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Jesteśmy u schyłku okresu programowania środków unijnych na lata 2007-2014. W tym okresie 
zrealizowaliśmy szeroki wachlarz inwestycji. Środki finansowe na ich przeprowadzenie pozyskaliśmy 
nie tylko z Unii Europejskiej, ale także z budżetu państwa. Bez takiego wsparcia nie bylibyśmy w stanie 
zrealizować tylu tak potrzebnych i ważnych projektów. 

Był to dla nas wszystkich okres wzmożonej i intensywnej pracy. Wysiłek nasz został zauważony 
w Rankingu Czasopisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, w którym znaleźliśmy się w czołówce 
najszybciej rozwijających się gmin rolniczych w kraju. Tak wysoka pozycja motywuje i pokazuje, że 
warto podjąć trud, by dziś mieć satysfakcję z osiągniętych celów i zamierzeń. 

Kończąca się budowa sali gimnastycznej, oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną, ponad 
7 km asfaltowych dróg, place zabaw, wóz strażacki, nowe maszyny i jeszcze wiele równie ważnych 
inwestycji, wreszcie pozyskane przeszło 6 mln środków zewnętrznych - to dowód że tak wysokie miejsc 
w rankingu nie jest przypadkowe. 

Przed nami nowy okres programowania, który stwarza nowe możliwości. W Gminie Brąszewice 
jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego też wiemy, że następne lata będą równie pracowite, a fundusze 
zewnętrzne musimy pozyskiwać ze wszystkich możliwych źródeł. Konieczne są dalsze przebudowy dróg, 
modernizacja oświetlenia drogowego, rozbudowa sieci kanalizacyjnej czy budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Wciąż brak Gminnego Ośrodka Kultury, stanowiącego bazę rozwojową naszej 
młodzieży.

Oddaję w państwa ręce publikację zawierającą opis zrealizowanych projektów inwestycyjnych 
w latach 2007-2013. Chcę, by każdy mógł dowiedzieć się i ocenić jaki wpływ na Naszą Gminę miały 
środki finansowe Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Mam nadzieję że folder ten zachęci turystów do odwiedzania naszej pięknej Gminy i korzystania 
z jej walorów. Ci którzy mają dość miejskiego zgiełku znajdą u nas ciszę, spokój i piękno natury. 
Z pewnością zostanie z tego pobytu wiele miłych wspomnień. Serdecznie zapraszamy wszystkich do 
odwiedzenia naszej Gminy. 

Z poważaniem

Wójt Gminy Brąszewice
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Czasopismo samorządu terytorialnego 
„Wspólnota” opublikowało niezależny 
ranking w którym podsumowano rozwój 
gmin w Polsce w latach 2010-2014. 
Zestawienie obejmuje wszystkie 2479 gmin 
w Polsce. Ranking opracowany przez Zespół 
Doradców Ekonomicznych firmy „Curulis” 
i pisma „Wspólnota” oparty został na danych 

pozyskanych z Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego. Na ich podstawie wyliczono 
wskaźniki: średniej dynamiki zmian dochodów z podatków i opłat lokalnych, średniej dynamiki 
dochodów z budżetu Unii Europejskiej do dochodów ogólnych, średniej dynamiki zmian kosztów 
administracyjnych, średniego kosztu obsługi długu w przeliczeniu na 1 mln kapitału i średniego udziału 
deficytu w przychodach zwrotnych.

Gmina Brąszewice znalazła się w czołówce najszybciej rozwijających się gmin rolniczych w kraju. 
Nasza gmina została sklasyfikowana na 7 miejscu w kategorii gmin rolniczych o dochodach 
budżetowych powyżej 3300zł/mieszkańca o największych zmianach w potencjale gospodarczym 
w latach 2010 – 2013 oraz na 524 pozycji zestawienia ogólnego spośród wszystkich gmin 
w Polsce.

Zestawienie może być traktowane jako bilans zmian, które dokonały się w przeciągu kilku 
ostatnich lat. Tak wysoka pozycja w rankingu to bardzo duże wyróżnienie dla Gminy Brąszewice. 
Potwierdza skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i prawidłowości ich wykorzystywania 
oraz dynamiczny rozwój naszej gminy. To sukces mieszkańców, przedsiębiorców i pracowników 
urzędu.

Osiągnięcie to zostało również dostrzeżone przez media. Artykuły na ten temat ukazały się 
w lokalnej prasie, Naszym Radiu i na portalach internetowych.
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Gmina Brąszewice

Położona jest w zachodniej części powiatu sieradzkiego w województwie łódzkim na  
Wysoczyźnie Złoczewskiej wchodzącej w skład Niziny Wielkopolskiej. Gmina sąsiaduje z gminami: 
Klonowa, Błaszki, Brzeźnio, Złoczew i Wróblew w województwie łódzkim, w województwie 
wielkopolskim z gminami Brzeziny i Czajków.

Rzeźba terenu jest mało urozmaicona, 
najwyższe rejony osiągają 193,6 m. n.p.m.,  
najniższe - 160 m. n.p.m. Powierzchnia gminy 
wynosi 106 km2. Ludność Gminy liczy 4597 
mieszkańców. W skład gminy wchodzą 43 
miejscowości, które tworzą 20 sołectw.

Teren Gminy jest obszarem o charakterze 
rolniczym. Czyste powietrze sprzyja rozwojowi 
tego sektora gospodarki oraz produkcji zdrowej 
żywności. Miejscowi rolnicy uprawiają głównie 
zboża i kukurydzę. W produkcji zwierzęcej 
dominuje bydło mleczne i trzoda chlewna. 

Gospodarcza, pozarolnicza działalność mieszkańców 
gminy to małe i średnie przedsiębiorstwa. Spośród niespełna 
200 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, zdecydowaną 
większość stanowią firmy zatrudniające od 1 do 10 osób. Wśród 
działających przedsiębiorstw dominuje przetwórstwo drewna.
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Wartości kulturowe

1. Kościół w  Brąszewicach. Kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i Świętego Michała Archanioła w Brąszewicach 
wybudowany został w 1950 r., a konsekrowany 9 września 1956 r. 
Najcenniejszy zabytek znajdujący się w nim to barokowy Obraz Świętej 
Trójcy z około połowy XVIII w. ofiarowany przez sieradzką farę. 

2. Kościół w Godyniach. W parafii Godynice podziwiać można neogotycki 
Kościół pod wezwaniem Św. Marcina i Św. Zofii. Zbudowany został  

w 1883 r. na miejscu poprzedniego drewnianego Kościoła 
z roku 1602. Konsekrowany w 1891 r. Godna uwagi jest część wyposażenia 
pochodząca z przełomu XVII i XVIII wieku, w skład której wchodzą:

3. Pomnik Ofiar II Wojny Światowej w Godynicach. W centrum 
Godynic znajduje się pomnik upamiętniający poległych 
i pomordowanych mieszkańców Gminy Brąszewice podczas II 
wojny światowej. 

4.   Na terenie Gminy znajduje 
się wiele przydrożnych kapli-
czek. Niewątpliwie najbar-
dziej urokliwą jest kapliczka 
na Kurpiach z drewnianą figurą Chrystusa, stanowiąca przykład 
dawnej sztuki ludowej. 

