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Miasto i Gmina

Zabytki

Gmina Brusy po∏o˝ona
jest na Pojezierzu
Po∏udniowo-Pomorskim,
przy drodze krajowej
nr 235, z bezpoÊrednim
po∏àczeniem kolejowym
Chojnice – KoÊcierzyna. 
Obszar gminy zajmuje
powierzchni´ 400,7
km2. Zamieszkuje
jà 13,5 tysiàca
mieszkaƒców. 

Na znacznym obszarze
Brusy graniczà
z Parkiem Narodowym
Bory Tucholskie.
Pó∏nocna cz´Êç gminy to
zalesione tereny
Zaborskiego Parku
Krajobrazowego, usiane
jeziorami, pokrojone
rzekami.

www.brusy.pl     http://brusy.pl/gci/

Dofinansowano
w ramach Programu
Aktywizacji
Zawodowej
Absolwentów
„Pierwsza Praca”
ze Êrodków
Ministerstwa
Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej



Brusy to ma∏e miasteczko
kaszubskie, po∏o˝one na Za-
borach, na po∏udniu Kaszub.
Mieszkaƒcy gminy identyfi-
kujà sí  z kaszubsko-pom-
orskà kulturà – czerpià z jej
skarbca i jà wspó∏tworzà. 
Gmina Brusy, liczàca
400,7 km2, w przewa˝ajà-
cej cz´Êci jest poroÊni´ta
lasami, usiana jeziorami
i pokrojona rzekami. Ob-
szar ten zosta∏ ostatecz-
nie ukszta∏towany przez
najm∏odsze zlodowacenie
ba∏tyckie. Stàd te˝ niepo-
wtarzalny krajobraz z licz-
nie wyst´pujàcymi dolina-
mi i pagórkami, jeziorami
i rzekami. Lasy przewa˝nie
sà poroÊni´te sosnà, zaÊ
jeziora i rzeki majà wy-
mierny wp∏yw na klimat
okolicy, s∏ynnej z wyjàtko-
wo czystego i nasyconego
olejkami eterycznymi so-
sny powietrza, dobrze od-
dzia∏ywujàcego na orga-
nizm cz∏owieka. Wielkie
obszary lasów to raj dla
mi∏oÊników grzybobrania.
W´dkarze zapewne nie od-
mówià sobie po∏owów
w nieskazitelnej wodzie
ÊródleÊnych jezior, wÊród
których wielkà osobliwo-
Êcià sà jeziora lobeliowe,
wype∏nione krystalicznie
czystà wodà. W krainie
rzek króluje Brda i zasila-
jàca jej wody Zbrzyca – od
lat uznawane przez kaja-
karzy jako najwspanialsze
szlaki sp∏ywów. Najbar-
dziej wartoÊciowe przy-
rodniczo fragmenty gminy
obj´to szczególnà ochronà
poprzez utworzenie rezer-
watów przyrody.
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