
1.5.1.  POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE

Gmina  Galewice  położona  jest  w  południowo  –  zachodniej  części  województwa 

łódzkiego (rys.1). Jest drugą, co do wielkości gminą powiatu wieruszowskiego. Graniczy z 

następującymi gminami:

- od północy – Czajków i Kraszewice

- od zachodu – Grabów n/Prosną, Doruchów i Wieruszów

- od południa i wschodu – Lututów

- od północnego – wschodu – Klonowa.

Rys. 1.
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Siedzibą gminy jest wieś Galewice. Gmina zlokalizowana jest w bliskiej odległości od 

następujących miejskich i regionalnych ośrodków:

- od Wieruszowa – 11 km

- od Wielunia – 27 km

- od Kalisza – 52 km

- od Ostrowa Wlkp. – 34 km

- od Sieradza – 53 km.

Pierwsza wzmianka o Galewicach pochodzi z 1458 roku. Według danych z 1633-1635 

Galewice  leżą  na  drugim,  co  do  wielkości  i  ważności  trakcie  łączącym  dwie  metropolie 

średniowieczne: Ostrzeszów i Wieluń. W trakcie drugiej wojny światowej, w okolicach wsi 

gminnej, hitlerowcy stworzyli polski rezerwat, do którego przesiedlali ludność polską. Istniał 

tu również żydowski obóz pracy.

Liczba ludności według powszechnego spisu ludności w 2004 roku wynosiła 6.361 

osób, w tym 3.098 mężczyzn i 3.263 kobiet. Przy powierzchni gminy wynoszącej 136 km2 

średnia gęstość zaludnienia wynosi 47 osób na km2. Średnia gęstość zaludnienia w całym 

powiecie wieruszowskim wynosi 74 osoby na km2, natomiast dla gmin wiejskich w powiecie 

– 61 osób na km2. Tak więc wśród gmin sąsiadujących gmina Galewice ma najniższą gęstość 

zaludnienia.

Liczbę mieszkańców w poszczególnych miejscowościach przedstawia tabela.

2



L.P. Miejscowość Liczba ludności
1. Ostrówek 390
2. Plęsy 38
3. Przybyłów 123
4. Rybka 226
5. Biadaszki 294
6. Brzeziny 44
7. Brzózki 156
8. Dąbie 104
9. Dąbrówka 41
10. Foluszczyki 127
11. Kużaj 174
12. Niwiska 280
13. Okoń 104
14. Pędziwiatry 96
15. Spóle 130
16. Węglewice 341
17. Załozie 41
18. Żelazo 87
19. Gąszcze 104
20. Grądy 30
21. Jeziorna 164
22. Kaski 184
23. Kaźmirów 124
24. Kostrzewy 25
25. Osiek 950
26. Osiek Kolonia 226
27. Osowa 328
28. Galewice 1.390

Razem: 6.361
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1.5.2.POŁOŻENIE FIZYCZNO – GEOGRAFICZNE  

Według  podziału  fizyczno  –  geograficznego  Polski  Jerzego  Kondrackiego  gmina 

Galewice znajduje się w obrębie Nizin Wielkopolsko -  Śląskich, w makroregionie  Nizina 

Poludniowowielkopolska (318.1 – 2) w mezoregionie Kotlina Grabowska (rys. 2 – 318.21). 

Rys. 2. Nizina Poludniowowielkopolska
Mezoregiony:  318.11 –Wysoczyzna Leszczyńska, 318.12 –Wysoczyzna Kaliska, 318.13 – Dolina Konińska, 318.14 – Kotlina 

Kolska,  318.15  –  Równina  Włodawska,  318.16  –  Równina  Rychwalska,  318.17  –  Wysoczyzna  Turecka,  318.18  –  Kotlina 

Sieradzka,  318.19 – Wysoczyzna  Łaska, 318.21 – Kotlina Grabowska,  318.22 – Wysoczyzna  Złoczewska, 318.23 – Kotlina 

Szczercowska, 318.24 Wysoczyzna Wieruszowska, 318.31 – Obniżenie Nowosolskie, 318.32 – Pradolina Głogowska, 318.33 – 

Kotlina Żmigrodzka, 318.34 – Kotlina Milicka 

Kotlina  Grabowska  jest  to  nieckowate  obniżenie  pomiędzy  Wzgórzami 

Ostrzeszowskimi (318.46) na zachodzie, Wysoczyzną Złoczewską (318.22) Na wschodzie i 

Wysoczyzną  Wieruszowską (318.24)  na południu.  Osią  tego obniżenia  jest  dolina  Prosny 

(rys.3  i  4).  Dno  kotliny  wyściełają  piaski  lodowcowo  –  rzeczne  i  rzeczne,  na  których 

występują wydmy.
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Rys. 3.
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Rys. 4. 
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1.5.3.  RZEŹBA TERENU

Rzeźba  tego  terenu  została  ukształtowana  w  głównej  mierze  poprzez  działalność 

erozyjno-akumulacyjną  rzeki  Prosny  oraz  wód  roztopowych  zlodowacenia  bałtyckiego  i 

późniejszych  procesów  zachodzących  w  warunkach  klimatu  peryglacjalnego,  a  także 

następnie procesów eolicznych. 

W  tym  rejonie  Prosna  wytworzyła  system  teras  plejstoceńskich  i  holoceńskich 

obejmujących rozległe obszary. Występują tu terasy akumulacyjne plejstoceńskie na cokole 

starszych utworów erozyjnie ściętych i wyrównanych. Terasy te są wzniesione do 10-15 m 

nad  współczesne  dno  doliny  Prosny.  Około  90%  powierzchni  gminy  Galewice  zajmuje 

właśnie terasa plejstoceńska średnia. Jest to rozległa płaska forma wzniesiona  145 -165 m 

n.p.m., o spadkach poniżej 2%, lokalnie tylko do 8%. W obrębie terasy występują liczne pola 

wydmowe.  Wydmy  prawie  w  całości  zalesione,  sięgają  wysokości  względnej  10-15  m 

stanowiąc atrakcyjne urozmaicenie krajobrazu. Wydmom towarzyszą rozległe nieregularne 

płytkie niecki, obniżenia deflacyjne, podmokłe bądź z zarastającymi płytkimi jeziorkami.