Obraz zasuwany z wizerunkiem św. Zofii. •	
Chrzcielnica neogotycka. •	
Krucyfiks barokowy z XVIII w. •	
Dwa krzyże procesyjne rokokowe. •	
Kielich z połowy XVII w. •	
W ołtarzu głównym Pan Jezus na krzyżu. •	
Matka Boża z dzieciątkiem z XVII w.•	
Posadzka terrakotowa - dar wychodźców do Prus.•	
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5.  Młyn wodny w Kurpiach. We wsi Kurpie można podziwiać drewniano-murowany młyn wodny 
znajdujący się w lesie na brzegu rzeki Łużycy. Wzniesiony 
został w 1950 r. w miejscu starego, XIX-wiecznego 
obiektu. Obecny młyn wpisany jest do rejestru zabytków 
Województwa Łódzkiego. Młyn wodny posiada trzy 
kondygnacje. Wcześniej, przed zawaleniem dachu 
w 1996 r., był budynkiem czterokondygnacyjnym. 
Pierwsza kondygnacja to murowana piwnica zanurzona 
w wodach. W niej znajduje się turbina. Obecnie obiekt 
znajduje się w rękach prywatnego właściciela i jest 
dostępny do podziwiania z zewnątrz. 

6. Zespół Zabytkowo – parkowy. W Starcach warto 
zobaczyć zespół dworsko - parkowy, w skład którego 
wchodzą:  murowane budynki dworu i oficyny. Dwór został 
wzniesiony ok. połowy XIX w. w stylu neoklasycystycznym. 
Otacza go XIX - wieczny park o charakterze krajobrazowym. 
Obiekt obecnie znajduje się w rękach prywatnego 
właściciela.

Walory przyrodnicze

Prawdziwym bogactwem Gminy Brąszewice są lasy 
pokrywające aż 34% jej obszaru. Przeciętny wiek drzewostanu 
wynosi ok. 50-60 lat, a dominującym gatunkiem drzewa jest 
sosna. W mniejszej ilości występują rzadkie okazy drzew, dla 
których utworzono w 1963 roku rezerwat przyrody „Jaźwiny”. 
Oprócz tego na terenie gminy znajdują się 4 użytki ekologiczne, 
bagna śródleśne oraz liczne pomniki przyrody.
Do brąszewickich lasów chętnie przyjeżdżają zarówno amatorzy 
leśnych wędrówek jak i zbieracze runa leśnego. Bogate 
i różnorodne poszycie sprawia, że w sezonach jagodowych 
i grzybowych lasy te są tłumnie odwiedzane. 
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„Brąszewicki” Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na Wysoczyźnie Złoczewskiej, 
obejmuje dolinę Łużycy i na północ od niej położone tereny działu wodnego pomiędzy dopływami 
Warty i Prosny. W obszarze tym znajdują się tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz 
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb 
związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnią funkcję korytarzy ekologicznych. Całkowita 
powierzchnia jaką zajmuje to 14204 ha z czego 55% leży na terenie Gminy Brąszewice. Pozostała część 
leży na terenie gmin: Błaszki, Brzeźnio, Klonowa i Wróblew. Teren ten w dużej części pokrywają lasy. 
Fragment wilgotnego boru mieszanego ze świerkiem i jodłą objęto ochroną rezerwatową.

Godną polecenia atrakcją turystyczną na terenie gminy jest 
rezerwat przyrody „Jaźwiny”. Został utworzony 20 maja 1963 
roku celem zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych 
wielowarstwowego boru mieszanego wilgotnego, naturalnego 
pochodzenia, na stanowisku wyspowym, wśród rozległych borów 
suchych. Rezerwat położony jest w północnej części uroczyska 
Błota, w obrębie Brąszewice, w Nadleśnictwie Złoczew (RDLP 
Łódź), we wnętrzu dużego kompleksu leśnego, składającego 
się głównie z borów świeżych i borów mieszanych świeżych. 
Teren rezerwatu stanowi lokalną ostoję tych gatunków flory i fauny, które związane są z siedliskami 
torfowiskowymi i bagiennymi.  Ponadto lasy rezerwatu, trudno dostępne dla człowieka i posiadające 
bardzo bogaty podszyt, stanowią dogodną ostoję i miejsce rozrodu zwierzyny łownej i ptactwa. Na 
drzewostan objęty ochroną w rezerwacie składają się sosny, świerki i jodły liczące od 90 do 150 lat. 
W runie leśnym obficie występuje paproć orlica pospolita, a w najwilgotniejszych miejscach - mchy 
torfowce i mech płonnik. Występuje tu również gwiazdnica dwulistna, siódmaczek leśny, wąkrota 
pospolita i widłak jałowcowaty.

Stanowisko Długosza Królewskiego. W pobliżu rezerwatu, w uroczysku 
Błota (od strony wsi Salomony) rosną okazy długosza królewskiego 
(Osmundaregalis) - największej, rzadkiej i chronionej paproci krajowej. Długosz 
Królewski umieszczony jest na Czerwonej Liście roślin i grzybów Polski zagrożonych 
wyginięciem. Amatorów leśnych wędrówek i runa leśnego zapraszamy do 
podziwiania tej pięknej paproci w jej naturalnym środowisku. 
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Pomniki Przyrody. Prawdziwym bogactwem Gminy Brąszewice są lasy pokrywające aż 34% obszaru. 
Znajdują się tu pomniki przyrody ( Starce - 11 okazów drzew, Budy - 3 okazy drzew, Godynice - 2 okazy 
drzew, Błota - 1 okaz drzewa, Orły - 1 okaz drzewa, Kurpie - 1 okaz drzewa).

Przełom Łużycy i Prosny. Przez malowniczy teren Gminy Brąszewice, czyste nieskażone środowisko 
przepływa 5 małych, ale bardzo czystych cieków wodnych. Są to rzeki: Łużyca – dopływ Prosny, 
Pokrzywnica, Żurawka, Brąszówka i Myja, które zachęcają do uprawiania turystyki i wypoczynku.

„Duży Ług”, „Mały Ług” - To zespół dwóch zbiorników wodnych. Miejsce atrakcyjne przyrodniczo 
o malowniczym krajobrazie z licznymi okazami rzadkich roślin bagiennych i torfowiskowych.
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Edukacja

Na terenie Gminy działają następujące placówki 
oświatowe:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Brąszewicach jej początki datuje się na 1860r. Dzieje 
szkoły podczas I i II wojny światowej były burzliwe. 
Dzieci uczyły się w prywatnych domach, kościele 
i świetlicach. W 1936 wybudowano budynek szkolny, 
który w późniejszych latach został rozbudowany. Po 
reformie w 1999 roku szkoła przeniesiona została do 
zaadaptowanego obiektu po istniejącym pawilonie 

handlowym. Dziś w szkole pracuje 15 pedagogów uczących 107 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Godynicach
Początki szkoły sięgają 1939 roku. W okresie wojennym nie prowadzono zajęć lekcyjnych.
Do 1979 roku szkoła mieściła się w dwóch budynkach. Młodsze dzieci uczęszczały na zajęcia do 
obecnego budynku filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Brąszewicach, a starsze dzieci do budynku 
obecnego „Światełka”. W 1979 roku oddana do użytku obecną placówkę. Obecnie szkoła zatrudnia  
13 pedagogów uczących 96 dzieci.
W 2010 roku podjęto decyzję o budowie przy szkole boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”. 
Kompleks oddano do użytkowania w 2012 roku. Składa się on z boiska do piłki nożnej, boiska do piłki 
siatkowej i koszykówki wraz z zapleczem socjalnym. W okresie od marca do listopada działają na nim 
Animatorzy sportu, którzy prowadzą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Dla wzbogacenia oferty 
sportowo – ruchowej w 2014 roku przy kompleksie powstał plac zabaw dla dzieci. 

