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TABLICE Z KASZUBSKIMI
NAZWAMI MIEJSCOWOŚCI

Gmina Brusy, silnie zakorzeniona w kulturze kaszubskiej, 
w 2009 r. rozpoczęła realizację projektu polegającego na 
wprowadzeniu na jej terenie dwujęzycznych tablic miejsco-
wości. Temat wprowadzenia dodatkowych nazw w języku 
kaszubskim został zapoczątkowany na posiedzeniu Zrze-
szenia Kaszubsko Pomorskiego Oddział w Brusach 25 maja 
2009 r. Następnie Rada Miejska w Brusach podjęła odpo-
wiednie uchwały i wystosowała wnioski do Wojewody Po-
morskiego dotyczące wprowadzenia dodatkowych nazw miej-
scowości oraz o wpisanie Gminy Brusy do Rejestru gmin, na 
których obszarze stosuje się podwójne nazewnictwo. Wnioski  
przekazano w 2010 r. do Ministerstwa Spraw  Wewnętrznych 
i Administracji, gdzie zostały pozytywnie zaopiniowane. 
10 stycznia 2011 r. Gmina Brusy została oficjalnie wpisana do 
Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w ję-
zyku mniejszości. W tym samym roku wystosowano pismo do 
MSWiA o dofinansowanie przedsięwzięcia, a zaledwie kilka 
miesięcy później podpisano z Ministerstwem porozumienie 
na wymianę tablic w 62. miejscowościach na terenie gminy. 
Wykonawcą przedsięwzięcia była firma CZMUDA S.A. z Olsz-
tyna, a łączny koszt zadania wyniósł niespełna 130 tys. zł, 
które w całości pokryło MSWiA. Oficjalne odsłonięcie tablic 
odbyło się 27 lipca 2011 r. Było to historyczne wydarzenie, 
stanowiące element kultywowania tradycji kaszubskiej oraz 
symbol przynależności lokalnej społeczności do Kaszub. Na-
zewnictwo miejscowości w języku kaszubskim stało się rów-
nież ważnym elementem promocji naszej gminy. 

Odsłonięcia tablicy z podwójnym nazewnictwem dokonali: Poseł na Sejm RP Stanisław Lamczyk, 
Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego  
Jan Kleinschmidt, Prezes Oddziału Głównego ZKP Łukasz Grzędzicki, Prezes ZK-P o/Brusy 
Stanisław Kobus oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brusach Beata Zblewska 
oraz Burmistrz Brus Witold Ossowski



Szanowni Mieszkańcy
Miasta i Gminy Brusy,
Drodzy Goście!
 Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku oznaczało dla nas, 
Polaków, wielką nadzieję na szybszy rozwój. Wiązało się to z możliwością 
pozyskania dodatkowych funduszy dla przedsięwzięć, których perspektywa 
realizacji byłaby bez Unii bardzo odległa. Szczególnie ważne okazało się to dla 
małych miast i wsi. Jestem przekonany, że razem z Radą Miejską zrobiliśmy 
wiele, aby integracja z UE okazała się dla naszej Małej Ojczyzny sukcesem. 
Gmina Brusy nie należy do bogatych, ponieważ dochody własne kształtują 
się na bardzo niskim poziomie. Dzięki funduszom pozyskanym z zewnątrz, 
zwłaszcza z unijnego budżetu, możliwa stała się realizacja wielu przedsięwzięć i inwestycji. W tym miejscu chciałbym 
bardzo podziękować Radnym Rady Miejskiej w Brusach za zrozumienie powagi sytuacji i odwagę w podejmowaniu wielu 
trudnych decyzji, a mieszkańcom za wsparcie w rozwiązywaniu niełatwych problemów.

 Bruski Samorząd przy realizacji wielu zadań zawsze kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju i uwzględnia 
szeroki zakres potrzeb mieszkańców. Gmina Brusy dobrze wykorzystała lata 2007 – 2012, zarówno na realizację 
inwestycji, jak i działania prospołeczne. Już dzisiaj przywiązujemy wielką wagę na przygotowanie inwestycji 
i innych przedsięwzięć, planowanych do realizacji i finansowania w kolejnej perspektywie budżetu Unii Europejskiej. 