Terasa porozcinana jest nielicznymi dolinkami, z których największą jest malownicza 

dolinka  Strugi  Węglewskiej  (prawy  dopływ  Prosny),  o  wyraźnych  zboczach,  często 

przechodzących  w  skarpy  o  kilkumetrowej  wysokości.  Dno  doliny  położone  jest  4-6  m 

poniżej poziomu terasy.

Skraj zachodni gminy zajmuje terasa holoceńska, zalewowa rzeki Prosny, płaska, o 

szerokości 10-100 m, położona w poziomie 138 -145 m n.p.m. W jej obrębie istnieją liczne 

starorzecza,  z  występującymi  tam  jeziorami,  bądź  stałymi  podmokłościami.  Terasa  jest 

ograniczona  od  terasy  wydmowej  wyraźną  krawędzią  o  wysokości  kilku  metrów. 

Współczesna dolina rzeki Prosny powstała w okresie końcowym zlodowacenia bałtyckiego.

1.5.4.  BUDOWA GEOLOGICZNA

W  budowie  geologicznej  podłoża  największe  znaczenie  mają  tu  utwory 

czwartorzędowe z uwagi na miąższość i użytkowe ich znaczenie  (utwory wodonośne, zasoby 

surowcowe).

Czwartorzęd reprezentowany jest  przez  utwory akumulacji  lodowcowej  i  wodno - 

lodowcowej,  rzecznej  i  zastoiskowej,  od  okresu  zlodowacenia  południowopolskiego  po 
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holocen.  W zimnych  okresach plejstocenu złożone zostały:  polodowcowe gliny zwałowe, 

piaski i żwiry fluwioglacjalne, peryglacjalne piaski i mułki rzeczne, mułki i iły zastoiskowe 

oraz piaski wydmowe. Z okresów interglacjalnych pozostały: piaski i namuły rzeczne, mułki i 

gytie jeziorne oraz torfy. Najstarszymi osadami czwartorzędowymi są na omawianym terenie 

gliny morenowe zlodowacenia południowopolskiego, zalegające bezpośrednio na warstwach 

trzeciorzędowych. Ze względu na silne ich rozmycie w interglacjale mazowieckim, zachować 

się  mogły  tylko  w  największych  obniżeniach  podłoża  czwartorzędu.  Zwarty  pokład  glin 

występujący pod pokrywą piasków i żwirów pochodzi ze zlodowacenia środkowopolskiego. 

W dnie kotliny glina ta pojawia się tylko  na głębokości  od kilkunastu do kilkudziesięciu 

metrów.  Na powierzchni  występuje  w niewielu  miejscach,  np.  w rejonie  wsi  Galewice  i 

Jeziorna. W czasie ostatniego zlodowacenia kotlina została wypłycona przez złożone w niej 

iły i mułki zastoiskowe, torfy oraz piaski i żwiry. Na przeważającej części obszaru gminy od 

powierzchni  występują  plejstoceńskie  utwory  rzeczne  w  postaci  piasków  nośnych, 

różnoziarnistych,  często  pylastych,  miejscami  nawet  pyłków.  Utwory  holoceńskie 

reprezentowane są przez rzeczne piaski, przykryte warstwą mad pylastych, lokalnie torfami 

(w dnie doliny Prosny i mniejszych dolinek bocznych) oraz drobne piaski eoliczne (wydmy).

1.5.5. SUROWCE NATURALNE

Na  obszarze  gminy  Galewice  na  potrzeby  lokalne  budownictwa  i  drogownictwa 

eksploatowane jest kruszywo naturalne (Galewice, Osowa). Ponadto pomiędzy wsią. Spóle a 

Węglewicami  występują  torfy  z  zawartością  borowin  (k.  przysiółka  Grądy)  oraz  ruda 

darniowa. 

1.5.6. WARUNKI HYDROGRAFICZNE

Gmina Galewice w całości znajduje się w dorzeczu Prosny, w tym część środkowa 

gminy  w  zlewni  Strugi  Węglewskiej,  a  pozostały  obszar  w  bezpośrednich  zlewniach 

cząstkowych Prosny.
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Prosna, rzeka długości 217 km to lewy dopływ Warty. Wypływa koło wsi Wolęcin w 

woj. śląskim, a wpływa do Warty niedaleko Rudy Komorskiej. Poniżej Wieruszowa Prosna 

wkracza na teren Kotliny Grabowskiej i płynie nią aż do ujścia Ołoboku.

Charakterystykę  hydrologiczną  Prosny  opracowano  w  oparciu  o  notowania 

prowadzone w posterunku wodowskazowym IMGW zlokalizowanych w Mirkowie.

Prosna  charakteryzuje  się  śnieżno  -  deszczowym  reżimem  zasilania.  Maksimum 

zasilania, związane z roztopami, występuje najczęściej w lutym lub marcu. Po osiągnięciu 

maksimum  przepływy  i  stany  wody  w  rzece  szybko  opadają  i  przeważnie  na  początku 

czerwca  wkraczają  w strefę  stanów i  przepływów  niżówkowych.  Niżówki  letnie  są  dość 

stabilne i utrzymują się na ogół do końca roku hydrologicznego. Krótkotrwałe, zdarzające się 

w tym czasie wezbrania, są wezbraniami pochodzenia opadowego. Ich zasięg jest najczęściej 

ograniczony do niewielkich obszarów. Pojawiające się niekiedy w okresie zimowym niżówki 

związane są z długookresowym występowaniem ujemnych temperatur powietrza. Niżówki te 

mogą  być  głębokie  i  długotrwałe.  Generalnie  niżówki  trwają  ponad  połowę  roku,  a  w 

połączeniu  ze  stanami  średnimi  dotyczą  blisko  90%  roku.  W  czasie  półrocza  letniego 

przepływy średnie są w badanych przekrojach wodowskazowych w porównaniu z półroczem 

zimowym znacznie niższe. Przeciętne przepływy półrocza letniego stanowią w Mirkowie - 

52,9% średnich  notowanych  w  półroczu  zimowym.  W czasie  przejścia  największych  fal 

wezbraniowych, notowanych na Prośnie, odpływ wynosi około 50% odpływu całorocznego, 

a w okresie wezbrań przeciętnych 20-30% odpływu rocznego. Średnia prędkość przesuwania 

się fali powodziowej na Prośnie, między Mirkowem a Piwonicami, wynosi 28 km na dobę.