Szkoła Podstawowa w Żurawiu istnieje od grudnia 1919 roku. Początkowo placówka mieściła 
się u lokalnych gospodarzy, po czym w roku 1947 przeniesiono ją do baraku. W 1962 roku wybudowano 
nową szkołę dzięki pomocy i zaangażowaniu rodziców. Jest to najmniejsza szkoła prowadzona przez 
nasz samorząd, uczęszcza do niej zaledwie 40 uczniów, a kadra pedagogiczna liczy 9 osób.

Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Chajewie istnieje od 1910 roku. Początkowo nie 
było budynku szkolnego, zaś dzieci uczyły się w salach należących do prywatnych właścicieli. Budowę 
szkoły ukończono około 1925 roku. 
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Liczyła ona wówczas cztery oddziały, uczyła jedna nauczycielka. W wyniku działań wojennych 
budynek szkolny został bardzo zniszczony. Od roku 1945 dzieci i młodzież uczęszczała do nowo 
wyremontowanej szkoły. Obecnie placówka jest prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 
Katolickich w Częstochowie. Oferuje ona szeroki wachlarz pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych. 

Szkoła Podstawowa im. Świętej Bernadetty Soubirous w Trzcince rozpoczęła swą działalność 
w 1919 roku. Składała się ona wówczas z dwóch sal lekcyjnych.  Uczęszczali do niej uczniowie w wieku 
od 7 do 15 lat. We wrześniu1939 roku po kilku dniach nauki przerwano zajęcia lekcyjne. Budynek szkolny 
stał się łupem złodziei i w krótkim czasie przestał istnieć. 1 września 1964 roku uczniowie rozpoczęli 
naukę w nowym budynku szkolnym, wyposażonym w salę gimnastyczną. Od lutego 2001 roku szkoła 
prowadzona jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. 

Publiczne Gimnazjum w Brąszewicach istnieje od 1999 
roku. Budynek szkoły znajduje się w centrum miejscowości, 
w miejscu dawnej szkoły podstawowej. Dużym atutem szkoły 
jest stołówka szkolna, serwująca obiady. W 2011 r., podjęta 
została decyzja o budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
sanitarnym. Obiekt zostanie oddany do użytkowania na jesień 
br. W rezultacie powstanie sala gimnastyczna o wymiarach 
18x36 m, sala zajęć ruchowych i siłownia. Będzie to jedyny 
taki obiekt sportowy na terenie Gminy. W gimnazjum pracuje  

21 pedagogów uczących 180 uczniów.

Przedszkole w Brąszewicach powstało w połowie 
lat 50-tych przy szkole podstawowej. Dwukrotnie 
zmieniano siedzibę placówki, wynajmując budynki od  
osób prywatnych. W latach 70-tych przeniesiono  
przedszkole do niewielkiego, drewnianego obiektu, 
w centrum Brąszewic. Początkowo przedszkole było  
placówką dwuoddziałową, czynną od 8-16. Uczęszczało  
do niej 30-ro dzieci. W kolejnych latach sukcesywnie  
zwiększała się liczebność wychowanków. Została 
utworzona trzecia grupa - popołudniowa. W 2007r., podjęto decyzję o zmianie siedziby przedszkola. 
Na ten cel zaadoptowano i rozbudowano budynek po byłym Komisariacie Policji. Prace trwały 2 lata 
i zostały zakończone w grudniu 2009 roku. W przedszkolu pracuje 8 pedagogów i uczęszcza do niego  
88 przedszkolaków. 
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Tytuł projektu:

„Adaptacja i Rozbudowa budynku po byłym Komisariacie 
Policji na Publiczne Przedszkole w Brąszewicach 

wraz z urządzeniami technicznymi”.

Koszt inwestycji: 2 414 229,20 zł
Kwota dofinansowania: 1 528 590,24 zł
Środki własne: 885 638,96 zł
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata   
 2007-2013
Beneficjent: Gmina Brąszewice

Termin realizacji:
czerwiec 2008 - listopad 2009

Publiczne Przedszkole to nowoczesny obiekt, 
dostosowany do potrzeb i wieku najmłodszych. 
Dzieci mają  do dyspozycji 3 przestronne, bezpiecznie 
urządzone sale zajęć, salę do ćwiczeń i zabaw 
ruchowych, jadalnię, szatnię. Wszystkie klasy zostały 
wyposażone w mebelki, kąciki tematyczne i kąciki 
zainteresowań, pomoce dydaktyczne oraz zabawki.

Dzieci zgrupowane są w cztery oddziały 
według zbliżonego wieku. W 2013 roku do placówki 
uczęszczało 87 wychowanków.
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Tytuł projektu:

„Wszystkie dzieci nasze są”

Wartość projektu: 1  059  421,00 zł
Źródło finansowania:  Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2.

Celem projektu było wyrównanie szans 
edukacyjnych dla uczniów szkół z naszej gminy. 
Bezpłatnym wsparciem objęto 720 uczniów, którzy 
poprzez cykl dodatkowych zajęć edukacyjnych w 
formie kół zainteresowań, konsultacji indywidualnych i  
grupowych oraz zajęć specjalistycznych, wyrównywali 
szanse rozwojowe pomiędzy szkołami.

Termin realizacji: 
październik 2008 – lipiec 2010 
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Sport, turystyka i rekreacja

Gmina rozwinęła w ostatnich latach bazę dla uprawiania sportu. Szkoły Podstawowe posiadają 
niewielkie ok. 80 m2 sale do ćwiczeń ruchowych, a obok Urzędu Gminy istnieje boisko sportowe. 
Przy Szkole Podstawowej w Godynicach powstał kompleks boisk sportowych „Moje Boisko Sportowe 
Orlik 2012”. Obecnie na ukończeniu jest sala gimnastyczna przy Gminnym Gimnazjum Publicznym 
w Brąszewicach. 

Na terenie gminy działają trzy kluby sportowe LZS Brąszewice, ISKRA Przedłęcze (które są 
dotowane przez Urząd Gminy Brąszewice) oraz nowo utworzony Wiejski Klub Sportowy WKS Chajew. 
LZS Brąszewice bierze udział w rozgrywkach w klasie okręgowej w sekcji piłki nożnej, również 
w okręgówce w sieradzkiej klasie C1 Trampkarz grają juniorzy LZS-u. Klub sportowy ISKRA Przedłęcze 
uczestniczy w rozgrywkach klasy B w sekcji piłki nożnej.
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Tytuł projektu:

 „Moje Boisko – Orlik 2012”

Koszt inwestycji: 1 399 777,77zł
Źródła finansowania: Ministerstwo Sporu i Turystyki Departament Infrastruktury

Sportowej
Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

Województwo Łódzkie Departament Kultury Fizycznej, Sportu
i Turystyki

Kwota dofinansowania: 333 334,00 zł
Środki własne: 566 443,77 zł
Beneficjent: Gmina Brąszewice

Kompleks boisk sportowych znajdujący się 
w miejscowości Godynice składa się z: boiska do 
piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki i boiska 
wielofunkcyjnego. Inwestycja poprawiła dostępność 
infrastruktury sportowej dla mieszkańców Gminy 
Brąszewice. Przyczyniła się do zwiększenia ilości zajęć 
rekreacyjno – sportowych. Na terenie Orlika działają 
Animatorzy sportu, którzy organizują i animują 
zajęcia dla dzieci i młodzieży. Orlik to doskonała baza 
dla gminnych klubów sportowych.

