

darstw agroturystycznych oraz bazy noclegowej znajdu-

jàcej si´ w samym Wieruszowie.

W mieÊcie dzia∏a równie˝ Punkt Informacji Turystycznej

przy ulicy Waryƒskiego 11.

Wieruszów jest doskona∏ym miejscem na weekendowy

odpoczynek.
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S p o r t

W Wieruszowie stworzono dobre warunki do uprawiania sportu

i aktywnego wypoczynku. W miejscowoÊciach Gminy Wieruszów

funkcjonujà kluby sportowe wspó∏dzia∏ajàce z placówkami oÊwia-

towymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wÊród miesz-

kaƒców. Rokrocznie organizowane sà liczne gminne konkursy 

i imprezy sportowe, jak np. „Puchar Burmistrza” w pi∏ce no˝nej 

i pi∏ce siatkowej, szachach lub bryd˝u czy bieg gminny w ramach

akcji „Polska Biega”. Przez naszà Gmin´ przebiega etap

Ogólnopolskiego WyÊcigu Kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym”.

Imprezy te nie tylko zach´cajà do aktywnego sp´dzania wolnego

czasu, ale równie˝ stanowià wspania∏à okazj´ do spotkania si´

wielu pokoleƒ mieszkaƒców gminy. Dodatkowo w szko∏ach na

terenie gminy funkcjonuje Szkolny Zwiàzek Sportowy, który orga-

nizuje zawody sportowe, gimnazjady, kwalifikacje do zawodów

powiatowych i wojewódzkich. Gmina wykorzystuje równie˝

potencja∏ istniejàcych na jej terenie organizacji pozarzàdowych,

dzi´ki którym mo˝liwe jest rozwijanie umiej´tnoÊci sportowych 

w dyscyplinach, takich jak: szachy, bryd˝, modelarstwo p∏ywajàce,

aerobik, taniec, zespo∏owe gry sportowe (siatkówka, koszykówka,

unihokej), itp. Sà one doskona∏ym uzupe∏nieniem sekcji dzia∏ajà-

cych w ramach klubu sportowego WKS „Prosna” Wieruszów.

Cz∏onkowie klubu sà zrzeszeni w sekcjach pi∏ki no˝nej, tenisa

sto∏owego i pi∏ki siatkowej. 

W∏adze samorzàdowe chcà, aby Gmina Wieruszów by∏a postrze-

gana jako gmina dbajàca o potrzeby mieszkaƒców w zakresie

sportu i rekreacji. W 2008 roku otwarto uroczyÊcie kompleks

boisk wybudowanych w ramach programu rzàdowego „Moje

boisko – Orlik 2012”, a w 2009 roku w Teklinowie boisko 

z nawierzchnià poliuretanowà. Równie˝ w 2009 roku przy

Zespole Szkó∏ Nr 2 i w Pieczyskach rozpocz´to budow´ wielo-

funkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej,

planowane zakoƒczenie inwestycji w pierwszym pó∏roczu 2010 r.

W Gminie dobrze rozwini´ta jest równie˝ szkolna baza sportowa.

Szko∏y wyposa˝one sà w sale gimnastyczne oraz zewn´trzne

obiekty sportowe (boiska, korty tenisowe itp.). ÂwiadomoÊç

zdrowego trybu ˝ycia pragniemy propagowaç wÊród mieszkaƒców

od najm∏odszych lat, dlatego w latach 2009–2010 na terenie

ka˝dego so∏ectwa Gminy powsta∏ lub powstanie ogólnodost´pny

plac zabaw dla dzieci.

Cross 2009

Turniej pi∏ki siatkowej w Gimnazjum Nr 1 w Wieruszowie
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Z d r o w i e  i  o p i e k a

s p o ∏ e c z n a

Miejski OÊrodek Profilaktyki Terapii

Uzale˝nieƒ i Wspó∏uzale˝nienia 

w Wieruszowie

Miejsko-Gminny OÊrodek Pomocy

Spo∏ecznej

NZOZ BONUS

Us∏ugi medyczne na terenie Gminy Êwiadczone sà przez trzy

Niepubliczne Zak∏ady Opieki Zdrowotnej: „Medix”, „Bonus”