 Pozyskane dotychczas ponad 47 mln zł z funduszy zewnętrznych (w tym ponad 32 mln zł ze środków unijnych) 
pozwoliło na rozwiązanie najpilniejszych i strategicznych potrzeb mieszkańców. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, 
że nie wszystkie Państwa oczekiwania mogliśmy spełnić. Brak finansów zewnętrznych na budowę dróg lokalnych 
zmusza nas do trudnych wyborów - czy budować je z własnych, skromnych środków czy ich budowę przesunąć na 
czas późniejszy, a sięgnąć po te fundusze, które pozwolą dofinansować inwestycje z zakresu ochrony środowiska, 
służby zdrowia, bezpieczeństwa czy kultury. W tej sytuacji zmuszeni jesteśmy do budowy dróg w wolniejszym 
tempie, z zaangażowaniem środków własnych. Obecna struktura budżetu UE i plan dotacji zmusza nas wszystkich do 
cierpliwości w niektórych obszarach inwestowania. Jesteśmy dużą, trzecią co do wielkości pod względem obszaru, 
gminą w województwie pomorskim. Tak rozległy teren i rozproszona zabudowa – to więcej kilometrów infrastruktury 
wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej, to wyższe koszty utrzymania tej infrastruktury, co w konsekwencji przekłada 
się na wyższe koszty życia mieszkańców. Mam jednak nadzieję, że dzięki zrealizowanym inwestycjom udało się podnieść 
standard życia w Mieście i Gminie Brusy.

 Cieszy nas fakt, że nasze wspólne działania zostały niejednokrotnie zauważone i docenione na szczeblu 
wojewódzkim i krajowym, ocenione przez ekspertów i potwierdzone certyfikatami. 

 W publikacji, którą mam przyjemność oddać w Państwa ręce, chcę przedstawić najważniejsze inwestycje już 
urzeczywistnione na terenie Miasta i Gminy Brusy w latach 2007 – 2012 oraz wybrane – przygotowane do realizacji 
w latach kolejnych. Jestem przekonany, że zrealizowane przedsięwzięcia przyczynią się do jeszcze większej aktywności 
społecznej naszych mieszkańców, a zarazem pozwolą Państwu bezpiecznie, z nadzieją i nową energią spojrzeć 
w przyszłość. 

Z poważaniem    
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Inwestycje realizowane z udziałem funduszy europejskich

BUDOWA SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ 
Z PRZYŁĄCZAMI W LEŚNIE

KOMPLEKSOWY  SYSTEM  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  
ODPADÓW

ZMODERNIZOWANA  
BIBLIOTEKA W MĘCIKALE

PRZEBUDOWA BUDYNKU  SOCJALNO – 
SPORTOWEGO PRZY BRUSKIM STADIONIE

WIOSKA INTERNETOWA 
- KSZTAŁCENIE NA TERENACH WIEJSKICH

W październiku 2007 r. dokonano odbioru 
końcowego inwestycji związanej z budową 
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
w Leśnie. Zadanie obejmowało budowę kolek-
tora przesyłowego o długości ponad 14 km oraz 
8 przepompowni ścieków. Dzięki realizacji 
tego przedsięwzięcia do kanalizacji sanitarnej 
zostało podłączonych aż 264 gospodarstw do-
mowych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
ponad 3,7 mln zł, z czego ok. 2,6 mln zł zosta-
ło sfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
ZPORR oraz budżetu państwa.  Pozostałe 
środki pochodziły z budżetu Gminy. Wykonaw-
cą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Me-
lioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL 
Sp. z o. o. z Chojnic.

Inwestycja zrealizowana w latach 2009 – 2010 
w ramach działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

Całkowity koszt zadania pn.: „Remont bu-
dynku biblioteki w Męcikale z poszerzeniem 
oferty o czytelnię z pracownią komputerową 
oraz punktem informacji turystycznej” wy-
niósł ponad 400 tys. zł, natomiast ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach  Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 otrzymano ponad 
260 tys. zł.

Zakres inwestycji obejmował: wymianę po-
krycia dachowego z dociepleniem, wymianę 
instalacji: c. o., wodno-kanalizacyjnej i elek-
trycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej, ocieplenie budynku oraz wykonanie pod-
jazdu dla osób niepełnosprawnych, a także 
zagospodarowanie terenu wokół budynku. 
Na parterze budynku  znajdują się: biblioteka 
wraz z punktem informacji turystycznej oraz 
pomieszczenia: administracyjne, socjalne 
i magazynowe. Część budynku na piętrze prze-
znaczono na czytelnię i pracownię kompute-
rową, a pozostałe pomieszczenia na potrzeby 
lokalnych stowarzyszeń. Zadanie zrealizowa-
no w roku 2009. Jego wykonawcą był Zakład 
Ogólnobudowlany Józef Urbaniak z Chojnic.