Termin realizacji: 
grudzień 2011 rok
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Tytuł projeku:

„Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznym 
Gimnazjum w Brąszewicach”

Koszt inwestycji:  3 292 950,03 zł 
Koszt dofinansowania: 2 000 000,00 zł
Środki własne: 1 292 950,03 zł
Źródło dofinansowania: Ministerstwo Sporu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej
Beneficjent: Gmina Brąszewice

W 2011 roku podjęto decyzję o budowie 
sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym 
przy Publicznym Gimnazjum w Brąszewicach. Do 
realizacji przystąpiono niespełna rok później. Dziś 
obiekt jest na ukończeniu. Sala gimnastyczna została 
dobudowana do istniejącego budynku gimnazjum 
częścią zaplecza i połączona poprzez istniejącą 
i zaprojektowaną klatkę schodową. Sala o wymiarach 
36x18 m i wys. 7,20m posiada boisko centralne do gry  
w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę ręczną  
i siatkówkę, a po przedzieleniu sali ruchomą kotarą 
grodzącą otrzymamy 2 boiska treningowe do 
koszykówki i siatkówki. Wzdłuż ściany podłużnej 
wejściowej przewidziano miejsca na 7 trzyrzędowych 
rozkładanych trybun sportowych. Obiekt sportowy 
będzie posiadał dodatkowo salę do ćwiczeń 
ruchowych i zajęć fitness oraz siłownię. Planowany 
termin oddania do użytkowania koniec 2014r.

Termin realizacji: 
2011 - 2014 rok
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Sala gimnastyczna przy Publicznym 
Gimnazjum w Brąszewicach
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Tytuł projektu:

„Wykonanie placu zabaw w miejscowości Zwierzyniec 
gmina Brąszewice”

Koszt inwestycji: 12 401,56 zł
Źródło dofinansowania: Fundusz sołecki sołectwa Zwierzyniec, Szczesie
Beneficjent: Sołectwo Zwierzyniec, Szczesie

Na działce gminnej położonej w miejscowości 
Zwierzyniec powstał plac zabaw dla dzieci. W jego 
skład wchodzą: zestaw zabawowy, karuzela trzmiel, 
karuzela krzyżowa, huśtawka wagowa, bujak zwykły 
konik, bujak motorek, huśtawkawahadłowaz dwoma 
siedziskami. 

Termin realizacji: 
czerwiec 2014 rok
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Infrastruktura Techniczna

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił znaczny rozwój infrastruktury technicznej. Gmina została 
zwodociągowana w 98%. Woda pochodzi z trzech stacji SUW: Brąszewice, Godynice i Chajew. 

Przez gminę przebiegają drogi stanowiące własność powiatu i gminy o łącznej długości przeszło  
150 km. W latach 2007-2014 dokonano modernizacji i przebudowy ok. 10 km dróg gminnych oraz ok. 1 km 
dróg powiatowych, dofinansowanych przez gminę. Wiele z nich wymaga jeszcze modernizacji, remontu 
czy przebudowy. 

W 2013 roku oddano do użytkowania nowo wybudowaną mechaniczno – biologiczną 
oczyszczalnię ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brąszewice i Pasie. Kolejnym 
etapem regulowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie będzie budowa kolektora sanitarnego 
w miejscowościach Godynice i Przedłęcze, a na terenach, gdzie taka inwestycja nie jest ekonomicznie 
uzasadniona, będą czynione starania o wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 114128E w miejscowości Bukowiec na 
odcinku od km 0+000 do km 0+990 gmina Brąszewice”- I etap.

Koszt inwestycji: 196 673,10 zł
Kwota dofinansowania: 68 000,00 zł 
Środki własne: 128 673,10 zł
Źródła finansowania: Gmina Brąszewice

Województwo Łódzkie Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ze środków pochodzących z tytułu 
wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Beneficjent: Gmina Brąszewice

Przebudowa polegała na modernizacji 990 m drogi o szerokości 
4,0 m. W rezultacie powstała droga asfaltowa o podwyższonych 
parametrach technicznych i eksploatacyjnych. 

Termin realizacji: 
lipiec 2011 rok
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Tytuł projektu: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 114128E w miejscowości Bukowiec gmina 
Brąszewice na odcinku od km 0+990 do 1+223 km” – II etap.

Koszt inwestycji: 59996,40 zł 
Źródło finansowania: środki własne Gminy Brąszewice 

Termin realizacji: 
listopad  2012 rok

Realizacja II etapu przebudowy jezdni o długości 233 m 
i szerokości 4,0 m pozwoliła na dokończenie istniejącej drogi 
wybudowanej w 2011r. Droga ta stanowi połączenie miejscowości 
Bukowiec z drogą powiatową relacji: Błaszki – Złoczew. 
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Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi gminnej nr 114114 E Zagórcze – Starce – Zwierzyniec”

Koszt inwestycji: 1 226 231,28 zł
Kwota dofinansowania: 613 115,64 zł
Środki własne: 613 115,64 zł
Źródła finansowania: Gmina BrąszewiceWojewództwo Łódzkie w ramach Programu

Wieloletniego pn:. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011”.

Beneficjent: Gmina Brąszewice

Przebudowa drogi gminnej poprawiła komfort 
mieszańców miejscowości Zagórcze. Usprawniła 
dojazd do sąsiednich miejscowości. Łączy ona dwie 
drogi powiatowe prowadzące do miejscowości 
Godynice i Starce. Długość przebudowanego odcinka 
wyniósł 2261,20 m o szerokości 5,0 m.

Termin realizacji: 
listopad  2011 rok
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Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 114144E od km 0+000 do 0+960 km 
położonej w miejscowościach Kamieniki i Grabostaw gmina Brąszewice”

Koszt inwestycji: 490 952,19 zł 
Kwota dofinansowania: 124 000,00 zł
Środki własne: 336 952,19 zł
Źródło finansowania: Województwo Łódzkie Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ze środków pochodzących z tytułu 
wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Beneficjent: Gmina Brąszewice

Termin realizacji: 
wrzesień  2012 rok

Przebudowa drogi o długości 960 m i szerokości 
4,0 m pozwala na sprawne przemieszczanie się 
pomiędzy powiatem sieradzkim a kaliskim. Bliskość 
Województwa Wielkopolskiego oraz szeroko 
rozwinięte przetwórstwo drewna sprawia, że 
występuje tu duże natężenie ruchu drogowego. 
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Tytuł projektu:

„Zakup koparko – ładowarki marki New Holland”.