oraz „Cor”. Opiek´ zdrowotnà zapewnia równie˝ Powiatowe

Centrum Medyczne sp. z o.o. posiadajàce w swoich struktu-

rach szpital. Jednostka ta w 2008 roku jako pierwsza w woje-

wództwie ∏ódzkim zosta∏a przekszta∏cona z samodzielnego

publicznego zak∏adu opieki zdrowotnej w spó∏k´ prawa hand-

lowego ze 100% udzia∏em samorzàdu powiatowego. Gmina

jest organem za∏o˝ycielskim, funkcjonujàcego w Wieruszowie,

jedynego w województwie (poza ¸odzià) Miejskiego OÊrodka

Profilaktyki Terapii Uzale˝nieƒ i Wspó∏uzale˝nienia. W ramach

OÊrodka dzia∏a równie˝ Punkt Informacyjny Przeciwdzia∏ania

Przemocy w Rodzinie oraz Punkt Konsultacyjny dla Osób

Uzale˝nionych od Ârodków Psychoaktywnych. OÊrodek

udziela Êwiadczeƒ zdrowotnych w stosunku do osób z prob-

lemem uzale˝nienia i ich rodzin. Pomoc spo∏ecznà realizuje

Gminne Centrum Polityki Spo∏ecznej im. Jana Paw∏a II oddane

do u˝ytku w 2008 r., w ramach którego funkcjonuje Miejsko-

Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej, który pomaga miesz-

kaƒcom w przezwyci´˝aniu trudnych sytuacji ˝yciowych.

Pomoc ta realizowana jest w formie Êwiadczeƒ pieni´˝nych

(wyp∏ata zasi∏ków, dodatków mieszkaniowych, Êwiadczeƒ

rodzinnych i alimentacyjnych), ale i równie˝ w formie us∏ug

opiekuƒczych, kierowania do domów pomocy spo∏ecznej 

i prowadzenia do˝ywiania dzieci. Pomoc spo∏eczna prowadzi

równie˝ jad∏odajni´, w której sà wydawanie gotowe posi∏ki dla

podopiecznych OÊrodka, znajdujàcych si´ w szczególnie trud-

nej sytuacji. W placówce dzia∏a Bank ˚ywnoÊci oraz Klub

Seniora, który podejmuje dzia∏ania aktywizujàce ludzi starszych,

zmierzajàce do tego, by jesieƒ ˝ycia wype∏niona by∏a ró˝norod-

nymi zaj´ciami integracyjnymi, ciekawymi zarówno na

p∏aszczyênie intelektualnej, jak i aktywnoÊci ruchowej. Swoje

dzia∏ania statutowe placówka uzupe∏nia poprzez realizacj´ pro-

jektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego. 

Mieszkaƒcom s∏u˝y równie˝ Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie. Centrum realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

spo∏ecznej, tj. dzia∏ania na rzecz osób niepe∏nosprawnych. Od

2006 roku placówka prowadzi równie˝ Punkt Interwencji

Kryzysowej, w którym osoby potrzebujàce pomocy uzyskaç

mogà specjalistyczne wsparcie i poradnictwo. Na terenie

Gminy podobne dzia∏ania podejmuje Stowarzyszenie

Integracyjne „Klub Otwartych Serc” oraz Towarzystwo

Przyjació∏ Dzieci Oddzia∏ Miejski Wieruszów, nale˝àce do

najpr´˝niej dzia∏ajàcych organizacji pozarzàdowych na terenie

powiatu. Celem ich funkcjonowania jest wyrównywanie szans

rozwojowych dzieci i m∏odzie˝y niezale˝nie od ich sprawnoÊci

fizycznej, psychicznej, patologii, wyznania, czy statusu finan-

sowego. Organizacje te sà organizatorami cyklicznych imprez,

takich jak: Regionalna Impreza Integracyjna „Byç Razem”,

„Dobroczyƒca Ziemi Wieruszowskiej”, „Lokalne Âwi´to

Wolontariatu”. Sà równie˝ realizatorami wielu projektów, na

które pozyskujà Êrodki z funduszy Unii Europejskiej.
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Samorzàd Gminy wspiera organizacje pozarzàdowe, które wycho-

dzà naprzeciw problemom i potrzebom lokalnego spo∏eczeƒstwa

oraz przyczyniajà si´ do realizacji wa˝nych celów spo∏ecznych. 

Tutejsze organizacje wykazujà si´ tak˝e wieloma dzia∏aniami 

i inicjatywami.

Aktywnie uczestniczà w ˝yciu Gminy, w∏àczajàc si´ lub samodzielnie

organizujàc imprezy kulturalne, rekreacyjno-sportowe i turystyczne.

Organizacje da∏y równie˝ poczàtek dzia∏alnoÊci 5 Êwietlicom opie-

kuƒczo-wychowawczym i 2 socjoterapeutycznym.

