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„A mnie najmilsza jest ma okolica
Gdyż nią się wielu przybyszów zachwyca
Zasobna w zboża, lasy, łąki, pola
Ogrom zieleni, przestrzeń nieskończona
Tu na wędrówki zaprosić was mogę
Abyście mogli podziwiać przyrodę
Do rezerwatu wstąpić też możecie
Jeżeli paproć podziwiać chcecie
I zatęsknicie, tak jak Mickiewicz
Lecz nie do Litwy a do Galewic…”

Sylwia Łakomiak 



Położenie
Gmina Galewice położona jest w południowo - zachodniej części  

województwa łódzkiego.  Powierzchnia gminy wynosi 13 579 ha i jest  
największą obszarowo gminą w powiecie wieruszowskim. Gmina graniczy 
z gminami: Czajków, Klonowa, Lututów, Sokolniki, Wieruszów, Doruchów 
i Grabów nad Prosną. W skład gminy Galewice wchodzą 
22 miejscowości sołeckie. Na terenie gminy zameldowanych jest 6227 osób  
(stan na dzień 31.12.2008 r.). 

Turystyka 
Walory przyrodniczo – krajobrazowe, występowanie dużych 

kompleksów leśnych, położenie gminy w niewielkiej odległości  
od większych miast oraz korzystne usytuowanie komunikacyjne decyduje, 
iż gmina jest obszarem atrakcyjnym turystycznie i wypoczynkowo. 

Przez tereny gminy Galewice wiodą trasy licznych szlaków rowerowych, 
a dla miłośników przejażdżek konnych w kompleksach leśnych północ-
nej części gminy Galewice wytyczono dwa szlaki jeździeckie. Tworzą one 
pętle wokół Brzezin i przysiółka Galewic - Głazu.

Warunki takie sprzyjają rozwojowi działalności agroturystycznej.  
Działalnością rekreacyjno - turystyczną na obszarze gminy zajmuje się  
6 gospodarstw agroturystycznych oraz Dom Wczasów Dziecięcych TPD  
w Głazie, które znajdują się w ewidencji Stowarzyszenia Agroturystycznego 
Ziemi Wieruszowskiej. 



GalewiceGmina 

Środowisko przyrodnicze
Gmina Galewice położona jest na terenach równinnych, w dorzeczu 

rzeki Prosny, a jej powierzchnia w znaczącej większości jest pokryta lasami,  
których drzewostan stanowią głównie: sosna, brzoza, dąb, świerk.  

Lasy w gminie Galewice zajmują 5965,8 ha, co stanowi 43,93 % 
powierzchni gminy. Różnorodność ekosystemu gminy Galewice sprzyja 
różnorodności gatunkowej fauny tego regionu. Żyje tu wiele gatunków, 
które są typowe dla tej części kraju. W tutejszych lasach licznie gromadzą 
się lisy, dziki i sarny. Na skraju pól i lasów można spotkać przepiórki, 
kuropatwy i zające, a spośród gryzoni wiewiórki. Bardzo ciekawy 
jest świat owadów związany z obszarami zalesionymi. Można tu 
znaleźć również żmiję zygzakowatą, zaskrońca i jaszczurkę żyworodną. 
Teren gminy Galewice to rejon lęgowy dla bocianów. Bogaty jest 
również świat ptaków, który związany jest z rezerwatami przyrody 
i większymi zbiornikami wodnymi. Można tu znaleźć orła bielika, 
żurawie, kaczki krzyżówki, dzikie gęsi, jaskółki, bociany i wiele innych.  

Cała gmina Galewice została zaliczona do obszaru chronionego krajo-
brazu „Dolina Prosny”. Za wprowadzeniem na terenie gminy szczególnej 
ochrony przyrody przemawiają: rzadkie i ciekawe zbiorowiska roślinne, 
rezerwat przyrody, stanowiska chronionych 13 gatunków roślin, miejsce lę-
gowe 24 gatunków ptaków, zasoby wód powierzchniowych, walory krajo-
brazowe doliny Prosny, zabytki architektury, tereny rekreacji weekendowej. 