W wyniku przeprowadzonych prac w budyn-
ku stworzono pomieszczenia: administracyj-
ne, rehabilitacyjne i oświatowe.  Znalazły tu 
swoje miejsce: Warsztat Terapii Zajęciowej 
dla 25. osób niepełnosprawnych, mini przed-
szkole, organizacje pozarządowe, sportowcy 
i Gminny Zarząd Oświaty. Zagospodarowano 
także teren przyległy do obiektu. Rozbudowa 
dotyczyła również instalacji wewnętrznych: 
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, 
telefonicznej, deszczowej i c.o. Projekt został 
zrealizowany w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Cał-
kowity koszt inwestycji wyniósł prawie 1,6 
mln zł, z czego niespełna 0,5 mln zł stanowiło 
kwotę dofinansowania z w/w programu. Re-
alizacja zadania została także dofinansowana 
ze środków PFRON w wysokości ok. 45 tys. zł. 
Termin zakończenia przedsięwzięcia przypadł 
na październik 2009 r. Wykonawcą inwestycji 
była firma WYSOCCY Wiesław Wysocki, Miro-
sław Wysocki z siedzibą w Chojnicach.

15 kwietnia 2008 r. w Chacie Kaszubskiej w Brusach - Jagliach uroczyście otwarto „Centrum 
Kształcenia – wioska internetowa, kształcenie na odległość”, które utworzone zostało w ramach 
ogólnopolskiej sieci 256 centrów kształcenia na odległość, jako ośrodków działalności oświa-

towej. Zadanie zostało sfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej w kwocie ok. 100 tys. 
zł. Głównym założeniem projektu jest wspar-
cie wiejskich społeczności lokalnych poprzez 
zwiększanie dostępu do edukacji oraz promo-
wanie na terenach wiejskich idei kształcenia 
przez całe życie. Centrum zostało wyposażone 
w nowoczesny sprzęt komputerowy z opro-
gramowaniem (10 stanowisk roboczych + 1 
stanowisko serwerowe), szerokopasmowy do-
stęp do internetu oraz tzw. biblioteczkę multi-
medialną (pakiet komputerowych programów 
edukacyjnych, w tym encyklopedie, słowniki, 
atlasy). Zapraszamy mieszkańców do korzy-
stania z wioski internetowej.

Realizując przedsięwzięcie zakupiono 2100 
kompletów pojemników na szkło i plastik 
o pojemności 120 l oraz 87 kompletów 1100l. 
Zostały one rozmieszczone na terenie całej 
gminy. Pojemniki do składowania plastiku 
i szkła trafiły do każdego gospodarstwa domo-

wego korzystającego z usług Zakładu 
Gospodarki Komunalnej. Koszt całko-
wity zadania wyniósł nieco ponad 400 
tys. zł, z czego ok. 165 tys. zł stanowiło 
dofinansowanie unijne. Dzięki temu 
projektowi Brusy zajęły I miejsce, 
w kategorii infrastruktury ekologicz-
nej, w etapie regionalnym konkursu 
„Przyjazna Wieś”, organizowanym 
przez Sekretariat Regionalny Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich Wojewódz-
twa Pomorskiego.
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PRZEBUDOWA  
UL. DWORCOWEJ  
W  BRUSACH ORAZ  
DROGI  POWIATOWEJ  
BRUSY - KOSOBUDY
W październiku 2010 r. zakończono, trwa-
jącą od kwietnia 2010 r., realizację zadania 
pn: „Przebudowa ul. Dworcowej w Brusach 
i przebudowa drogi powiatowej nr 2610G na 
odcinku Brusy – Kosobudy wraz z budową ka-
nalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 
nr 2680G ul. Dworcowa w Brusach.” Projekt, 
współfinansowany z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, realizowany był 
wspólnie z Powiatem Chojnickim. Zakładał 
przebudowę dróg o łącznej długości 2,14 km, 
budowę  kanalizacji deszczowej o długości 
1,05 km, budowę chodników i ciągów pieszo 
– rowerowych o łącznej długości 0,32 km. 
Wykonawcą zadania było konsorcjum firm: 
POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o. – lider i POL-
DRÓG Chojnice Sp. z o.o. – partner. Wartość 
całości zadania to ponad 3 mln zł, natomiast 
wysokość przyznanego dofinansowania z Unii 
Europejskiej wyniosła ok. 1,6 mln zł, co stano-
wiło 56,49%  kosztów kwalifikowalnych. Gmi-
na Brusy ze swojego budżetu wydała prawie 
0,5 mln zł,  zaś Powiat Chojnicki z własnych 
funduszy przeznaczył na realizację inwestycji 
kwotę ponad 0,9 mln zł.

Całkowity koszt inwestycji pn.: „Podniesienie 
jakości świadczonych usług medycznych po-
przez przebudo-
wę i rozbudowę 
ośrodka zdrowia 
w Brusach wraz 
z wyposażeniem” 
wyniesie ponad 
3,2 mln zł, w tym 
2,0 mln zł, które 
pozyskano z fun-
duszy unijnych. 
Przedsięwzięcie 
to jest współ-
finansowane w 
ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Pomorskiego na lata 

2007-2013. Termin zakończenia prac budow-
lanych przewiduje się na czerwiec 2014 r. 