Wa˝nà rol´ w propagowaniu idei rozwoju spo∏ecznego i lokalnej

aktywizacji odgrywajà, dzia∏ajàce na terenie Gminy organizacje po-

zarzàdowe, takie jak:

1. Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”,

ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów

2. Stowarzyszenie Profilaktyczne „Alternatywa”, ul. Sportowa 7,

98-400 Wieruszów

3. Stowarzyszenie „Prawo–Obywatel–Demokracja”,

ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów

4. Stowarzyszenie TrzeêwoÊciowe „Wierusz”, ul. Sportowa 4, 

98-400 Wieruszów

5. Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Wieruszowskiej,

ul. Waryƒskiego 8, 98-400 Wieruszów

6. Stowarzyszenie „Mi´dzy Prosnà a Wartà”,

Lokalna Grupa Dzia∏ania, ul. Rynek 1/7, 98-400 Wieruszów

7. Stowarzyszenie „JMR Edukacja i Praca”, ul. Mirkowska 19, 

98-400 Wieruszów

8. Stowarzyszenie Hodowców Ptactwa LeÊnego „Orze∏”,

ul. Teklinowska 16a, 98-400 Wieruszów

9. Stowarzyszenie Chóralne „Lira” przy klasztorze Ojców 

Paulinów, ul. Dàbrowskiego 12, 98-400 Wieruszów

10. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubczyna, Lubczyna 13, 

98-400 Wieruszów

11. Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Dzieci i M∏odzie˝y 

oraz Komunikacji Spo∏ecznej „Nadwra˝liwi”, ul. Rynek 8, 

98-400 Wieruszów

12. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddzia∏ Miejsko-

Powiatowy, ul. Dàbrowskiego 43, 98-400 Wieruszów 

13. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Liderów Dzia∏aƒ 

Psychospo∏ecznych, Ko∏o Regionalne w Wieruszowie,

ul. K´piƒska 53, 98-400 Wieruszów,

14. Towarzystwo Przyjació∏ Wierszowa, ul. Wieluƒska 11, 

98-400 Wieruszów

15. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,

ul. Warszawska 3/17, 98-400 Wieruszów

16. Towarzystwo Rozwoju Polesia, Polesie 23, 98-400 Wieruszów 

17. Towarzystwo Historyczno-Kulturalne „Arsonium”,

ul. Teklinowska 27, 98-400 Wieruszów

18. Zwiàzek Emerytów i Rencistów, Oddzia∏ w Wieruszowie,

ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów

A k t y w n o Ê ç  s p o ∏ e c z n a  N G O
19. Ko∏o Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów 

Politycznych, ul. Waryƒskiego 8, 98-400 Wieruszów

20. Polski Zwiàzek Inwalidów, ul. Waryƒskiego 8, 98-400 Wieruszów

21. Polski Zwiàzek Niewidomych, ul. Waryƒskiego 8, 98-400 Wieruszów

22. Zwiàzek Nauczycielstwa Polskiego, ul. Waryƒskiego 14, 

98-400 Wieruszów

23. Towarzystwo Przyjació∏ Dzieci, Oddzia∏ Miejsko-Gminny 

w Wieruszowie, ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów

24. Liga Obrony Kraju, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów

25. Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej, Parafialny Oddzia∏ 

Wieruszów, ul. Warszawska 93 a, 98-400 Wieruszów

26. Ludowy Klub Sportowy „Prosna”, ul. G∏ówna 75, Wyszanów, 

98-400 Wieruszów

27. Wieruszowski Klub Sportowy „PROSNA”, ul. Sportowa 4, 

98-400 Wieruszów

28. Klub Sportowy „Niesób”, Kuênica Skakawska, 98-400 Wieruszów

29. Powiatowy Szkolny Zwiàzek Sportowy, ul. Waryƒskiego 8, 

98-400 Wieruszów

30. Uczniowski Klub Sportowy „Korczak”, ul. Fabryczna 1, 

98-400 Wieruszów

31. Zarzàd Oddzia∏u Powiatowego Zwiàzku Ochotniczych 

Stra˝y Po˝arnych, ul. Boles∏awiecka 10, 98-400 Wieruszów

32. Miejsko-Gminny Zwiàzek OSP, ul. Rynek 1/7, 98-400 Wieruszów. 

Zwiàzek zrzesza 11 jednostek Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych: Chobanin,

Ciesz´cin, Jutrków, Kuênica Skakawska, Lubczyna, Mirków, Pieczyska, 

Podzamcze, Teklinów, Wyszanów, Wieruszów. Przy Ochotniczej Stra˝y

Po˝arnej w Wieruszowie dzia∏a Orkiestra D´ta, liczàca w swoim sk∏adzie

30 druhów.

33. Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich

Na terenach wiejskich aktywnie dzia∏ajà Ko∏a Gospodyƒ 

Wiejskich: Jutrków, Teklinów, Kowalówka, Polesie, Podzamcze.
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98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7

tel. 62 784 11 60
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