
Załącznik nr 5 do wniosku o Wsparcie przygotowawcze 

 

Opis spójności obszaru planowanego do objęcia LSR 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” jest dobrowolnym, 

samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek 

samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów 

Wiejskich. W roku 2015 LGD dokonała rozszerzenia terytorialnego przyłączając 4 gminy 

z powiatu sieradzkiego łącząc się terytorialnie i działając wspólnie według określonych 

celów statutowych. Została wyrażona chęć współpracy ramach Lokalnej Grupy Działania 

„Ziemia wieluńsko-Sieradzka” powstałej z połączenia dotychczas działających LGD: 

„Ziemia Wieluńska” oraz „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”, która nie będzie startować do 

nowego Programu PROW 2014-2020. Dlatego Gminy postanowiły przyłączyć się do 

sąsiadującej LGD, której działania i wszelkie aspekty przyrodnicze, historyczne 

i kulturowe są spójne. Dokonano zmiany statutu, nazwy LGD a także dokonano 

ponownego wyboru poszczególnych organów składających się z poszczególnych 

przedstawicieli gmin. Działając na podstawie ustawy ustawy z 20 lutego 2015 r. 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 349), ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 

o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U.2015 poz. 378) LGD planuje 

stworzyć Lokalną strategię Rozwoju przy uwzględnieniu lokalnych potrzeb 

i uwarunkowań. Stanowić ona będzie podstawę działalności i inicjatyw podejmowanych 

przez LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”. Działania objęte LSR obejmować będą zasięg 

10 gmin : Biała, Brąszewice, Brzeźnio, Czarnożyły, Mokrsko, Ostrówek, Skomlin, Wieluń, 

Wróblew i Złoczew.  

 

 

 

 

 

 



Mapa administracyjna LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”   

 

Obszar objęty działalnością LGD zlokalizowany jest w powiecie wieluńskim i sieradzkim 

w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego, jest spójny przestrzennie   

i znajduje się w jednym obrysie. Na obszarze LGD dominuje teren płaski bądź falisty   

o niewielkich spadkach terenu. 

 Powierzchnia całego obszaru wynosi 975 km2  a zamieszkuje go 56 268 mieszkańców.  

 

Nazwa Gminy Powierzchnia w km 2  Ludność 

Biała 74 5396 

Brąszewice 104 4466 

Brzeźnio 129 6379 

Czarnożyły 70 4489 

Mokrsko 78 5359 

Ostrówek 101 4473 



Skomlin 55 3267 

Wieluń 131 9245 

Wróblew 113 6063 

Złoczew 117 7131 

 

Podstawowym elementem mówiącym o spójności obszaru jest jego spójność 

przestrzenna i terytorialna. Gminy wchodzące w skład LGD sąsiadują ze sobą tworząc 

zwarty przestrzennie obszar. Wszystkie gminy zlokalizowane są  

w województwie łódzkim. Północna część obszaru LGD jest typowo nizinna położona 

w obrębie Niecki Sieradzkiej (Gmina Ostrówek, Złoczew). Natomiast południowa część 

obszaru LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” to teren pagórkowaty, pofałdowany 

(obszar zaliczany do Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej) 

 

Kolejnym elementem spójności obszaru jest występowanie szlaków rowerowych 

zarówno w powiecie sieradzkim jak i wieluńskim. Na trasie szlaków oprócz uroczych 

zakątków podziwiać można pamiątki kultury materialnej, walory przyrodnicze oraz 

ciekawą architekturę dworską. 

w powiecie sieradzkim: 

Szlak rowerowy "Sieradzka eSka" – o długości 132 km, kolor żółty biegnący przez 

gminy Brąszewice, Brzeźnio, Wróblew i Złoczew. Szlak, nazwany z racji swego 

charakterystycznego kształtu "Sieradzką eSką", przygotowany został z myślą o tych 

wszystkich, którzy przedkładają aktywny wypoczynek nad tradycyjne jego formy. 

Uwzględnia indywidualne zainteresowania, bowiem na jego trasie każdy - czy to 

miłośnik przyrody, pamiątek historii, czy też po prostu amator ruchu na świeżym 

powietrzu - znajdzie coś interesującego. Szczególnie piękny odcinek szlaku prowadzi 

wzdłuż "Zalewu Próba" gdzie czyste wody zachęcają do dłuższego postoju                  i 

rekreacji. 

 w powiecie wieluńskim: 

 

Wieluń –Ożarów –Wieluń (znakowany kolorem zielonym, długość 29,8 km) Na trasie 

szlaku oprócz uroczych zakątków Wyżyny Wieluńskiej podziwiać można liczne 

pamiątki kultury materialnej Ziemi Wieluńskiej, w tym m.in. wczesnośredniowieczne 

grodzisko w Widoradzu, kościoły murowane z elementami romańskimi w Rudzie   



i Krzyworzece, drewniane kościoły w Kadłubie i Popowicach wzniesione w tzw. stylu 

wieluńskim a także wyjątkowy w swym kształcie drewniany dwór alkierzowy 

w Ożarowie, mieszczący dziś Muzeum Wnętrz Dworskich.  

Ożarów –Skomlin –Mokrsko –Ożarów (znakowany kolorem zielonym, długość 36,9 

km) Do najciekawszych miejsc z punktu widzenia krajobrazu i walorów przyrodniczych 

należą: park dworski i kompleks stawów w Ożarowie, śródleśny staw Glinianka czy 

dolina Prosny pod Toplinem. Znaczna część szlaku wiedzie przez kompleksy leśne. 