Szybkie  zmniejszanie  się  przepływów  po  okresach  wezbraniowych,  przy  ogólnie  niskich 

sumach  opadów  rocznych,  jest  następstwem  małej  zasobności  warstw  wodonośnych,  a 

ponadto dużej gęstości sieci rzecznej uniemożliwiającej gromadzenie większych zasobów w 

okresach nadwyżkowych.  Potwierdzeniem słabej zdolności retencyjnej  badanego terenu są 

niskie wartości (3,8-4,7 l/km) średnich odpływów  jednostkowych,  należące  do  najniższych 

w Polsce.

Sama Prosna zaliczona została przez Choińskiego do rzek o przepływach najbardziej 

wyrównanych  w  Polsce.  Prawdopodobieństwo  wystąpienia  na  niej  przepływów 

ekstremalnych,  wyznaczonych  dla  wodowskazu  w  Mirkowie,  wynosi  raz  na  182  lata. 

Natomiast przepływ minimalny wystąpić może raz na 16,7 lat. 

W warunkach przeciętnych,  w wyznaczonym dla  Prosny w Mirkowie przepływie 

średnim  największy  udział  ma  dopływ  wód  gruntowych,  dopływ  z  obniżeń,  dopływ 

podpowierzchniowy  i  na końcu spływ powierzchniowy. 
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Część dorzecza Prosny pozostająca w zasięgu gminy Galewice  należy do obszaru 

znacznych niedoborów  wód opadowych. Sumy średnich opadów rocznych na tym terenie 

mieszczę się w granicach 550 - 600 mm, przy czym zimą spada 200 - 250 mm, a latem 350 - 

400  mm  (1951-1970).  Jednakże  według  notowań  ze  stacji  opadowych:  Wieruszów, 

Kraszewice (1961 - 1970) i Kalisz (1961 - 1990), opady na tym terenie najczęściej są niższe i 

wynoszą  odpowiednio  562  mm,  545  mm  i  508  mm.  Przy  niskich  opadach  rocznych  w 

Kaliszu, od 402 do 647 mm, i wysokich wartościach parowania potencjalnego od 566 do 667 

mm deficyty wodne przy parowaniu rzeczywistym z gruntu sięgającym od 363 do 526 mm 

wynoszą od 63 do 248 mm. Maksymalne deficyty wodne występują w miesiącach letnich. 

Przy tak znacznych deficytach wodnych, w których niedobory wody w glebach i gruntach 

gliniastych wynoszą  około  110  mm,  a w gruntach piaszczystych  140  mm,  zasilanie  wód 

podziemnych  i  odpływu rzecznego może odbywać się tylko w okresie, nadwyżek wodnych 

występujących  głównie w  okresach  roztopów  wiosennych.  W pozostałych sezonach roku 

hydrologicznego  zasilanie  wód  podziemnych  praktycznie  na  obszarze  opracowania  nie 

zachodzi.

Warunki optymalne dla rozwoju roślin występują w tej sytuacji tylko w miesiącach 

wiosennych. W miesiącach letnich, poczynając od czerwca, zapotrzebowanie wodne roślin 

pokrywane jest głównie przez bardzo nieregularne opady atmosferyczne.

Jedynym większym dopływem Prosny, o długości 30,3 km na terenie gminy Galewice 

jest Struga Węglewska (prawobrzeżny dopływ).  Źródła jej znajdują się na terenie powiatu 

sieradzkiego, na południe od wsi Rososz, na wysokości 181 m n.p.m. Uchodzi do Prosny 

poniżej Węglewic na poziomie 138,0 m n.p.m. Średni spadek podłużny wynosi 1,4‰,  a w 

odcinku źródłowym 6,0‰. Zlewnia zajmuje powierzchnię 170,8 km . Lesistość jej wynosi 

32,2%, jest to jeden z wyższych wskaźników w dorzeczu Prosny. Informacje o warunkach 

hydrologicznych  Strugi,  ze  względu  na  brak  stałych  posterunków  obserwacyjnych,  są 

informacjami  bardzo  ogólnymi.  Jeśli  uwzględni  się  wyniki  badań  regionalnych  Strugę 

Węglewska można zaliczyć  do cieków charakteryzujących  się  na  ogół  małą  zmiennością 

stanów i przepływów. 

W  gminie  Galewice  projektowane  jest  spiętrzenie  wód  Strugi  Węglewskiej  na 

wysokości  wsi  Okoń  (na  pow.  15  ha).  Celem  budowy  zbiornika  jest  przede  wszystkim 

wykorzystanie rekreacyjne.
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1.5.7. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE I ZASOBY WÓD 

PODZIEMNYCH

W części dorzecza Prosny, od Siemianic do Kalisza, wśród utworów wodonośnych 

najważniejszą  pozycję  zajmują kolejne piętra:  czwartorzędowe,  trzeciorzędowe i  jurajskie. 

Wody  piętra  czwartorzędowego  występują  w  dwóch  poziomach:  gruntowym  i 

międzymorenowym. 

Poziom gruntowy -  występuje  przede  wszystkim  w piaskach  i  żwirach  rzecznych 

holocenu, interglacjału eemskiego i zlodowacenia północnopolskiego. Największe zbiorniki 

wód poziomu gruntowego związane są tu z doliną rzeki Prosny.

Cechą  charakterystyczną  poziomu  gruntowego  jest  znaczne  zmienność  miąższości, 

parametrów filtracyjnych i warunków zasilania. Ze względu na brak lub słabą izolację od 

powierzchni  zasilanie  odbywa  się  głównie  przez  infiltrację  wód  opadowych.  Lokalnie 

możliwe  jest  zasilanie  pochodzące  z  drenażu  poziomów  głębiej  zalegających  i  z  wód 

powierzchniowych.  Ostatni  rodzaj  zasilania  ma  najczęściej  miejsce  w  sąsiedztwie 

brzegowych   ujęć  infiltracyjnych.  Dobra  przepuszczalność  utworów  powierzchniowych, 

zapewniająca  szybki   dopływ  wód   opadowych,  jest   poważnym  zagrożeniem  dla  wód 

poziomu gruntowego. Zagrożenie to jest związane z pionowym przenikaniem zanieczyszczeń 

pochodzenia antropogenicznego. Tempo tego przenikania oceniane jest na okres sięgający 5 

lat w dolinie Prosny i jej dopływów oraz 5-25 lat w obszarach rozszerzeń pradolinnych. Dla 

tego typu  obszarów wyznacza  się  strefy  najwyższej  i  wysokiej  ochrony zbiorników wód 

podziemnych oraz,  jeśli  zasoby wód są eksploatowane,  strefy ochronne ujęć wód - strefy 

ochrony zasobowej.