Koszt inwestycji: 253 380,00 zł
Źródło finansowania: środki własne Gminy Brąszewice

Termin realizacji: 
czerwiec  2012 rok

Parametry techniczne:

Moc silnika 97 KM
Napęd 4x4
Łyżka wielofunkcyjna 6w1

Koparko – ładowarka wykorzystywana jest 
do odmulania i czyszczenia rowów, przy remontach 
i odśnieżaniu dróg gminnych oraz wszelkiego rodzaju 
awariach i naprawach sieci wodociągowych. 
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Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi gminnej NR 114115E w miejscowości Pluty  
gm. Brąszewice”

Koszt inwestycji: 188 552,26 zł
Kwota dofinansowania: 97 700,00 zł
Środki własne: 90 852,26 zł
Źródło dofinansowania:  Województwo Łódzkie Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urzędu  Marszałkowskiego w Łodzi ze środków pochodzących z tytułu 
wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Beneficjent: Gmina Brąszewice

„Przebudowa drogi gminnej nr 114122 E w miejscowości Chajew Kolonia”

Koszt inwestycji: 118 869,92 zł 
Źródło finansowania: środki własneGminy Brąszewice

Przebudowa w miejscowości Pluty polegała na 
modernizacji odcinka o długości 950 m i szerokości 
4,0m. Pozwala to na sprawny dojazd do gruntów 
rolnych, pól uprawnych i pobliskich domostw. 

Termin realizacji: 
kwiecień  2013 rok

Termin realizacji: 
sierpień  2013 rok

Jest to kolejny etap przebudowy drogi, którą 
rozpoczęto w 2008 r. Długość przebudowanego 
odcinka to 600 m i szerokość drogi 4,0 m.

Do wyremontowania całości drogi pozostało 
400 m.
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Termin realizacji: 
sierpień 2012 - grudzień 2013

Tytuł projektu:

„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz 

z przyłączami”.

Koszt inwestycji: 4 481 031,86 zł
Źródła finansowania: Województwo Łódzkie w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich z działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” na lata 2007-2013

Kwota dofinansowania: 2 737 334,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi 

Kwota dofinansowania: 391 603,00 zł
Środki własne: 1 352 094,86 zł
Beneficjent: Gmina Brąszewice
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Jest to pierwszy krok na drodze regulacji 
gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Brąszewice. 
Wkrótce samorząd przystąpi do drugiego etapu 
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Godynice i Przedłęcze. Na terenach gdzie budowa 
kolektora sanitarnego nie jest ekonomicznie 
i finansowo uzasadniona, gmina będzie się starała 
o pozyskanie środków na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

Parametry techniczne:
Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków;
Przepustowość oczyszczalni 130/m3/dobę;
Wielkość oczyszczalni 1333 RLM.
Obiekty technologiczne oczyszczali tworzą zblokowany 
zespół składający się z:

budynku technologicznego•	
bioreaktorów - zbiorników częściowo zagłębionych •	
w ziemi.

Ścieki do oczyszczalni dostarczane są poprzez kolektor 
sanitarny, wybudowany w dwóch etapach:

2005r., w drodze powiatowej przebiegającej •	
przez Brąszewice. Gmina wybudowała kolektor 
z środków własnych, koszt inwestycji wyniósł 
1 mln. 
2013r., w centrum Brąszewic i w drodze •	
gminnej relacji Sokolenie - Brąszewice.

Dodatkowo nieczystości płynne dowożone są wozem 
asenizacyjnym. 
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Tytuł projektu:

„Zakup wozu asenizacyjnego TCI 7150 litrów firmy PICHON”

Koszt inwestycji: 49 938,00 zł
Źródło finansowania: środki własne Gminy Brąszewice

Wóz asenizacyjny TCI firmy Pichon o pojemności 7150 litrów 
to profesjonalny i bezpieczny sprzęt. Wóz ten przeznaczony jest 
do opróżniania bezodpływowych zbiorników na nieczystości 
ciekłe z terenu Gminy Brąszewice i wywozu ścieków do gminnej 
oczyszczalni. 

Termin realizacji: 
grudzień  2013



28

Tytuł projektu:

„Ustawienie wiat przystankowych na terenie Gminy Brąszewice”

Koszt inwestycji:  28 762,32 zł
Źródła finansowania: środki własne Gminy Brąszewice

W miejscowościach Szczesie, Zwierzyniec, 
Przedłęcze, Kamieniki, Błota i w Brąszewicach przy  
ul. Żychty zostały ustawione nowe wiaty przystankowe. 
Wiaty wyposażono w tabliczki informacyjne, ławki 
i kosze na śmieci. Poza funkcją typowego schronienia 
dla pasażerów, stanowią wizytówkę naszej Gminy.

Termin realizacji: 
2011-2013 rok
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Tytuł projektu:

„Zakup urządzenia do czyszczenia i udrażniania kanalizacji OrKan  
50-150 zamontowanego na przyczepce ”

Koszt inwestycji: 33 210,00 zł
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł
Środki własne: 13 210,00 zł
Beneficjent: Gmina Brąszewice

Termin realizacji: 
lipiec  2014 rok

Parametry techniczne:

1. Silnik – benzyna 25 KM 
2. Pompa 120-150 bar 50l/min
3. Zakres pracy 250 mm
4. Zbiornik na wodę 400 l
5. Wąż wysokociśnieniowy roboczy 
50 m na bębnie
6. Dwie dysze do czyszczenia kanalizacji

Zamontowane na przyczepce samochodowej 
urządzenie ORKAN 50-150 potocznie zwane WUKO, 
służy do udrażniania i czyszczenia kanalizacji 
sanitarnej. W razie awarii sieci, zarówno tych 
gminnych jaki i należących do jednostek podległych 
gminie takich jak np. szkoły, pozwoli na szybkie bez 
kosztowe wyeliminowanie problemu. 
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Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 114139E ul. Leśna w miejscowości 
Brąszewice”

Koszt inwestycji: 116 787,83 zł
Źródła finansowania: środki własne Gminy Brąszewice

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1731 E w miejscowości Czartoria gm. 
Brąszewice”

Inwestor: Powiat Sieradzki i Gmina Brąszewice

Przebudowa drogi na odcinku 616 m i szer. 
3,5 m. Została ona zrealizowana przy współudziale 
środków Funduszu sołeckiego sołectwa Brąszewice II, 
którego wkład pieniężny wyniósł 17 137,83 zł.

Termin realizacji: 
sierpień 2014 rok

Termin realizacji: 
wrzesień  2014 rok

Przebudowa drogi powiatowej polegała na 
modernizacji odcinka o długości 225 m i szerokości 
5,0. Na inwestycję tę Gmina Brąszewice przekazała 
dotację celową dla Powiatu Sieradzkiego w wysokości 
35 tys.
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Tytuł projektu:

„Przebudowa, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie 
Brąszewice” 

Koszt inwestycji: 117 399,24 zł
Beneficjent: Gmina Brąszewice

Termin realizacji: 
lata 2008-2014

W latach 2008 – 2014 dokonano przebudowy 
oświetlenia drogowego w miejscowościach: Brąszewice 
(Przerycie), Chajew Kolonia, Pokrzywniaki, Wojtyszki, 
Ciupki, Grabostaw, Pasie, Budy, Kamieniki, Pluty, 
Tomczyki. Inwestycje te polegały na modernizacji 
napowietrznej linii n.n., podwieszeniu dodatkowego 
przewodu zasilającego i montażu opraw. 
W miejscowości Szczesie ustawiono dwa słupy 
wraz z dwoma lampami oświetleniowymi. Łącznie 
zamontowano 66 lamp drogowych.
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LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”