W ramach po-
dejmowanych 
zadań planuje 
się zmianę ukła-
du oraz funkcji 
p o m i e s z c z e ń 
w piwnicy, na 
parterzei I pię-
trze kamienicy, 
rozbiórkę parte-
rowego budyn-
ku przychodni 
i w tym miejscu 

wybudowanie nowego skrzydła o dwóch kon-
dygnacjach nadziemnych - z użytkowym pod-

daszem, bez podpiwniczenia. Zlikwidowane 
zostanie ogrodzenie od strony ulic: Dworcowej 
oraz Nad Dworcem, a teren wokół budynku zo-
stanie zagospodarowany zielenią. Powstanie 
też parking dla karetki pogotowia i osób nie-
pełnosprawnych. Poprawi się komfort pracy 
personelu medycznego, ale przede wszystkim 
korzyść odniosą pacjenci ośrodka, bowiem 
każda poradnia – czy będzie to podstawowa 
opieka medyczna dla dzieci bądź dorosłych, 
czy poradnia specjalistyczna – każda z nich 
znajdzie swoje odrębne miejsce wraz z od-
rębną poczekalnią. Budynek, w którym obec-
nie mieści się przychodnia będzie połączony 
z nowym obiektem windą. Inwestycję realizu-
je Firma Handlowo – Usługowo – Budowlana 
MAXI-MIX z Lipusza. 

OD  2014  ROKU  MIESZKAŃCY  NASZEJ GMINY 
LECZYĆ  SIĘ  BĘDĄ  W  GODNYCH  WARUNKACH

REKULTYWACJA  
SKŁADOWISKA ODPADÓW  
W KOSOBUDACH

„Rekultywacja 15 składowisk odpadów komu-
nalnych zlokalizowanych na obszarze dzia-
łania Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
w Nowym Dworze” to partnerski projekt zło-
żony przez Gminę Miejską Chojnice wraz 
z 9 innymi gminami do dofinansowania w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 
2013. Głównym celem przedsięwzięcia jest po-
prawa stanu środowiska naturalnego i ograni-
czenie zagrożeń ekologicznych wynikających 
ze składowania odpadów. Projekt zakłada usu-
nięcie zagrożenia dla wód podziemnych i po-
wierzchniowych, powietrza atmosferycznego, 
środowiska gruntowego w bezpośrednim oto-
czeniu składowisk, bezpieczeństwa geotech-
nicznego oraz dla krajobrazu. W ramach przed-
sięwzięcia na terenie gminy Brusy do końca 
2015 r. zostanie zrekultywowane składowi-
sko odpadów komunalnych w Kosobudach. 
W 2012 r. dokonano wyboru inspektora nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją projektu oraz 
wykonawcy dokumentacji budowlano-wyko-
nawczej. Całkowity koszt realizacji zadania 
na terenie gminy Brusy wyniesie  ok. 339 tys. zł, 
w tym ok. 236 tys. zł  pozyskanych ze środków 
zewnętrznych. Gmina Brusy ze swojego bu-
dżetu wyda na zagospodarowanie składowiska 
w Kosobudach nieco ponad 100 tys. zł. 
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„Rewitalizacja historycznego układu prze-
strzennego wsi Męcikał sposobem na wzrost 
atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpie-
czeństwa miejscowości” to zadanie, którego 
celem była rewitalizacja przestrzeni wraz 
z poprawą bezpieczeństwa poprzez budowę 
ciągów pieszo – rowerowych o długości 390 
m, budowę dróg o długości 393 m w centrum 
miejscowości oraz budowę kładki na rzece 
Brda o długości 58,46 m w miejscu dawne-
go, starego mostu. Inwestycja zwiększyła 
atrakcyjność turystyczną wsi oraz poprawiła 
bezpieczeństwo życia mieszkańców. Zadanie 
zakończono w 2010 r. Jego realizatorem było 
przedsiębiorstwo ARAT - Firma Ogólnobudow-

lana Krzysztof Makurat z siedzibą w Stani-
szowie. Nadzór sprawował Rejonowy Zarząd 
Inwestycji Człuchów Spółka z o.o.  Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł ok. 3,2 mln zł, w tym 

ponad 2,5 mln zł pochodziło z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Po-
morskiego na lata 2007-2013. 

Dla prawidłowego funkcjonowania sfery 
społeczno - gospodarczej powiatów chojnic-
kiego i człuchowskiego, w zakresie gospo-
darki odpadami, podjęto się budowy zakładu 
zagospodarowania odpadów w Nowym Dworze 
w gminie Chojnice. W celu realizacji przedsię-
wzięcia w dniu 17 grudnia 2008 r. Gmina Bru-
sy oraz 9 innych samorządów z terenu powia-
tów chojnickiego i człuchowskiego utworzyły 
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy 
Dwór Sp. z o.o. 
Zrealizowanie zadania, przez zawiązaną spół-
kę, pozwoli na kompleksową obsługę w zakre-
sie zbiórki odpadów mieszkańców regionu. 
Projekt zakłada zagospodarowanie odpadów 
przy użyciu najlepszych możliwych technolo-
gii oraz składowanie odpadów tylko w przy-
padku niemożności ich odzysku lub zastoso-
wania innej formy utylizacji. 