Poziom  międzymorenowy –  związany  jest  z  utworami  wodno  -  lodowcowymi 

rozdzielającymi gliny morenowe zlodowacenia południowopolskiego i środkowopolskiego. 

Miąższość osadów wodonośnych tego poziomu jest bardzo zmienna, a występujące w nim 

wody są najczęściej  wodami naporowymi.  Zasilanie poziomu międzymorenowego odbywa 

się poprzez kompleksy słabo-przepuszczalnych glin lub na obszarach dolinnych w rejonie 

wyższych teras z poziomu gruntowego. Strefami drenażu tego poziomu są tu rejony niskich 

teras dolinnych rzeki Prosny i jej dopływu - Strugi Węglewskiej. Poziom międzymorenowy 

może kontaktować się miejscami, w południowo - wschodniej części gminy, z wodami piętra 

trzeciorzędowego.  Odporność  poziomu  międzymorenowego  na  zanieczyszczenia 

pochodzenia antropogenicznego jest znacznie wyższa niż poziomu gruntowego. Utrudniające 
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infiltrację  pionową  warstwy  osadów  gliniastych  powodują,  że  czas  pionowego 

przemieszczania się zanieczyszczeń do tego poziomu sięga 25 lat i więcej.

W gminie ujmowane są wody czwartorzędowe. Większość wsi jest zwodociągowana. 

W Galewicach istnieją dwa ujęcia, z których zaopatruje się w wodę wsie Galewice, Rędziny i 

Stefanek.  Także  w Osieku  są  dwa  ujęcia,  z  których  dostarcza  się  wodę  do  wsi  Osiek  i 

Zamoście, a planuje się jeszcze wodociąg do Jeziornej i Kol. Osiek. Z ujęcia w Węglewicach 

ma  dodatkowe  korzystać  wieś  Spóle.  Z  ujęcia  w  Ostrówku  prowadzi  się  wodę  do  wsi 

Ostrówek i Kazimierów, a planuje do wsi Głaz, Rybka, Brzózki. Ponadto projektowane są 

nowe ujęcia w Galewicach, Osieku i Niwiskach (dla Osowej, Niwisk i Kol. Osowa).

1.5.8. WARUNKI KLIMATYCZNE

Według  regionalizacji  klimatycznej  W.  Okołowicza  omawiany  region 

położony jest na skraju regionu Śląsko-Wielkopolskiego, reprezentującego obszar 

słabnącej  przewagi  wpływów  oceanicznych.  Amplitudy  temperatur  są  tutaj 

mniejsze  od  przeciętnych  w  Polsce,  wiosna  i  lato  wczesne  oraz  długie,  zima 

łagodna  i  krótka  z  nietrwałą  pokrywą  śnieżną.  Długość  okresu  wegetacyjnego 

wynosi około 220 dni. Roczna suma opadów wynosi 500-550 mm. Podobnie jak 

na  większości  terytorium  kraju,  również  w  woj.  łódzkim  przeważają  wiatry 

zachodnie.  Potwierdzają  to,  w  znacznym  stopniu,  dane  podstawowych 

parametrów  meteorologicznych  dla  stacji  IMiGW  w  Kaliszu  i  Sieradzu  (w 

większości za lata 1951-1970), będące podstawą do analizy i  oceny warunków 

makroklimatycznych gminy.

Średnia miesięczna temperatura powietrza wynosi 7,7°C. Najzimniejszym miesiącem 

jest  styczeń,  ze  średnią  temperaturą  -2,6  do  -2,9°C.  Najcieplejszy  jest  lipiec  ze  średnią 

temperaturą  około  18°C  i  średnią  maksymalną  rzędu  23,5°C.  Dni  upalnych,  ze  średnią 

temperaturą > 25°C jest 35-37 w roku. Dni mroźnych z temperaturą maksymalną < 0° - od 40 

w Kaliszu do 45 w Sieradzu. Średnie miesięczne zachmurzenie wynoszące ok. 5,9 - 6,5 (w 

skali 0-10)  kształtuje się, w przebiegu  rocznym, podobnie  jak na większości obszaru Polski, 

tzn. maksimum przypada w listopadzie - grudniu (7,0-7,8), minimum we wrześniu (4,6-5,4). 

Również notowania wilgotności względnej (81% - średnia roku) z maksimum w listopadzie - 

grudniu  (87-90%)  oraz  minimum  maju-czerwcu  (73-76%)  nie  odbiegają  od  przeciętnych 

obserwowanych w kraju.
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Opady atmosferyczne z roczną średnią sumą od 506 mm w Kaliszu do 557 w Sieradzu 

kształtują  się  poniżej  średniej  krajowej.  Sumy maksymalne  są  o  około  20% wyższe,  ale 

minimalne aż o 50% niższe od podanych wyżej wartości średniorocznych. Najwyższe sumy 

opadowe  charakteryzują  miesiące  letnie,  najniższe  zimowe.  Latem padają  częste,  krótkie 

ulewne deszcze aż do nawalnych włącznie, ale z uwagi na wysokie temperatury ich skutki są 

krótkotrwałe, podczas gdy skutki opadów zimowych są długotrwałe, mimo, że ich natężenie 

jest niewielkie i wyraźnie dominuje opad drobny (do 0,1 mm). Mniej wyrównany roczny 

przebieg opadów wydaje się mieć Kalisz, ale jednocześnie tam właśnie na okres wegetacyjny 

przypada najwięcej, bo ponad 64% ogólnej sumy opadów, Udział śniegu w ogólnej sumie 

opadów nie jest duży. Dni z pokrywą śnieżną jest około 55-56 z reguły w okresie od listopada 

do  marca.  Ważniejsze  od  ww.  informacji  mogą  być  jednak  pewne  cechy  klimatu, 

charakterystyczne  dla  całej  Wielkopolski,  możliwe  do  uchwycenia  poprzez  szczegółową 

analizę wieloletnich obserwacji  zwłaszcza ostatniego,  kilkudziesięcioletniego okresu.  Taką 

charakterystyczną cechą są np. małe opady okresu zimowego, posuchy i susze w maju oraz 

czasem ulewne okresy wyrównujące średnią roczną sumę opadów. Z reguły okres zimowy 

oraz początek wegetacji nie mają potrzebnej ilości opadów. W tej sytuacji niezwykle ważne 

jest przemyślane i racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami wodnymi.