· Rezerwat przyrody „Długosz Królewski” 
W okolicach Węglewic znajduje się rezerwat przyrody „Długosz  

Królewski”. Jest to rezerwat florystyczny chroniący jedno z największych  
w Polsce stanowisk paproci długosz królewski (osmunda regalis) 
oraz mech torfowiec. Rezerwat zajmuje obszar 3,26 ha. W rezerwacie 
rośnie około 40 kęp tego rzadko spotykanego i największego w naszej 
florze gatunku paproci. Ten najokazalszy gatunek krajowych paproci  
rosnący na torfowisku otoczonym przez stuletni fragment boru 
sosnowego, objęty jest ścisłą ochroną. Rezerwat ten jest jednym 
z dwóch w Polsce. Drugi taki można spotkać dopiero na wyspie 
Wolin  (woj. zachodniopomorskie). Jest elementem oceanicznym, 
posiadającym w Polsce wschodnią granicę zasięgu. Warto podkreślić, 
że gatunek ten figuruje na liście roślin narażonych na wymarcie.



Zabytki
Ważnymi elementami środowiska, które sprawiają, że obszar gminy jest 

ceniony turystycznie są również parki oraz zabytki architektoniczne. 

Do zabytków dziedzictwa kulturowego na terenie gminy zaliczono 
drewniany kościół w Węglewicach pod wezwaniem Świętej Trójcy, któ-
ry został wybudowany w 1808 roku i figuruje w Księdze Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Drewniany kościół ma konstrukcję zrębową, jest 
oszalowany i kryty gontem. We wnętrzu świątyni znajduje się polichro-
mia z 1933 roku oraz obraz Przemienienia Pańskiego z XIX wieku będący 
celem pielgrzymek mieszkańców Wieruszowa w ramach wdzięczno-
ści za odwrócenie epidemii cholery. Oprócz drewnianego kościoła 
na szczególną uwagę zasługują: drewniany młyn zbożowy w Węgle-
wicach, zabudowania folwarczne w Galewicach oraz parki w Gale-
wicach, Węglewicach i Dąbiu. 

Park w Galewicach ma powierzchnie ponad 3 ha. W parku znajdu-
je się: dworek, gdzie obecnie mieści się przedszkole oraz zabudowania 
folwarczne pochodzące z drugiej połowy XIX wieku. Najcenniejszymi 
drzewami w parku są dęby szypułkowe wysadzone w dwóch alejach 
dębowych. Najokazalszy dąb ma obwód 390 cm. Ponadto znajduje 
się tu wspaniała aleja akacjowa oraz sosna limba o wysokości ok.
 20 m. Do drzew rosnących na terenie parku zaliczyć należy robinie 
akacjowe, świerki pospolite, sosny, klony zwyczajne i brzozy brodaw-
kowate. W parku znajduje się staw, wokół którego można spotkać 
stanowiska zawilców gajowych, konwalii majowej i knieci błotnych 
oraz krzewy bzu i dzikiej róży. 

Ozdobą Węglewic jest klasycystyczny pałac wzniesiony na przeło-
mie XIX i XX wieku. Obok pałacu, będącego niegdyś siedzibą strażnicy 
granicznej a obecnie należącym do miejscowego nadleśnictwa, rozciąga 
się park w którym pośród starodrzewu rosną 2 klony pospolite 
o obwodach 360 i 300 cm oraz dąb szypułkowy o obwodzie 420 cm.
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Kultura 

Kulturalną stroną życia mieszkańców gminy zajmuje się Gminny  
Ośrodek Kultury w Galewicach oraz Wiejski Dom Kultury w Osieku.  
W skład tych ośrodków wchodzi Biblioteka Publiczna Gminy z filią  
w Osieku, Ostrówku i w Węglewicach. Świadectwem działaności  
ośrodków kultury są liczne imprezy, festyny i coroczne uroczystości 
dożynkowe, zajęcia pozaszkolne, warsztaty,  konkursy na szczeblu 
gminy i powiatu.



Służba zdrowia i opieka społeczna 
Opiekę medyczną zapewniają Niepubliczne Ośrodki Zdrowia  

w Galewicach i w Osieku oraz zatrudnieni tam lekarze, pielęgniarki  
i stomatolog. Zaopatrzenie w leki świadczą apteki w Galewicach  
i w Osieku. Opieką społeczną zajmują się pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej z siedzibą w Galewicach.

Oświata i edukacja 
Na obszarze gminy funkcjonuje sześć szkół podstawowych  

zlokalizowanych w miejscowościach: Galewice, Węglewice, Osiek, 
Ostrówek, Niwiska i Biadaszki oraz  gimnazjum w Galewicach. 

Przy szkołach podstawowych w Ostrówku, Osieku i gimnazjum  
wybudowano sale gimnastyczne. 