W ramach inwestycji wykonano: sortownię 
odpadów komunalnych zmieszanych; kompo-
stownię frakcji biodegradowalnej, odsianej 
z odpadów komunalnych; plac przyjmujący 
odpady budowlane i ich ewentualne roz-
drobnienie; wiatę do przyjmowania odpadów 

wielkogabarytowych i RTV i AGD 
i ich demontażu; kwaterę składowania 
odpadów o powierzchni 2,59 ha (o po-
jemności kwatery 376.000 m3). Inwe-
stycja została zrealizowana w latach 
2010-2012 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2007 - 
2013. Projekt o wartości ponad 47 mln 
zł został dofinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w wysokości ponad 
12 mln zł. Ponadto przedsięwzięcie 
otrzymało prawie 13 mln dofinanso-
wania z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku. Gmina Brusy ze swojego budżetu 
przekazała spółce, w formie udziałów, kwotę 
ok. 1 mln zł. Realizatorem zadania była firma 
Skanska S.A. z Warszawy.

SPACER KŁADKĄ NAD RZEKĄ BRDĄ 

WSPÓLNIE DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

W 2013 r. Gmina Brusy zamierza rozpocząć bu-
dowę dwóch kolejnych odcinków tras rowero-
wych łączących się z „Kaszubską Marszrutą”: 
pierwszy z nich o długości 3,1 km 
przebiegać będzie przy trasie Wiel-
kie Chełmy – Drzewicz,  od skrzyżo-
wania z drogą na Laskę do Drzewi-
cza oraz drugi odcinek o długości 
2,3 km przy trasie Męcikał – Turo-
wiec. Koszt realizacji tego przed-
sięwzięcia wyniesie odpowiednio: 
ok. 720 tys. zł. i ok. 635 tys. zł. Oba 
przedsięwzięcia otrzymają dofinan-
sowanie unijne w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata  2007 - 2013. 
 

Łączna kwota dofinansowania to 
ok. 670 tys. zł. Zakończenie za-
dań zaplanowano na czerwiec 2014 r.  

Także w 2013 r. rozpoczną się prace projek-
towe trasy rowerowej w kierunku Zalesia 
i Lubni.

ROWEREM DO GMINY CHOJNICE

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze

Podpisanie umowy o dofinansowanie 
z Marszałkiem Woj. Pomorskiego Mieczysławem Strukiem 
oraz Wicemarszałkiem Wiesławem Byczkowskim.
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Celem rozwiązania gospodarki wodno-ścieko-
wej w miejscowościach: Zalesie – Lubnia – Or-
lik – Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej była redukcja zanieczyszczeń 
przedostających się do środowiska oraz po-
prawa jakości wód na obszarach cennych przy-
rodniczo. W wyniku realizacji projektu została 
dociążona istniejąca oczyszczalnia 
ścieków oraz zlikwidowano szamba 
powodujące zanieczyszczenie wód. 
W ramach inwestycji powstała sieć 
kanalizacyjna wraz z 294. przyłą-
czami o łącznej długości ok. 
25,72 km. Zadanie swym 
zasięgiem objęło rów-
nież budowę ok. 2,96 km 
sieci wodociągowej z 
przyłączami. Całkowi-
ty koszt zadania wy-
niósł prawie 7,1 mln 
zł. Kwota dofinan-
sowania ze środków 
Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013 wyniosła 
blisko 3,5 mln zł. Ponadto 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku zacią-
gnięto pożyczkę w wysokości  650 
tys. zł. Zakończenie realizacji pro-
jektu nastąpiło we wrześniu 2011 r. 
Wykonawcą robót była firma: Przed-
siębiorstwo Robót Melioracyjnych 
i Ochrony Środowiska EKOMEL 
Sp. z o.o. z Chojnic.
W 2012 r. wskaźnik zwodociągowania Gmi-
ny Brusy, liczony jako odsetek liczby miesz-
kańców korzystających z sieci wodociągowej 
do ogółu mieszkańców gminy wynosi 92 %, 
a wzrośnie on do ok. 95 % po podłączeniu do 
sieci wodociągowej mieszkańców sołectwa 
Huta (czyli w 2013 r.). 