Gmina Brąszewice wraz z gminami 
Brzeźnio, Wróblew oraz Gminą i Miastem 
Złoczew przynależą do Stowarzyszenia Lokalnej 
Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”. 
Najważniejszym celem działania LGD jest  
przede wszystkim aktywizacja mieszkańców, 
jednoczenie ich i pozyskiwanie funduszy. 
W swoich zadaniach poprzez promocje 
i upowszechnianie wiedzy o obszarze 
podnosi jakość życia mieszkańców, promuje 

lokalne produkty w tym rzemiosło tradycyjne. Podejmowanymi działaniami polegającymi na 
pozyskaniu środków finansowych z ogólnopolskiego programu LIDER, wspiera przedsiębiorczość  
poprzez tworzenie pozarolniczych miejsc pracy i rozwija obszary wiejskie w kierunku rekreacji, 
wypoczynku oraz rozwoju kultury. 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju zrealizowane jest za pomocą naboru  
w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dzięki temu  
Gmina Brąszewice pozyskała liczne środki finansowe i zrealizowała wiele projektów, które  
przyczyniły się do uatrakcyjnienia i polepszenia warunków życia mieszkańców. 
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Tytuł projektu:

„Szlakiem Zabytków Lokalnych Atrakcji Kulturowych”

Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”
Inwestycja ta powstała w ramach projektu pt. „Szlakiem Zabytków 
Lokalnych Atrakcji Kulturowych” finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” 
z Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2007-2013 

Przy szlaku rowerowym „Sieradzkiej E-ski” 
w parku przy ul. Starowiejskiej w Brąszewicach 
powstał przystanek turystyczny dla potencjalnych 
turystów, który daje możliwość odpoczynku przed 
dalsza podróżą, wędrówką czy schronienia przed 
deszczem. Przystanek wyposażony został w altanę 
wraz z wyposażeniem, dwa zestawy stołów z ławkami, 
dwie huśtawki dla dorosłych, stół do gry w szachy, kosz 
na śmieci, stojak rowerowy oraz tablicę informacyjną 
w celu urozmaicenia oferty odpoczynku i rekreacji 
na świeżym powietrzu. Teren ten wzbogacono 
nasadzeniami roślin.

Termin realizacji: 
2013 rok

Inwestycja realizowana przy wsparciu LGD Szlakiem Sieradzkiej E-ski, 
której członkiem jest Gmina Brąszewice.
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Tytuł projektu:

„Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brąszewice gmina Brąszewice”

Koszt inwestycji: 9 705,37 zł
Kwota dofinansowania: 6 312,43 zł
Środki własne: 3 392,94 zł
Źródło dofinansowania: Województwo łódzkie z zakresu małych projektów w ramach 

działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 
na lata 2007-2013

Beneficjent: Gmina Brąszewice

Inwestycja realizowana przy wsparciu LGD Szlakiem Sieradzkiej E-ski, 
której członkiem jest Gmina Brąszewice.

W Brąszewicach na terenie gminnego boiska 
sportowego powstał pierwszy ogólnodostępny plac 
zabaw. Do użytkowania oddano zjeżdżalnie, pomost 
z belką, huśtawkę podwójną, huśtawkę ważkę i bujak 
motorek. 

Dla bezpieczeństwa najmłodszych teren został 
ogrodzony.

Termin realizacji: 
marzec  2014 rok
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Tytuł projektu:

„Wykonanie placu zabaw w miejscowości Godynice gmina Brąszewice”

Koszt inwestycji: 29 511,64 zł
Kwota dofinansowania: 19 194,56 zł
Środki własne: 10 317,08 zł
Źródło dofinansowania: Województwo łódzkie z zakresu małych projektów w ramach 

działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 
na lata 2007-2013

Beneficjent: Gmina Brąszewice, Rada Rodziców SP w Godynicach

Inwestycja realizowana przy wsparciu LGD Szlakiem Sieradzkiej E-ski.

Plac zabaw w miejscowości Godynice powstał 
przy zespole boisk sportowych ORLIK dzięki Radzie 
Rodziców SP w Godynicach, która była pomysłodawcą 
tej inwestycji i która przeznaczyła na ten cel środki 
finansowe. Na placu został zamontowany zestaw 
ze zjeżdżalnią, czworokąt wielofunkcyjny, karuzelę 
tarczową z siedziskami, pomost z belką, huśtawkę 
podwójną i huśtawkę ważkę oraz bujaki motorek 
i łabędź. 

Termin realizacji: 
marzec  2014 rok
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Tytuł projektu:

„Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brąszewice gmina Brąszewice”

Koszt inwestycji: 30 091,61 zł
Kwota dofinansowania: 19 575,68 zł
Środki własne: 10 774,53 zł
Źródło dofinansowania: Województwo łódzkie z zakresu małych projektów 

w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
objętego PROW na lata 2007-2013

Beneficjent: Gmina Brąszewice, Rada Rodziców SP w Brąszewicach 

To już drugi plac zabaw w Brąszewicach. Powstał 
przy Szkole Podstawowej, dzięki Radzie Rodziców SP 
Brąszewice, która była pomysłodawcą tej inwestycji 
i która przeznaczyła na ten cel środki finansowe. Na 
placu został zamontowany zestaw ze zjeżdżalnią, 
czworokąt wielofunkcyjny, pomost z belką, karuzelę 
tarczową z siedziskami, dwie huśtawkę podwójne, 
huśtawkę ważkę oraz bujaki motorek i łabędź. 
Powstały plac zabaw jest wzbogaceniem oferty 
rekreacyjnej dla rodzin, które czynnie chcą spędzać 
czas.

Termin realizacji: 
wrzesień  2014 rok

Inwestycja realizowana przy wsparciu LGD Szlakiem Sieradzkiej E-ski.
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Termin realizacji: 
czerwiec  2013 rok

Inwestycja realizowana przy wsparciu LGD Szlakiem Sieradzkiej E-ski.

Witacze usytuowane zostały przy drogach 
powiatowych łączących gminę Brąszewice z Gminą 
Brzeźnio, Miastem i Gminą Błaszki i Miastem i Gminą 
Złoczew. 

Ustawienie witaczy służy promocji turystyki 
i rekreacji na terenie gminy oraz pozostałych gmin 
wchodzących w skład LGD. 

W przyszłości zamontowane zostaną kolejne 
witacze przy granicach administracyjnych Gminy 
Brąszewice. 

Tytuł projektu:

„Zmiana wizerunku witaczy poprzez ich wymianę jako źródło informacji 
turystycznej Gminy Brąszewice”.

Koszt inwestycji: 23 001,00 zł
Kwota dofinansowania: 14 959,98 zł
Środki własne: 8 041,02 zł
Źródło dofinansowania:  Województwo Łódzkie PROW na lata 2007-2013 Oś LEADER 

w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla 
małych projektów”, które nie odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia 
tych celów. 

Beneficjent: Gmina Brąszewice
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Tytuł projektu:

„Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej poprzez przebudowę 
chodników, zjazdów i placu parkingowego w miejscowości Brąszewice”.

Koszt inwestycji: 99 407,37 zł
Kwota dofinansowania: 72 120,00 zł
Środki własne: 27 287,37zł
Źródło dofinansowania:  Województwo Łódzkie PROW na lata 2007-2013 Oś LEADER 

w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla 
małych projektów”, które nie odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia 
tych celów.

Zagospodarowanie polegało na ułożeniu 
kostki brukowej przed Urzędem Gminy poprawiając 
funkcjonalność i estetykę centrum Brąszewic. 
Powstały miejsca parkingowe przy cmentarzu i boisku 
sportowym. W porozumieniu z PZD w Sieradzu 
we wrześniu br. został przebudowany fragment 
ulicy Starowiejskiej na odcinku od skrzyżowania 
z ulicą Sieradzką przy cmentarzu do Publicznego 
Przedszkola. Gmina przeznaczyła na tę inwestycję dla 
Powiatu Sieradzkiego dotację celową w wysokości 25 
tyś. 