W Galewicach funkcjonje również gminne publiczne przedszkole.
 Oprócz niego na terenie gminy działają trzy zespoły wychowania 
przedszkolnego przy szkołach podstawowych w Osieku, w Biadaszkach 
i w Ostrówku. 
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Organizacje pozarządowe 
Działalność władz samorządowych na terenie gminy wspierają  

organizację pozarządowe, do których należą: Ochotnicze Straże Pożar-
ne w Galewicach, w Węglewicach, w Spólu, w Osieku, w Biadaszkach,  
w Niwiskich, w Osowej, w Ostrówku, w Kaskach, w Rybce, w Brzózkach 
oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Galewice, Stowarzyszenie Rozwoju  
Węglewic „Biała Góra” i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnospra-
wnych „Arkadia” w Osieku. Działalnością sportową zajmują się Kluby
Sportowe: Gal – Gaz Galewice, Orzeł Galewice, Flormarbut Osiek 
oraz Uczniowske Kluby Sportowe.  

Rolnictwo i przemysł
Na obszarze gminy Galewice przeważają obszary rolnicze.  

W ogólnej powierzchni wynoszącej 13 579 ha - użytki rolne zajmują 6 903 ha   
(co stanowi 50,8% powierzchni ogólnej). Wśród gruntów rolnych  
przeważają gleby słabe, klas bonitacyjnych V i VI.  W gminie funkcjonu-
je ok. 1 237 gospodarstw rolnych, w których dominują gospodarstwa  
o areale do 5 ha. Rolniczy charakter gminy nie oznacza, że na jej 
terenie nie rozwija się przemysł. W ewidencji działalności gospodarczej  
zarejestrowane jest 226 podmiotów gospodarczych (usługi 
transportowe – 17, usług budowlane -  39, handel – 71, produkcja 
mebli – 7, pozostałe (produkcja wyrobów drewnianych – 11, produkcja 
styropianu – 1, produkcja wyrobów metalowych – 2, produkcja spożyw-
cza – 4, inne usługi – 74), 
Sektor handlu i usług jest całkowicie sprywatyzowany.



Infrastruktura techniczna 
· Komunikacja  -  drogi

Przez teren gminy Galewice przebiegają dogodne szlaki komuni-
kacyjne tj. drogi powiatowe – 68,4 km oraz drogi gminne – 110,44 km.  
Drogi gminne stanowią uzupełnienie sieci dróg układu podstawowe-
go, ułatwiają one połączenie między sąsiednimi gminami,  sołectwami  
a także dojazd do pól, łąk, pastwisk i okolicznych lasów. Przez teren 
gminy nie przebiegają żadne drogi wojewódzkie ani krajowe. 
Do najbliższej drogi krajowej (S8) odległość od gminy wynosi 10 km. 
W takiej samej odległości znajduje się bocznica kolejowa. 

· Gospodarka wodna
Prawie cały teren gminy jest objęty siecią wodociągową, dzięki  

której są zaopatrywani w wodę wszyscy zainteresowani odbiorcy. 
Zaopatrzenie ludności w wodę pochodzi z ujęć wód podziemnych 
(w piętrze czwartorzędowym i jurajskim). Gmina czerpie wodę 
z 7 ujęć wodnych znajdujących się w 5 miejscowościach tj: Galewice – 2 
ujęcia, Osiek – 2 ujęcia, Węglewice, Ostrówek i Niwiska. 

· Gospodarka ściekowa  
Na terenie gminy w miejscowości Galewice wybudowano oczyszczal-

nię ścieków wraz z kanalizacją. Obecnie do sieci podłączeni są mieszkańcy 
Galewic. W pozostałych miejscowościach na terenie gminy ścieki socjal-
no – bytowe są gromadzone w szczelnie zabezpieczonych zbiornikach  
bezodpływowych. Odpady tego rodzaju są odbierane i transportowane 
przez wyspecjalizowane firmy do oczyszczalni ścieków w Wieruszowie  
oraz w Galewicach. 

· Odpady komunalne 
Na terenie gminy funkcjonuje selektywny system gromadzenia  

odpadów. Każdy mieszkaniec został wyposażony w odpowiedni pojemnik 
do gromadzenia odpadów stałych. Oprócz indywidualnych pojemników 
na terenie każdej wsi zostały umieszczone zbiorcze pojemniki do segrega-
cji odpadów (makulatura, szkło, plastik). 