Na obszarze opracowywanej gminy, podobnie jak na całym terytorium Wielkopolski, 

przeważają  wiatry  zachodnie.  Ich  udział  (NW  -SW)  wynosi  w  skali  roku  40-50%. 

Zdecydowanie  zachodni  kierunek  wiatrów  dominuje  w  ciągu  całego  roku,  może  w 

najmniejszym stopniu wiosną,  kiedy  to wzrasta udział  wiatrów wschodnich oraz jesienią  i 

zimą -  zwiększony udział  wiatrów południowych.  Z największymi prędkościami   wieją 

wiatry zimą.  I w tym przypadku wyróżniają się szczególnie wiatry zachodnie.

Warunki  klimatu  lokalnego  poszczególnych  fragmentów  gminy  charakteryzują 

wartości nieco zmodyfikowane w stosunku do wyżej wymienionych. Wynikają one głównie z 

różnic,  choć niewielkich,  w ukształtowaniu   powierzchni  terenu,  pokryciu    roślinnością, 

zaleganiu wód  gruntowych.  Wyżej  wyniesione obszary tarasowe odznaczają się na ogół 

wyrównanymi  warunkami  termicznymi,  w  miarę  równomiernym  nasłonecznieniem, 

względnie małą wilgotnością i   korzystną wymianą  powietrza. Niższe poziomy terasowe 

oraz rozległa terasa zalewowa rzeki Prosny większych cieków charakteryzują się wyraźnie 

podwyższoną  wilgotnością  powietrza,  utrudnionym  i  często  ukierunkowanym 

przewietrzaniem. Są to jednocześnie tereny gromadzenia się mas wychłodzonego powietrza, 

częstego  występowania  mgieł  i  inwersji  temperatur.  Specyficznymi  warunkami  klimatu 

lokalnego  odznaczają  się  obszary  leśne,  zajmujące  rozległe  powierzchnie  teras 
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nadzalewowych. Z reguły są tu dobre warunki termiczne i wilgotnościowe o zmniejszonych 

w stosunku do terenów otwartych amplitudach dobowych. Ponadto tereny te charakteryzują 

się większą zacisznością oraz wysokimi walorami mikroklimatu - wzbogacony skład fizyko-

chemiczny powietrza w tlen,  ozon, olejki  eteryczne  (fitoncydy)  i  inne substancje śladowe 

podnoszące komfort bioklimatyczny.

Gmina  Galewice  leży  w  obszarze  znacznych  niedoborów wód  opadowych.  Sumy 

średnich opadów rocznych na tym terenie mieszczą się w granicach 550-600 mm, przy czym 

zimą spada 200-250 mm, a latem 350-400 mm (1951-1970).

Przy niskich opadach rocznych w Kaliszu, od 402 do 647 mm, i wysokich wartościach 

parowania potencjalnego od 566 do 667 mm deficyty wodne przy parowaniu rzeczywistym z 

gruntu sięgającym od 363 do 526 mm wynoszą od 63 do 248 mm. Maksymalne deficyty 

wodne występują w miesiącach letnich.  Przy tak znacznych deficytach wodnych, w których 

niedobory wody w glebach i  gruntach gliniastych  wynoszą  około  110 mm a w gruntach 

piaszczystych 140 mm, warunki optymalne dla rozwoju roślin występują tylko w miesiącach 

wiosennych. Poczynając od czerwca zapotrzebowanie wodne roślin pokrywane jest głównie 

przez bardzo nieregularne opady atmosferyczne. W tej sytuacji zasilanie wód podziemnych i 

odpływu rzecznego może odbywać się tylko w okresie nadwyżek wodnych występujących 

głównie w okresach roztopów wiosennych. W pozostałych sezonach roku hydrologicznego 

zasilanie wód podziemnych praktycznie na obszarze gminy nie zachodzi. 

1.5.9. WARUNKI GLEBOWE

Małe  zróżnicowanie  rzeźby,  litologii,  budowy  profilu,  uwilgotnienia,  stopnia 

kultury, powodują, że gleby gminy Galewice odznaczają się zbliżoną przydatnością rolniczą. 

Teren gminy Galewice wyróżnia się małym udziałem gruntów ornych i stosunkowo dużym 

odsetkiem powierzchni leśnych.

Wobec  usytuowania  gminy  na  rozległej  równinie  tarasowej,  zdecydowanie 

przeważają słabe gleby brunatne i bielicowe wytworzone z piasków luźnych całkowitych lub 

słabo gliniastych, lokalnie podścielonych piaskami luźnymi. Gleby te są w przewadze trwale 

za  suche,  przewiewne  i  przepuszczalne,  bardzo  małe  urodzajne.  Dominują  niskie  klasy 

bonitacyjne - kl.V i VI, zaliczane do kompleksów żytnich: słabego (6) i bardzo słabego, tj. 

źytnio-łubinowego  (7).  Tylko  w  południowo-zachodniej  części  gminy,  w  rejonie  wsi 

Galewice, Niwiska, Osiek, Jeziorna, zajmują gleby wyższych klas bonitacyjnych, głównie kl. 
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III  i  IV.  Są  to  przeważnie  gleby  brunatne  lub  bielicowe  wytworzone  z  glin  lekko 

spłaszczonych  lub  piasków słabogliniastych  na  glinie,  zaliczane  do  kompleksów żytnich: 

dobrego (5) i bardzo dobrego (4), częściej jednak bardzo lekkie i lekkie mady kompleksu 

żytniego słabego (6). O wiele większe powierzchnie zajmują gleby hydrogeniczne, kl. V i 

VI,- murszaste lekkie na piaskach, o wadliwych stosunkach wodnych (okresowo zbyt mokre). 