Prace nad budową nowego punktu postojo-
wego odbywały się w ramach projektu pn.: 
„Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja 
presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery 
Bory Tucholskie”. Przedsięwzięcie realizowa-
ne było przez Powiat Tucholski w partnerstwie 
z Gminą Brusy oraz Gminą Czersk. Przewi-
dziane w ramach projektu działania miały na 
celu ochronę przyrody oraz przygotowanie dla 
turystów ciekawych, dobrze oznakowanych 
miejsc wypoczynku i miejsc postojowych, wy-
posażonych w elementy małej infrastruktury. 
W ramach inwestycji, na terenie gminy Brusy, 
powstały miejsca postojowe, wiata, ławy ze 
stołami, toaleta, stojaki na rowery i śmietni-
ki. Zadanie w 95% zostało sfinansowane ze 

środków zewnętrznych. Projekt dofinansowa-
ny został w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko w wysokości ok. 
138 tys. zł oraz Narodo-
wego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Gdańsku w 
kwocie ponad 16 tys. zł. 
Całkowita wartość zada-
nia opiewała na kwotę 
prawie 174 tys. zł, zaś 
wkład Gminy Brusy wy-
nosił zaledwie 20 tys. zł. 
Punkt postojowy dla ro-
werów oddany został do 
użytku w październiku 

2012 r., a jego wykonawcą była firma Usługi 
Ogólnobudowlane Marbruk Marcin Kwiatkow-
ski z Charzyków.

BUDOWA  SIECI  
WODOCIĄGOWEJ 
I KANALIZACYJNEJ 
W  ZALESIU, LUBNI, 
ORLIKU I LAMKU

NOWY PUNKT POSTOJOWY PRZY CHACIE KASZUBSKIEJ W BRUSACH - JAGLIACH

Od sierpnia 2011 r. trwają prace związane 
z realizacją  inwestycji pn.: „Regulacja go-
spodarki wodno-ściekowej poprzez budowę 
kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz 
ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadze-
niem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz”. 
Zadanie obejmuje budowę kolektora deszczo-

wego o długości około 3,0 km z Brus do rzeki 
Niechwaszcz oraz budowę zbiornika retencyj-
nego. W ramach projektu do budowy przezna-
czono także dwie ulice w Brusach: Targową 
i Armii Krajowej. Wykonanie tej ważnej inwe-
stycji rozwiąże problemy z zalewaniem ulic 
i posesji mieszkańców w południowej części 
Brus oraz pozwoli na przygotowanie się do 
budowy ulic w mieście. Całkowity koszt in-
westycji wyniesie nieco ponad 9,8 mln zł. Za-
danie jest finansowane przy udziale środków 
zewnętrznych pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 
ponad 5,8 mln zł. Zakończenie planowane jest 
na czerwiec 2013 r. Wykonawcą przedsięwzię-
cia jest firma MAZUR-  Specjalistyczne Przed-
siębiorstwo Robót Inżynieryjnych z siedzibą 
w Szczecinie.

BUDOWA KOLEKTORA 
DESZCZOWEGO JEDNĄ 
Z NAJWAŻNIEJSZYCH  
INWESTYCJI  W MIEŚCIEZadanie pn.: „Rozbudowa systemu kana-

lizacji sanitarnej na terenie Gminy Brusy”  
współfinansowane jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania „Lokalna 
infrastruktura ochrony środowiska” Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 
Projekt zakłada budowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Małe Gliśno – Dąbrów-
ka - Gacnik oraz Antoniewo – Małe Chełmy. 
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej 
wyniesie 7,84 km, a do systemu podłączonych 

zostanie 445 osób. Łączna ilość ścieków 
odprowadzanych do oczyszczalni 
w Brusach zwiększy się o 40,1 m3 

na dobę. Koszt realizacji zada-
nia szacowany jest na niespełna 
2,9 mln zł, z czego ok. 1,2 mln 

zł będzie pochodzić 
ze środków zewnętrz-
nych. Planowane za-
kończenie inwestycji 
przypada na 2014 r. 

Nadmienić w tym miej-
scu należy, że po zre-

alizowaniu tego 
przedsięwzię-

cia wskaźnik 
skanalizowa-

nia Gminy Bru-
sy, liczony 
jako odsetek 

liczby miesz-
kańców korzysta-

jących z sieci kanalizacji 
sanitarnej bądź przydomo-
wych oczyszczalni ścieków 

do ogólnej liczby mieszkań-
ców wynosić będzie 85 %. 

