PRZYDATNE ADRESY
Na dobrym szlaku
GMINA WIERUSZÓW
www.wieruszow.pl

Chcesz dowiedzieć się o bieżących
wydarzeniach, zarezerwować atrakcje turystyczne?
Tu znajdziesz potrzebne adresy:

Gmina Wieruszów położona na południowo–zachodniej części
województwa łódzkiego. Na obszarze 97,20 km², zamieszkuje
ją blisko 15 tyś. mieszkańców, a samo miasto liczy ponad 8 tys.
osób. Atrakcyjność Gminy Wieruszów to przede wszystkim jej

Urząd Miejski w Wieruszowie

walory geograﬁczne i przyrodnicze. Wieruszów leży nad rzeką

ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów

Prosną, Niesobem oraz Brzeźnicą na tzw. Progu Wieruszow-

tel. 62 78 32 641

skim, który łączy Wyżynę Śląską ze Wzgórzem Ostrzeszowskim.

e-mail: um@wieruszow.pl

Przez Wieruszów przebiegają ważne arterie komunikacyjne:

www.wieruszow.pl

z zachodu na wschód droga ekspresowa S8 Wrocław — Warszawa oraz z południa na północ droga wojewódzka nr 450 łą-

Wieruszowski Dom Kultury:

czącą Bytom, Kalisz i Poznań. Charakter przemysłowo-rolniczy

ul. Rynek 8/9, 98-400 Wieruszów

gminy Wieruszów sprzyja rozwojowi działalności gospodarczej.

tel. 62 78 41 080
e-mail: wdk@wdkwieruszow.pl
www.wdkwieruszow.pl

Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki
w Wieruszowie
ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów
tel. 62 626 20 30
e-mail: biuro@gosit-wieruszow.pl
www.gosit-wieruszow.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. W. S. Reymonta w Wieruszowie
ul. 19 stycznia 7-8, 98-400 Wieruszów
tel. 62 78 41 621
e-mail: biblioteka@mgbp-wieruszow.pl
www.mgbp-wieruszow.pl

Na szlaku historii

Na turystycznym szlaku

Kulturalny Wieruszów

Osadnictwo nad rzeka Prośną sięga tysięcy lat wstecz. W wi-

Animatorem kultury na terenie Gminy Wieruszów jest Wie-

dłach rzek Nierób i Prosny znajdują się wały obronne grodziska

ruszowski Dom Kultury oraz działające na jego strukturze Kino

pochodzącego z czasów kultury łużyckiej. Ptolemeusz Klaudiusz

„Słońce”. Drugim ważnym ośrodkiem kultury jest Miejsko-Gmin-

w dziele „Nauka geograﬁczna” (II w n.e.), nanosząc szlak bursz-

na Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Wieru-

tynowy, zaznaczył na mapie dwie miejscowości na linii rzeki

szowie oraz nowo powstały Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu.

Prosny, są to Arsonium i Calisia. Tę pierwsza miejscowość stano-

Spośród bogatego programu kulturalno sportowego na uwagę

wił zapewne gród, na bazie którego powstał późniejszy Wieru-

zasługują organizowane cyklicznie imprezy:

szów. Założycielem miasta był rycerski ród Wieruszów. W 1401 r.
Bernard Wierusz — sędzia wieluński sprowadził do Wieruszowa

„Dni Wieruszowa”

zakon Paulinów. Położony przy granicy ze Śląskiem Wieruszów

Atrakcją ziemi wieruszowskiej i świadectwem bogatej historii jest wie-

Ogólnopolski Bieg rzeką Prosną

w okresie Rzeczpospolitej szlacheckiej posiadał komorę celną

le cennych, często unikalnych zabytków. W większości są to obiekty

Wmurowanie tablic w Plac Olimpijczyków i Paraolimpijczyków

i jako prywatne miasto szlacheckie stał się lokalnym ośrodkiem

sakralne, kapliczki i dawne budynki podworskie, mające dużą wartość

Ogólnopolski Bieg Uliczny Wieruszów

rozwoju handlu i rzemiosła, a zwłaszcza sukiennictwa. Przez

kulturowa i turystyczną. Wśród głównych zabytków, które warto

Niepodległościowy Maraton MTB Wieruszów

miasto biegły ważne szklaki komunikacyjne, co było przyczyną

zobaczyć są:

częstych napaści i grabieży. Poważne straty poniosła miejscowość w czasie wojny północnej. W 1815 r. na podstawie decy-

Klasztor OO. Paulinów i barokowy kościół pw. Zesłania Ducha

zji Kongresu Wiedeńskiego, ustalona na rzece Prośnie i Nieso-

Świętego w Wieruszowie z 1676 r.

bie granica rozdzieliła miasto na dwie części. Część zachodnia

Pozostałości grodziska kultury łużyckiej w Kuźnicy Skakawskiej

zwana Podzamczem, znalazła się w zaborze pruskim, a część

w sąsiedztwie, którego stoi drewniany kościół pw. Św. Rocha.

wschodnia w Królestwie Polskim. W 1870 r. Wieruszów utra-

Kościół pw. Św. Wojciecha w Cieszęcinie z 1789 r.

cił prawa miejskie, które odzyskał dopiero czterdzieści dziewięć

Neoromański kościół pw. Św. Michała Archanioła w Wyszanowie

lat później. Wielkie zniszczenia dokonały I i II wojna światowa.

Neoromański kościół ewangelicki w Wieruszowie (Podzamcze)

W wyniku reformy administracyjnej w 1999r. Wieruszów uzy-

wzniesiony w 1888 r.

skał status miasta — siedziby Powiatu Wieruszowskiego.
Wieruszów posiada niepowtarzalne walory krajoznawcze i przyrodnicze swoja wyjątkowość zawdzięcza przede wszystkim rzece Pro-

Ciekawostki historyczne:

śnie, która przez tysiące lat kształtowała jej urozmaicony krajobraz.
Niezwykła fauna i ﬂora uzupełniają całość. Entuzjaści turystyki pie-

Przez ziemię wieruszowską przebiegał starożytny

szej, rowerowej i konnej mogą skorzystać z wyznaczonych szlaków

szlak bursztynowy.

turystycznych. Znakowanych tras rowerowych jest 98 km, pieszych

W 1919 r. zburzony został wieruszowski zamek.

40,6 km, jeździeckich 11 km.

W 1673 r. w klasztorze Paulinów zmarł Ojciec Kordecki, bohaterski obrońca Jasnej Góry podczas „potopu szwedzkiego”.

Stawy rybne i rzeka Prosna czekają na miłośników wędkowania. Miło-

W 1973 r. w kościele Paulinów przebywał ówczesny

śnicy sportów wodnych mogą popływać na kajakach i rowerach wod-

Metropolita Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł

nych, a dzieci i młodzież kąpać się w otwartych basenach. Dogodne

II, który uczestniczył w obchodach trzysetnej rocznicy

warunki komunikacyjne i drogowe pozwalają dotrzeć do każdego za-

śmierci o. Augustyna Kordeckiego.

kątka ziemi wieruszowskiej.