Wierzchlas –Osjaków –Wierzchlas (znakowany kolorem zielonym, długość 44,9 km) 

Do najciekawszych miejsc i obiektów na trasie należy: malownicza dolina Warty, Ruda 

-dawna siedziba kasztelanii rudzkiej i najstarsza stolica ziemi wieluńskiej, 

z przebudowanym kościołem romańskim i zabytkowym pałacem, stary młyn wodny    

w Łykowem nad Wartą oraz Osjaków -niegdyś miasteczko z zachowanym układem 

przestrzennym i budynkiem dawnej synagogi. 

Oprócz szlaków rowerowych na terenie LGD występują inne szlaki i ścieżki min:  

Szlak "Zabytkowych Dworków Ziemi Sieradzkiej"  

Szlak prowadzi przez miejscowości, w których zachowały się charakterystyczne dla 

Ziemi Sieradzkiej dworki - siedziby drobnej szlachty. Ich historia pozwala prześledzić 

przemiany stosunków własnościowych wsi sieradzkiej, a takaż poznać życie 

przedstawicieli tutejszej szlachty 

Szlak Bursztynowy 

Historyczna ziemia wieluńska, położona w międzyrzeczu górnej Prosny i Warty, od 

dawna stanowiła naturalny pomost pomiędzy Śląskiem, Kujawami i wybrzeżem 

Bałtyku, tędy przecież wzdłuż Prosny i górnej Warty wiódł starożytny szlak  

bursztynowy, a wspomniane międzyrzecze znalazło się dokładnie pośrodku drogi 

między Dunajem a ujściem Wisły, czyli w centralnym punkcie szlaku. Z tego też 

względu Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy z siedziba w Wieluniu pragnie  

włączyć się we wszelkie działania na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej 

związanej z reaktywacją szlaku bursztynowego na miarę potrzeb naszych czasów.  

Szlak Romański 

Przez obszar LGD biegnie Szlak Romański obejmuje on najważniejsze miejsca 

i zabytki kultury romańskiej od X do XIII w. Na ziemi wieluńskiej do szlaku romańskiego 

zalicza się kościółki w Krzyworzece i Rudzie Wieluńskiej. Trasa turystyczna biegnie 

przez Europę m.in. przez Polskę w tym ziemię wieluńską. 



Ścieżka rowerowa 

Do najciekawszych obiektów zabytkowych na trasie należy: modrzewiowy kościółek    

z 1746 roku w Skomlinie, modrzewiowy spichlerz z 1777 roku, młyn na Ługu z XVIIIw., 

dwór alkierzowy z 1753 roku, drewniany wiatrak w Kociewie, cegielnia Mokrsko z 

olbrzymim wyrobiskiem pokładów gliny, ceglany młyn z 1921 roku, oraz maszyna 

parowa w Brzezinach. Szlak biegnie przez malownicze tereny o bogatych walorach 

przyrodniczych, m.in. podziwiać można piękną dolinę rzeki Prosny, panoramę 

Wróblewa, łąki pełne ptactwa 

Szlaki piesze 

Szlak prowadzi przez tereny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego położonego 

w obrębie Wielkiego Łuku Warty pomiędzy Krzeczowem a Działoszynem. Punkt 

wyjściowy szlaku znajduje się przed Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.  

Do największych atrakcji na jego trasie zaliczyć należy sam Wieluń i jego zabytki, 

zabytkowe kościoły -romański w Rudzie i drewniany w Łaszewie Rządowym, stary 

młyn w Kępowiźnie a nade wszystko krajobrazy Załęczańskiego Łuku Warty, w tym 

rezerwat przyrody nieożywionej "Węże”. 

 

Wśród najcenniejszych zabytków na terenie LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” 

wyróżniamy: 

- obiekty sakralne objęte rejestrem zabytków występujące na całym obszarze LGD 

- młyny wodne na terenie gminy Brąszewice oraz drewniane wiatraki koźlak  

w Kociewie 

- zabytkowe dwory wiejskie i parki występujące na całym terenie LGD. 

- drewniane spichlerze podworskie na ziemi wieluńskiej 

- zabytkowy Pałac Ruszkowskich w Złoczewie 

- Neogotycka kaplica cmentarna p.w.św .Barbary w gminie Skomlin 

 

 

 

 



Produkty tradycyjne regionu to: polewka – zupa z serwatki, masło osełkowe, 

kiełbasa złoczewska, chleb wiejski wypiekany w tradycyjnych piecach chlebowych, 

kiszona kapusta, potrawy: prażuchy, kluski turlane, kluski tarte, placki pieczone, żurek, 

bigos to potrawy przygotowywane przez Koła Gospodyń Wiejskich na całym obszarze 

objętym Lokalną Strategią Rozwoju. 

. 
Na obszarze LGD znajdują się złoża kopaliny pospolitej (Gmina Biała) tj. luźnej skały 

osadowej należącej do grupy psefitów (żwir). Złoża składają się z otoczonych 

okruchów skalnych (tzw. otoczaków) o średnicy przekraczającej 2 mm. W chwili 

obecnej złoża te nie są eksploatowane. 

-złoża piasku ( Gmina Ostrówek) 

-część złoża węgla brunatnego „Złoczew” o zatwierdzonych zasobach (Gmina 

Ostrówek) 

-gliny zwałowe i piaski (Gmina Wieluń) 

-torfy (Gmina Skomlin) 

-gliny (Gmina Mokrsko) 

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem kopalni węgla brunatnego na terenie gminy 

Złoczew i Ostrówka. Opracowywane są także plany stworzenia strefy inwestycyjnej na 

podstawie kopalni i planowanej kolei. 

   

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 