W 2014 ROKU 
GMINA BRUSY BĘDZIE 
SKANALIZOWANA W 85 %
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We wrześniu 2012 r. za-
kończono, trwające od 
maja 2012 r.,  prace bu-
dowlane związane z re-
alizacją zadania pn.: 
„Przebudowa i rozbudowa 
budynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Czapiewice”. 
W ramach prac dokonano 
rozbiórki dużej części ist-
niejącego budynku, przebu-
dowano ściany wewnętrzne, 
wykonano nową konstruk-
cję dachową wraz z pokryciem, ocieplono 
budynek i wstawiono nową stolarkę okienną 
i drzwiową. Dodatkowo rozbudowano obiekt 
o część sanitarną oraz nową kotłownię, wy-
konano niezbędne przyłącza wodno-kanali-

zacyjne, a także zagospodarowano przyległy 
teren. Budynek o łącznej powierzchni użyt-
kowej 221,1 m2 zawiera salę świetlicową
z zapleczem magazynowym i herbaciarnią, 
sanitariaty i kotłownię c. o. (sala świetlico-
wa liczy 124,4 m2). Wykonawcą zadania była 

firma Instalacje Grzewcze 
i Sanitarne Grzegorz Narloch 
z Brus. Łączna wartość in-
westycji to ponad 645 tys. 
zł. Wysokość środków ze-
wnętrznych wyniosła 75% 
kosztów kwalifikowalnych, 
tj. prawie 370 tys. zł. Zada-
nie było współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Uroczy-
ste otwarcie miało miejsce 
26 października 2012 r. 

Gmina Brusy, mając na uwadze poprawę sta-
nu środowiska wodnego, podjęła się reali-
zacji zadania pn.: ”Rekultywacja zbiornika 
wodnego we wsi Zalesie”. Łączna wartość 
inwestycji wyniosła niespełna 166 tys. zł. Za-
danie to otrzymało dofinansowanie ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rybackiego 
w ramach Programu Operacyjnego „Zrówno-
ważony rozwój sektora rybołówstwa i nad-
brzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 
Kwota przyznanej Gminie Brusy pomocy to ok. 
136 tys. zł,  co stanowi całkowitą wartość net-
to tego zadania.

W ramach inwestycji usunięto namuł ze 
zbiornika, zabudowano wyrwy w skar-
pach, umocniono skarpy zbiornika palisa-
dą z palików oraz  brukiem kamiennym. 
Prace wykonała w listopadzie 2012 r. firma 
Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne 
i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski 
z Kalisza.

NOWA ŚWIETLICA W CZAPIEWICACH REKULTYWACJA  STAWU  
W  CENTRUM  ZALESIA 

4 września 2012 r. Burmistrz Brus podpisał 
umowę z firmą  Skanska S.A. z siedzibą w War-
szawie na zadanie pn.: „Budowa tras rowero-
wych i infrastruktury turystycznej na terenie 
gminy Brusy” realizowane w ramach projektu 
powiatowego „Budowa tras rowerowych i in-
frastruktury turystycznej w powiecie chojnic-
kim w ramach programu Kaszubska Marszru-

ta”. Całkowity koszt inwestycji to prawie 6,8 
mln zł, z czego niespełna 2,9 mln zł zostanie 
sfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2007-2013. Gmina Brusy z własnych funduszy 
wyłoży kwotę niespełna 3,9 mln zł. Na terenie 
gminy Brusy powstanie ok. 16 km tras rowe-

rowych wraz z infrastrukturą turystyczną. 
W 2012 r. rozpoczęły się prace na odcinku 
Brusy – Brusy-Jaglie – Czyczkowy – Wielkie 
Chełmy do skrzyżowania Laska – Czernica 
o długości ok. 7,8 km oraz na odcinku do Mę-
cikała. Ten odcinek osiągnie długość 8,1 km. 
Zakończenie całej inwestycji nastąpi w listo-
padzie 2013 r.  

ŚCIEŻKI ROWEROWE 
W RAMACH „KASZUBSKIEJ MARSZRUTY”

Wizyta Wicemarszałka Woj. Pomorskiego Wiesława Byczkowskiego 
w gminie Brusy w 2011 roku.
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Projekt pn.: „Modernizacja systemu ogrzewa-
nia z wykorzystaniem energii ze źródeł odna-

wialnych wraz z termomodernizacją obiektów 
użyteczności publicznej w Brusach” realizo-
wany jest w ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 – 2013. Celem projektu jest 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych oraz zwiększenie 
efektywności energetycznej budyn-
ków poprzez modernizację infrastruk-
tury cieplnej, polegającej na instalacji 
pomp ciepła oraz termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej: 
Urzędu Miejskiego i Centrum Kultury 
i Biblioteki im. Jana Karnowskiego 
w Brusach. Prace rozpoczną się jesz-
cze w II kwartale 2013 r., natomiast 
termin zakończenia inwestycji przy-
pada na lipiec 2014 r., zaś jej koszt 
całkowity oszacowany jest na kwo-
tę niespełna  2,7 mln zł. Wysokość 
współfinansowania ze środków Unii 