Zaliczane do kompleksu zbożowo-pastewnego słabego (9), gleby te koncentrują się głównie 

w dolinie Prosny (mady średniopyłowe) i  Strugi Węglewskiej  (mady lekkie  napiaskowe). 

Nadmierne uwilgotnienie  zwłaszcza na wiosnę powoduje wymakanie  upraw zbożowych i 

opóźnia  sadzenie  okopowych.  Zabiegi  melioracyjne  niewiele  tu  pomogą,  mogą natomiast 

spowodować  trwałe  przesuszenie  gleb.  Dna  dolin  i  większych  obniżeń  terenowych 

wypełniają użytki zielone, niemal wyłącznie słabe i bardzo słabe, wytworzone na madach, 

murszach, czarnych ziemiach, glebach mułowo - torfowych i torfach podścielonych paskiem. 

Szczegółowo klasyfikacja gruntów ornych i użytków zielonych przedstawia się następująco:

Użytki rolne                    pow. (ha)                                  %

Kl. II      2   0,10
Kl. III    86   1,20
Kl. IV  973 13,50
Kl. V 2812 38,90
Kl. VI 3010 41,70
Kl. VIz   335   4,60

 Razem: 7218                  100,00

Podział rolniczej przestrzeni produkcyjnej według. kompleksów glebowo – rolniczych 

przedstawia się następująco:
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Kompleks glebowo – rolniczy                pow. (ha)                             %

grunty orne: 
                      2. pszenny dobry  105                2,0
                      4. żytni b. dobry    94     1,8
                      5. żytni dobry   470     8,9
                      6. żytni słaby 1004   18,9
                      7. żytni b. słaby 2771   52,3
                      8. zbożowo-pastewny mocny     17     0,3
                      9. zbożowo-pastewny słaby   835   15,8

Razem: 5296 100,0

użytki zielone 
2z.użytki zielone średnie   827   43,0
3z. użytki zielone słabe i bardzo słabe 1095   57,0

Razem: 1922 100,0

Według  waloryzacji  rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej  lUNiG  (1979)  ogólny 

wskaźnik  jej  jakości  w  gminie  wynosi  47,2,  przy  średniej  krajowej  65,5  (w  skali  100-

punktowej).  Gmina  została  zaliczona  do  regionu  rolniczego  -  grabowskiego  związanego 

przestrzennie z Kotliną Grabowską.

1.5.10.  LASY

Lasy w gminie Galewice zajmują 5491 ha,  co stanowi 40,5% powierzchni  gminy. 

Gospodarka leśna prowadzona jest przez nadleśnictwo Przedborów, obręb Węglewice.

Według podziału L. Mroczkiewicza na krainy przyrodniczo-leśne omawiany obszar 

leży  w  Dzielnicy  Wyżyn  Środkowopolskich.  Głównym,  praktycznie  jedynym  gatunkiem 

lasotwórczym  jest  sosna  z  niewielką  domieszką  brzozy.  Drewno  jest  kiepskiej  jakości. 

Drzewostany  nadleśnictwa  charakteryzują  się  najniższą  zasobnością  i  przyrostem  ze 

wszystkich nadleśnictw kaliskich.

W gminie duży odsetek stanowią lasy prywatne. Produkcyjność ich jest jeszcze niższa, 

a stan ogólny gorszy. Lasy te tworzą na ogół drobne działki leśne, zdecydowanie utrudniające 

prowadzenie  racjonalnej  gospodarki  leśnej  oraz  nadzoru.  Właściciele  przeważnie  rolnicy 

traktują swoje lasy jako bazę drewna na własne potrzeby gospodarskie i opałowe, a także 

coraz częściej  produkcyjne. Rozmiar wykonywanych  prac hodowlanych i  ochronnych jest 

niższy  od  potrzeb.  Właściciele  nie  są  w  zasadzie  zainteresowani  wykonawstwem  prac 

ochronno  -  pielęgnacyjnych  i  podnoszeniem produkcyjności  oraz  walorów ekologicznych 

swych lasów. Problem ten jest tym większy, że lasy prywatne zajmuje tu powierzchnię ok. 
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1000 ha, co stanowi 18.2% wszystkich lasów w gminie. Spory udział w powierzchni leśnej 

stanowią  halizny,  płazowizny  oraz  drzewostany  złej  jakości  (I  strefa  uszkodzeń 

przemysłowych), a tempo uproduktywniania tych terenów jest niedostateczne. W aktualnym 

planie zagospodarowania przestrzennego część nieużytków i gruntów ornych kl. VIz i VI - 

łącznie o powierzchni 142,5 ha - przeznacza się pod zalesienie. Realizacja tego zamierzenia 

podniosłaby lesistość gminy do wielkości 41,5%.

1.5.11.     POTENCJAŁ GOSPODARCZY

             1.5.11.1  ROLNICTWO

             1.5.11.2.  POZARONICZA DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA 

             

         Na terenie gminy w 2004 roku zarejestrowanych było 206 podmiotów 

gospodarczych,  w  tym:  handel,  zakłady  produkcyjno  –  usługowe,  zakłady 

remontowo – budowlane, transport oraz pozostałe.

Z działających na terenie gminy firm najbardziej znaczącą rolę odgrywają:

1. Zakład meblowy ”Meblosiek” w Koloni Osiek

2. Ubojnia z masarnią

3. Piekarnia w Galewicach

4. Tartak firmy „Stolwit” w Galewicach

5. Zakład Produkcyjno – Usługowy „Hemar” w Galewicach

6. Wytwórnia Wód Gazowanych w Osieku

7. Zakład Produkcji Metalowej w Węglewicach

8. Fabryka styropianu „Styropex” w Galewicach.

1.5.12.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.5.12.1. DROGI

Układ komunikacyjny w gminie tworzą drogi powiatowe i gminne.