Inwestycja realizowana przy wsparciu LGD Szlakiem Sieradzkiej E-ski.

Termin realizacji: 
czerwiec  2013 rok
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Tytuł projektu:

„Remont chodników przy kościele w Godynicach”

Koszt inwestycji: 178 024,20 zł
Koszt dofinansowania: 142 419,36 zł
Środki własne: 35 604,84 zł
Źródło dofinansowania: Województwo Łódzkie Departament Funduszu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w zakresie Małych Projektów 
Beneficjent: Parafia Rzymsko – Katolicka w Godynicach 

Termin realizacji: 
2011 rok

Inwestycja realizowana przy wsparciu LGD Szlakiem Sieradzkiej E-ski, 
której członkiem jest Gmina Brąszewice

Parafia Godynice wykonała chodniki z kostki 
brukowej i podjazd przy kościele rzymsko – katolickim. 
Celem inwestycji było utwardzenie nawierzchni oraz 
poprawa funkcjonalności i estetyki.
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Ochotnicze Straże Pożarne

To  organizacje dbające o bezpieczeństwo mieszkańców 
i mienia. Czynny udział w akcjach ratowniczych w czasie 
pożarów, wypadków i klęsk to niebezpieczna i trudna 
praca. Nieustanny wysiłek wkładany w doskonalenie swoich 
umiejętności sprawia, że druhowie niosą profesjonalną 
pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Jednakże działalność 
strażaków ochotników to nie tylko ratownictwo. To także 
działalność kulturalna, edukacyjna i sportowa. Jednostki OSP 
wraz ze sztandarami uczestniczą we wszystkich ważnych 
uroczystościach kościelnych, państwowych i lokalnych. 
Pomagają w organizacji wielu imprez i wydarzeń, zawodów 
i konkursów pożarniczych, zabaw tanecznych. 

W Gminie Brąszewice funkcjonuje 10 jednostek OSP. 
Spośród nich OSP w Brąszewicach (www.ospbraszewice.
blo.pl ) i OSP w Godynicach (http://ospgodynice.manifo.pl) 
należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. 
Historia OSP na terenie Gminy datuje się na początek lat 
20-tych XX wieku. Obecnie wszystkie jednostki OSP liczą 
przeszło 450 członków. 

Przy strażach działają Koła Gospodyń Wiejskich, które 
reprezentują Gminę podczas Jarmarków Wojewódzkich, 
Jarmarków Powiatowych, Stołach Wielkanocnych, 
a także podczas Tygla Smaków Województwa Łódzkiego, 
organizowanego corocznie przez Marszałka Województwa 
promując tradycję i regionalne potrawy.
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Dużą chlubą dla Gminy są orkiestry dęte:

Orkiestra Dęta OSP Brąszewice powstała w 1949 roku. Jej założycielem a zarazem pierwszym 
kapelmistrzem był druh Tadeusz Górski. Dużo wysiłku w powstanie orkiestry włożył również druh Pluta 
z Godynic. W latach 1950-2000 kapelmistrzem orkiestry był druh Merta Bolesław. Obecnie orkiestra 
liczy 20 członków.

Orkiestra Dęta Godynice powstała w 1916 roku dzięki staraniom ówczesnego prezesa straży 
Pana Wojciecha Grabi. Okres wojenny przerwał działalność orkiestry, instrumenty zostały ukryte na 
wieży Kościoła i w prywatnych domach. Po wojnie rozpoczęto działalność i na miarę możliwości 
finansowych remontowano i dokupowano kolejne instrumenty. Obecnie orkiestra liczy 31 członków.

Obie orkiestry biorą czynny udział we wszystkich uroczystościach państwowych i kościelnych. 
Koncertują na wszelkiego rodzaju festynach, przeglądach i organizowanych imprezach gminnych 
i powiatowych.
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Tytuł projektu:

„Remont świetlicy OSP Godynice”

Koszt inwestycji: 34 000,00 zł
Koszt dofinansowania: 23 800,00 zł
Środki własne: 10 200,00 zł
Źródło dofinansowania: Województwo Łódzkie Departament Funduszu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w zakresie Małych Projektów
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna Godynice

Remont polegał na wymianie instalacji 
elektrycznej, remoncie sufitu i ścian.

Rozebrana została stara boazeria a w jej miejsce 
zostały wykonane gładzie gipsowe. Modernizacja 
sali poprawiła jej estetykę i funkcjonalność tworząc 
miejsce przyjazne wspólnym spotkaniom integrującym 
społeczność takich jak, choinki i zabawy dla dzieci, bale 
okolicznościowe i wiele innych spotkań. 

Termin realizacji: 
2010 rok

Inwestycja realizowana przy wsparciu LGD Szlakiem Sieradzkiej E-ski, 
której członkiem jest Gmina Brąszewice.
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Tytuł projektu:

„Remont świetlicy OSP Brąszewice”

Koszt inwestycji: 20 755,81 zł
Koszt dofinansowania: 12 146,70 zł
Środki własne: 8 609,11 zł
Źródło dofinansowania: Województwo łódzkie Departament Funduszu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w zakresie Małych Projektów
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Brąszewicach

Termin realizacji: 
2011 rok

Remont strażnicy polegał na powiększeniu 
głównej sali świetlicy poprzez zburzenie ściany 
i ustawieniu filara. 

Działanie to pozwoliło zwiększyć funkcjonalność 
obiektu. Dzięki temu sala stała się bardziej 
przestrzenna i funkcjonalna przy organizacji spotkań 
i zebrań wiejskich. 

Inwestycja realizowana przy wsparciu LGD Szlakiem Sieradzkiej E-ski, 
której członkiem jest Gmina Brąszewice.
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Tytuł projektu:

„Remont świetlicy OSP Przedłęcze”

Koszt inwestycji: 35 799,65 zł
Koszt dofinansowania: 25 000,00 zł
Środki własne: 10 799,65 zł
Źródło dofinansowania: Województwo Łódzkie Departament Funduszu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w zakresie Małych Projektów
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna Przedłęcze

Remont polegał na rozebraniu starej podłogi 
i ułożeniu nowej, częściowo z płytek, a częściowo 
parkietu.

Odnowienie podłogi poprawiło estetykę 
wnętrza. Strażacy mają możliwość organizowania 
spotkań i integracji społecznej. Odbywają się tu 
imprezy okolicznościowe oraz zebrania wiejskie. 

Termin realizacji: 
2011 rok

Inwestycja realizowana przy wsparciu LGD Szlakiem Sieradzkiej E-ski, 
której członkiem jest Gmina Brąszewice.
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Tytuł projektu:

„Remont świetlicy OSP Starce”

Koszt inwestycji: 35 998,82 zł
Koszt dofinansowania: 23 120,00 zł
Środki własne: 12 878,82 zł
Źródło dofinansowania: Województwo Łódzkie Departament Funduszu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w zakresie Małych Projektów
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna Starce

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Starce polegał na wymianie podłogi drewnianej na 
całej powierzchni sali, wymianie schodów i boazerii na 
klatce schodowej oraz na malowaniu ścian i sufitów. 

