
Prezentowany region: Nowa 
Brzeźnica

Walory krajobrazowo –
kulturowe regionu 

Częstochowa



Położenie geograficzne Nowej 
Brzeźnicy

I.

Jest to wieś położona 
w województwie 

Łódzkim.

II.

Jest ona położona w 
powiecie pajęczańskim, 

nad rzeką Pisią.

III.

Jest położony w zasięgu 
dwóch pod prowincji: 

Wyżyny Śląsko -
Krakowskiej i Wyżyny 
Śląsko - Małopolskiej.
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Sieć osadnicza Nowej 
Brzeźnicy

I.

Liczba ludności w Nowej 
Brzeźnicy wynosi 4 609 
osób.

II.

Sieć osadniczą stanowi 39 
miejscowości skupionych 
w 15 sołectwach.

III.

Przypada średnio 134 
osoby na miejscowość 
i 348 osób na sołectwo.
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Opis walorów 
przyrodniczych w Nowej 

Brzeźnicy
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Rzeka Pisia w 
Nowej Brzeźnicy

Pisia ma ujście w Warcie. Jest 
mała rzeczką przepływającą przez 
całą Nową Brzeźnicy, jest 
zazwyczaj płytka, ale potrafi być 
głęboka, w niektróych miejscach.
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Bagna w 
Nowej 
Brzeźnicy

Nowa Brzeźnica i także jej okolice 
są bardzo podmokłym terenem, 
wszędzie jest bardzo mokre 
podłoże oraz woda długo wsiąka 
w ziemie.
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Kamień Żółw w Nowej Brzeźnicy

W Nowej Brzeźnicy jest kamień, 
który swoim wyglądem, według 
mieszkańców przypomina 
żółwia. Według brzeźnickich 
legend był używany podczas 
wojen, ponieważ posiada 3 
dziury, którymi 
prawdopodobnie był zaczepiony 
i wystrzeliwany do zaatakowania 
kościoła.
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Stawy w Nowej 
Brzeźnicy

W Nowej Brzeźnicy jest wiele stawów, 
wiele z nich jest prywatnych, ale 
mamy też przykościelny staw, który 
jest do użytku publicznego. Odbywają 
się tam różne imprezy typu dożynki.
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Na ulicy zamkowej, na pustej 
rozległej łące możemy zobaczyć 
stare, piękne rozłożyste drzewo, na 
którym są pozostałości starego 
domku na drzewie. Nadaję on 
charakteru podmokłemu terenowi.



Walory antropegeniczne 
w Nowej Brzeźnicy



Kościół w Nowej 
Brzeźnicy

W Nowej Brzeźnicy znajduje 
się Kościół św. Jana Chrzciciela.

Jest to rzymskokatolicki kościół. 
Obecna świątynia murowana, w stylu 
neogotyckim została zbudowana w 
latach 1902-1910 dzięki staraniom 
proboszcza księdza Józefa 
Piotrowskiego.
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Pomniki i tablice przy kościele
Przy kościele znajduję się 
wiele pomników i różnych 
tablic upamiętniających.
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Plac zabaw i siłownia 
w Nowej Brzeźnicy
W Nowej Brzeźnicy w 3 lokalizacjach znajdują się 
place zabaw, oraz 2 siłownie.
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Stare budynki w 
Nowej Brzeźnicy
W Nowej Brzeźnicy możemy znaleźć wiele 
opuszczonych budynków i starych 
klimatycznych domów. Niektóre z tych domów 
nie są nawet opuszczone!

Stary komisariat policji.



Dziękuję za uwagę! Mam nadzieję, że 
trochę przybliżyłam walory Nowej 

Brzeźnicy.
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