Drogi powiatowe:

           Nr 443 – Grabów nad Prosną – Osiek

           Nr 444 – Spóle – Kraszewice

Nr446 – Biadaszki – Czajków
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Nr 447 – Węglewice – Biadaszki

Nr 448 – Biadaszki – Galewice

Nr 449 – droga powiatowa 443 Osiek – Galewice – Ostrówek – Biadaszki

Nr 450 – Ostrówek – Rybka Lututowska – Augustynów – Lututów

Nr 451 – Ostrówek – Dębie – Pichlice

Nr 507 – Galewice – Zmyślona – Kaski – Sokolniki

Nr 408 – Galewice – Osowa – Wieruszów

Nr 453 – droga powiatowa 443 Osiek – Kolonia – Wyszanów

Nr 452 – Węglewice – Jeziorna – Galewice

Drogi te umożliwiają połączenie z przebiegającymi w sąsiedztwie gminy drogami krajowymi:

Nr 8 – Wieluń – Wieruszów – Kępno – Wrocław

Nr 14 – Walichnowy – Złoczew – Sieradz – Łódź

Nr450 – Kalisz – Grabów nad Prosną – Wieruszów – Opatów

Na terenie gminy znajduje się 20 dróg gminnych.

Przez  teren  gminy  nie  przebiega  żadna  linia  kolejowa.  Najbliższa  stacja  kolejowa  PKP 

znajduje  się,  w  oddalonym  o  12  km,  Wieruszowie.  Projektowana  jest  linia  magistralna 

kolejowa relacji  Warszawa – Łódź – Wrocław, która ma przebiegać  przez  południowo – 

wschodnią część gminy.

1.5.12.2. ZAOPATRZENIE W WODĘ KONSUMKCYJNĄ

Zaopatrzenie ludności gminy w wodę następuje z ujęć wód podziemnych w piętrze 

czwartorzędowym. Ujęcia wody znajdują się w następujących wsiach:

- Galewice (2 ujęcia)

- Osiek (2 ujęcia)

- Węglewice

- Ostrówek

- Niwiska (ujęcie dla potrzeb szkoły).

Z ujęcia  wody w Galewicach  zaopatrywane  są  w wodę  wsie:  Galewice,  Jeziorna, 

Kużaj,  Rędziny,  Stefanek,  Kaski,  Dąbrówka,  Dąbie,  Zmyślona,  Niwiska,  Kolonia  Osowa, 

Kolonia Niwiska, Osowa, Podbaby.

Z ujęcia wody ze wsi Osiek woda doprowadzana jest do następujących miejscowości: 

Osiek, Kolonia Osiek, Zamoście, Tokarzew.
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Do wsi Brzeziny, Olesy, Spóle, Okoń i Węglewice woda doprowadzana jest z ujęcia 

wody w Węglewicach.

Z ujęcia  wody w Ostrówku woda doprowadzana jest  do:  Ostrówka,  Pędziwiatrów, 

Kaźmirowa,  Okonia,  Głazu,  Bociana,  Biadaszek,  Ciupek,  Maków,  Foluszczyk,  Piasków, 

Olendrów, Zataj, Gąszczy, Brzózek, Konat, Ostrówka, Węglewic, Rybki Lulutowskiej, Rybki 

Sokolskiej, Moluchów, Przybyłowa.

Niezwodociągowane  do  tej  pory  zostały  następujące  miejscowości:  Kostrzewy, 

częściowo Podbaby, Niwiska, Kolonia Niwiska, Żelazo, Grobelki, Grądy, częściowo Kaski i 

Cisze. 

     

1.5.12.3.  GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Na  terenie  gminy  nie  ma  oczyszczalni  ścieków.  Nawet  największe  zakłady  nie 

posiadają urządzeń do oczyszczania ścieków, dlatego też przepływające przez gminę rzeki, 

ulegają znacznemu zanieczyszczeniu i  degradacji.  Największą dawkę zanieczyszczeń rzeki 

otrzymują podczas przepływania przez obszary o skoncentrowanej zabudowie i dużej liczbie 

mieszkańców..

Według opracowanego „Programu kanalizacji wsi i budowy oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Galewice” (1997 r.) przewiduje się budowę trzech oczyszczalni ścieków w: 

Galewicach, Osieku – Zmoście, Pędziwiatrach. Dotychczas nie rozpoczęto budowy żadnej z 

nich.

 Oczyszczalnia w Galewicach zbierałaby ścieki z Galewic, Kasków, Kużaja, Niwisk, 

Osowej. Oczyszczalnia w Osieku – Zamoście z Koloni Osiek, Osieka, Węglewic i Żelaza. 

Natomiast  oczyszczalnia  w  Pędziwiatrach  zbierałaby  ścieki  z  Ostówka,  Pędziwiatrów  i 

Kaźmirowa. Pozostałe miejscowości, zgodne z wyżej wymienionym programem kanalizacji 

będą korzystać z oczyszczalni zagrodowych.

1.5.12.4.  GOSPODARKA ODPADAMI

Usuwanie  odpadów  stałych  z  terenu  gminy  odbywa  się  poprzez  ich  wywóz  na 

wysypisko  odpadów w Teklinowie.  Śmieci  nie  są  segregowane.  Mieszkańcy mają  jednak 

możliwość  zbiórki  odpadów  z  tworzyw  sztucznych  do  specjalnie  oznaczonych  worków. 

Następnie  worki  te  są  zabierane  wraz  z  innymi  opadami.  Według  ogólnego  planu 
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zagospodarowania  przestrzennego  planowana  była  lokalizacja  składowiska  odpadów  w 

rejonie wsi Kużaj i Jeziorna na terenach powyrobiskowych gliny. W miejscowości Jeziorna 

planowano również urządzenie mogielnika.