Wykonane prace spowodowały poprawę 
wizerunku wnętrza sali, która pozwala na 
organizację imprez okolicznościowych i spotkań 
mieszkańców. Świetlica wiejska skupia życie 
kulturalno – towarzyskie sołectwa. 

Termin realizacji: 
2011 rok

Inwestycja realizowana przy wsparciu LGD Szlakiem Sieradzkiej E-ski, 
której członkiem jest Gmina Brąszewice.
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Tytuł projektu:

„Remont świetlicy OSP Czartoria”

Koszt inwestycji: 31 282,16 zł 
Koszt dofinansowania: 25 000,00 zł
Środki własne: 6 282,16 zł
Źródło dofinansowania: Województwo Łódzkie Departament Funduszu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w zakresie Małych Projektów
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna Czartoria

Przeprowadzono remont polegający na 
modernizacji podłogi, malowaniu ścian oraz położeniu 
płytek ceramicznych w pomieszczeniach świetlicy.

Celem tej operacji jest podniesienie jakości 
życia oraz poziomu integracji społeczności lokalnej. 

Wykonane prace poprawiły wizerunek 
sali, która pozwala teraz na organizację imprez 
okolicznościowych i spotkań mieszkańców. 

Termin realizacji: 
2013 rok

Inwestycja realizowana przy wsparciu LGD Szlakiem Sieradzkiej E-ski, 
której członkiem jest Gmina Brąszewice.
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Tytuł projektu:

„Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego średniego 4x4 wraz 
z wyposażeniem”

Koszt inwestycji: 697 680,00 zł
Źródła finansowania:

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi 279 072,00 zł 40,00% 
Urząd Gminy Brąszewice 71 847,13 zł 10,30 %
KW PSP Łódź – KSRG 80 016,55 zł 11,47 %
KG PSP Warszawa 100 000,00 zł 14,33 %
ZG ZOSP RP 150 000,00 zł 21,50 %

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna Godynice 

Parametry techniczne:
Moc 300 KM, Napęd uterenowiony 4x4, 
Kabina 6 osobowa, 
wyposażenie:
zbiornik wody 2500l., zbiornik środka 250l., 
autopompa, dozownik środka pianotwórczego, 
działko wodno-pianowe, zraszacze, szybkie 
natarcie, maszt oświetleniowy, sprzęt łączności 
radiowej, wyciągarka elektryczna, sprzęt 
pożarniczy i ratowniczy.

Samochód Mercedes- Benz Atego podniósł 
poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 
i niejednokrotnie pomógł ratować życie i dobytek 
ludzi. 

Termin realizacji: 
2013 rok
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Kultura

Ze względu na brak Gminnego Ośrodka Kultury rolę 
organizatora i koordynatora wydarzeń kulturalnych pełni 
Gminna Biblioteka Publiczna w Brąszewicach. Placówka od 
lat utrzymuje się w czołówce Rankingu Bibliotek Rzeczpospolitej 
w województwie łódzkim zajmując kolejno pierwsze miejsce 
w 2011 i 2012 r., i trzecie miejsce w 2013 r. Biblioteka może się 
pochwalić również pierwszym miejscem w powiecie sieradzkim  
pod względem ilości czytelników i wypożyczeń w przeliczeniu  
na 100 mieszkańców. 

Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany w nowości 
wydawnicze, dlatego też każdy czytelnik znajdzie odpowiednią 
książkę dla siebie. Pozyskany w ramach programu „Ikonka” 
sprzęt komputerowy oraz program „Sowa”, znacznie ułatwiają 
prowadzoną w placówce działalność. Czytelnicy mogą skorzystać 
bezpłatnie z dostępu do Internetu na kilku stanowiskach 
komputerowych. 

Edukacją muzyczną i promowaniem młodzieży artystycznie 
uzdolnionej zajmuje się zespół wokalno – instrumentalny „Noemi”. Powstał on 25 sierpnia 2012r., 
i obecnie składa się z 28 młodych ambitnych ludzi specjalizujących się w muzyce chrześcijańskiej. 
Opiekunowie dbają o rozwój kreatywności w członkach grupy, poprzez mobilizowanie ich do tworzenia 
własnych kompozycji muzycznych oraz organizowanie różnorodnych koncertów.

Corocznie organizowane są Festyny Rodzinne. Zachęcają 
one do wspólnej zabawy całe rodziny. To doskonałe okazje do 
wielopokoleniowych spotkań i świętowania w miłej atmosferze. 

W ostatnich latach odbyły się również dwa Powiatowe 
Przeglądy Orkiestr Dętych. 

W 2008 r., Gmina Brąszewice wraz z Zarządem Powiatowym 
Związku OSP RP w Sieradzu i Zarządem Gminnym Związku OSP 
RP w Brąszewicach zorganizowała IX Powiatowy Przegląd Orkiestr 
Dętych na gminnym boisku sportowym w Brąszewicach. 

W 2013 odbył się XIV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych przy Szkole Podstawowej w Godynicach, 
którego gospodarzami byli Zarząd Powiatowy Związku OSP RP w Sieradzu i Gmina Brąszewice.
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Celem przeglądów była promocja dorobku orkiestr dętych, 
popularyzacja polskiej twórczości muzycznej, konfrontacja 
repertuarów i środowisk muzycznych, a także wzajemne 
inspirowanie się zespołów.

Gmina w liczbach

Okres programowania 
środków unijnych 
2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Razem:

Wartość 
przeprowadzonych 
inwestycji

419 635,91 343 730,99 2 414 229,20 34 000,00 3 093 260,63 804 328,59 5 559 072,32 3 718 465,52 15 967 087,25

Wartość
uzyskanych 
dotacji 

100 000,00 255 362,97 1 528 590,24 23 800,00 1 717 135,70 437 376,40 4 091 340,58 2 234 346,78 10 287 952,67
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Inwestycje w trakcie Realizacji

W chwili obecnej realizowanych jest kilka projektów. Już wkrótce na gminnym boisku sportowym 
w Brąszewicach powstaną czterorzędowe trybuny sportowe z 208 miejscami siedzącymi. Tuż obok  
usytuowane zostaną urządzenia fitness składające się z dwóch podwójnych urządzeń: wyciskanie 
siedząc i twister oraz wyciskanie ręczne z surferem. Środki finansowe zostaną pozyskane w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Dzięki inwestycji, która zostanie 
zrealizowana pod koniec listopada. Osoby korzystające z fitness jak i kibice piłki nożnej będą mogli 
komfortowo spędzać czas wolny.

Przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chajew zostanie wykonany plac zabaw, na którym 
usytuowane zostaną urządzenia małej architektury, zapewniające atrakcyjny i aktywny wypoczynek 
dla dzieci jak i ich rodziców. Plac ten powstanie dzięki środkom finansowym z programu działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w ramach ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”. 

Z tego samego programu zostanie wyremontowana sala OSP w Żurawiu.  Zmodernizowane 
zostaną pomieszczenia kuchni i sali głównej. 

W trakcie realizacji jest przebudowa drogi na ul. Osiedlowej w Brąszewicach oraz remonty dróg 
w miejscowościach Zagóra i Żarnów. 

Priorytety na kolejny Okres Programowania

Przebudowa dróg lokalnych •	
II etap kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Godynice i Przedłęcze•	
Działania zmierzające do regulacji gospodarki ściekowej na obszarach nie objętych zbiorczą •	
kanalizacją sanitarną