1.5.13.  FORMY OCHRONY PRZYRODY

1.5.13.1 OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Cała gmina Galewice zaliczona została do obszaru chronionego krajobrazu „Dolina 

Prosny”. Omawiana gmina jest częścią większego obszaru chronionego krajobrazu „Dolina 

Prosny  –  Obszar  Brzeziny  (Kotlina  Grabowska)”.  Powołanie  tu  obszaru  chronionego 

krajobrazu ma na celu ochronę wartości przyrodniczych,  zasobów wodnych oraz walorów 

rekreacyjnych.  Za  wprowadzeniem  na  terenie  gminy  szczególnej  ochrony  przyrody 

przemawiają:

a) rzadkie i ciekawe zbiorowiska roślinne,

b) rezerwat  przyrody  „Długosz  Królewski  w  Węglewicach”  chroniący  stanowisk 

paproci;

c) stanowiska chronionych 13 gatunków roślin;

d) miejsca lęgowe 24 gatunków chronionej awifauny;

e) zasoby  wód  powierzchniowych,  powierzchniowych  tym  projektowany  zbiornik 

retencyjny;

f) zasoby wód podziemnych;

g) walory krajobrazowe przełomowej doliny Prosny;

h) walory  turystyczno  –  krajoznawcze,  zabytki  architektury,  tereny  rekreacji 

weekendowej dla mieszkańców Kalisza, Kępna i Wierszowa.

1.5.13.2  REZERWAT PRZYRODY
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W  okolicach  Węglewic  istnieje  rezerwat  przyrody  „Długosz  Królewski”.  Jest  to 

rezerwat  florystyczny chroniący jedno z  największych  w Wielkopolsce stanowisk paproci 

Osmunda regalia oraz mech torfowiec. 

Rezerwat został utworzony 23 października 1965 roku na mocy zarządzenia Ministra 

Leśnictwa i przemysłu Drzewnego. Jego celem jest zachowanie ze względów naukowych i 

dydaktycznych  miejsc naturalnego występowania długosz królewskiego. Rezerwat zajmuje 

obszar 3,26 ha. Położony jest w leśnictwie Foluszczki. Mieści się w dwóch pododdziałach 

180 c o powierzchni 0,8 ha oraz 189 d o powierzchni 2,46 ha. Obszar rezerwatu jest bardzo 

bogaty w długosza królewskiego, gdyż rośnie tutaj około140 kęp tego rzadko spotykanego 

gatunku. Ilość ta sprawia, że rezerwat Węglewic stanowi jedno z pokaźniejszych zgrupowań. 

Węglewickie okazy dochodzą do 2 metrów wysokości

Na terenie rezerwatu niewielką powierzchnię zajmują płaty torfowiska przejściowego. 

Jest  to bardzo ważny fitoceon, ponieważ w jego płatach właściwie dla wegetacji  znajdują 

osobniki chronionej paproci długosz królewski Osmunda regalis. Jest to największa w naszej 

florze  paproć.  Jest  jedynym  przedstawicielem  w  Polsce  i  Europie  bardzo  starej  rodziny 

Osmundaceae.  Jest  elementem  oceanicznym,  posiadającym  w  Polsce  wschodnią  granicę 

zasięgu. Warto podkreślić, że gatunek ten figuruje na liście roślin narażonych na wymarcie.

1.5.13.3. POMNIKI PRZYRODY

Na terenie gminy występuje kilka pomników przyrody:

a) we wsi Dąbie – dąb szypułkowy o obwodzie 480 cm oraz wiąz o obwodzie 480 cm – 

rosnące w parku podworskim;

b)  w Węglewicach – dąb o obwodzie 410 cm i klon o obwodzie 360 cm rosnące przy 

dworku;

c) w Galewicach – dąb szypułkowy o obwodzie 350 cm rosnący na terenie parku;

d) przy drodze Galewice – Węglewice – aleja jesionowo – lipowo – topolowa;

e) w Falenicy – jeden okaz drzewa.

1.5.13.4.  UŻYTKI EKOLOGICZNE
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Rozporządzeniem wojewody kaliskiego nr 44 z dnia 19 grudnia 1997 roku za użytki 

ekologiczne uznane zostały dwa obszary:

a) bagno śródleśne w leśnictwie Dąbrowa o powierzchni 19,5 ha:

b) stanowisko chroniące  długosza  królewskiego w leśnictwie  Brzeziny Węglewskie  o 

powierzchni 3 ha. 

1.5.13.5.  PARKI PODWORSKIE

Ważnym elementem środowiska są parki podworskie o wiejski. Mają one ogromną 

wartość  przyrodniczą.  Zakładane  były  w  miejscach  szczególnie  uprzywilejowanych  pod 

względem  mikroklimatu,  żyzności  gleb  i  walorów  wizualnych  krajobrazu,  takich  jak 

łęgowiska w pobliżu zbiorników, cieków wodnych czy rozległe skarpy opadające do dolin. 

Zieleń  parkowa  jest  ważnym  elementem  współczesnego  zagospodarowania  wsi  i  bardzo 

dużym stopniu podnosi jej estetykę.

Na terenie gminy znajdują się trzy parki podworskie i wiejskie, które figurują w ewidencji 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

a) Dąbie – pozostałości parku z kilkoma drzewami;

b) Galewice – park o powierzchni 3,8 ha z XIX w., bardzo zaniedbany, wymagający 

radykalnych działań rewaloryzacyjnych;

c) Węglewice – pozostałości parku z pomnikowymi dębami i klonami.

 

1.5.13.6.  LASY GRUPY I – CHRONIONE

Wszystkie  lasy  na  terenie  gminy  należą  do  lasów  ochronnych  z  uwagi  na 

zakwalifikowanie ich do I strefy uszkodzeń przemysłowych

Lasy w północnej części gminy oraz lasy na skraju w rejonie wsi Foluszczki uznane są 

za ostoje zwierzyny.

1.5.13.7.  ZLWENIA CHRONIONA
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Odpływowy  charakter  sieci  rzecznej  na  terenie  gminy,  zasoby  wód  I  poziomu 

gruntowego  powodują,  że  w  zasadzie  cały  region  powinien  być  zaliczony  do  zlewni 

chronionych.

Szczególnej  ochrony,  uporządkowania  gospodarki  wodno  –  ściekowej  oraz 

odpowiedniego  zagospodarowania  terenu  celem  zwiększenia  retencji  wód  i  spowolnienia 

odpływu wymaga zlewnia górnej i środkowej Prosny.

W związku z  powyższym cala  gmina  Galewice  leży w zlewni chronionej  górnej  i 

środkowej Prosny.

25


	Użytki rolne                 	   pow. (ha)                       	           %
	Kompleks glebowo – rolniczy               	 pow. (ha)                             %