Europejskiej wynosi ok. 0,9 mln zł. Pieniądze 
pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina Brusy pozyskała ok. 225 tys. zł  na prze-
budowę byłej zlewni mleka w Czyczkowach. 
Fundusze pochodzą z Unii Europejskiej z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013. W ramach inwestycji dobudowa-
na zostanie zadaszona scena na organizację 
imprez plenerowych przy szczycie istniejące-
go budynku oraz wybudowany parking dla sa-
mochodów osobowych z 21. miejscami posto-
jowymi. Po realizacji zadania budynek będzie 
pełnił funkcję socjalno-sportową i wyposażo-
ny zostanie w szatnie, zaplecze magazynowe, 
sanitariaty. Przystosowany będzie dla osób 
niepełnosprawnych. W ramach inwestycji 
przewiduje się również wykonanie oświetlenia 
zewnętrznego. Wartość inwestycji wynosi nie-
spełna 350 tys. zł Planowany okres realizacji 
zadania to 2013 r. 

CENTRUM  KULTURY  I  BIBLIOTEKI  ORAZ URZĄD  
MIEJSKI BĘDĄ KORZYSTAĆ ZE  ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

ZAPLECZE SOCJALNE PRZY 
BOISKU SPORTOWYM  
W  CZYCZKOWACH 

DZIECI Z GMINY BRUSY MAJĄ NOWE 
MIEJSCA DO ZABAWY
W 2010 r. zakończyły się prace związane z pro-
jektem pn: „Budowa placów zabaw na terenie 
gminy Brusy oraz boiska sportowego w miej-
scowości Męcikał” zrealizowanym w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007 – 2013. Celem zadania było wybu-
dowanie 15 placów zabaw na terenie gminy 
Brusy wraz z urządzeniem zieleni i ogrodze-
niem. W miejscowościach: Rolbik, Zalesie, 
Wielkie Chełmy i Przymuszewo place zabaw 
wybudowane zostały przy szkołach. Plac za-
baw w Leśnie powstał w centrum wsi przy 
wiacie i pomoście, w Czarniżu przy stawie, 
a w Czarnowie na działce gminnej usytuowa-
nej w centrum wsi. W Czyczkowach i Lubni 
place zabaw znajdują się przy boisku sporto-
wym, zaś w Kosobudach, Czapiewicach, Głów-
czewicach, Hucie i Małych Chełmach powstały  

przy świetlicach. Ponadto w Męcikale w pobli-
żu szkoły, oprócz  placu zabaw, wybudowano 
także boisko sportowe. Wykonawcą robót bu-
dowlanych była firma J-TOR Jacek Pietruszka 
z Torunia. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
prawie 960 tys. zł. Na realizację przedsięwzię-
cia Gmina Brusy pozyskała dofinansowanie 
w wysokości 450 tys. zł w ramach środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich.
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W 2011 roku Gmina Bru-
sy przystąpiła do realizacji 
projektu systemowego pn. 
„Szansa dla uczniów i uczen-
nic – kompleksowy program 
wsparcia dla dzieci z terenu 
gminy Brusy w zakresie wy-
równywania szans edukacyj-
nych”. Zadanie realizowane 
jest w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki. Projektem objęto szkoły 
podstawowe funkcjonujące na terenie gminy: 
Szkołę Podstawową w Brusach, Czapiewicach, 
Czyczkowach, Kosobudach, Leśnie, Przymu-
szewie, Lubni, Męcikale, Wielkich Chełmach 
oraz w Zalesiu.
W ramach realizacji przedsięwzięcia prowa-
dzone są bezpłatne zajęcia dodatkowe dla 
uczniów  uczęszczających do klas I – III. Pro-

gram skierowany jest do dzieci ze specyficz-
nymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym 
zagrożonych ryzykiem dysleksji; do dzieci z 
trudnościami w zdobywaniu umiejętności ma-
tematycznych; do dzieci z zaburzeniami roz-
woju mowy (zajęcia logopedyczne); do dzieci 
z wadami postawy (gimnastyka korekcyjna).
Zajęcia zorganizowane w szkołach podstawo-
wych były i są prowadzone w terminach: od 

listopada 2011 r. do czerwca 2012 r. 
oraz od września 2012 r. do czerw-
ca 2013 r. Ponadto wszystkie szkoły 
podstawowe zostały doposażone w 
pomoce dydaktyczne niezbędne do 
prowadzenia zajęć dodatkowych, a 
także w sprzęt komputerowy oraz 
tematyczne programy komputerowe 
wspomagające proces nauczania o 
wartości 163 tys. zł. Całkowita war-
tość projektu wynosi 343 tys. zł i jest 
w 100% finansowana przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

SZANSA DLA UCZNIÓW NASZYCH SZKÓŁ

16 lipca 2012 r. zakończyły się główne prace 
nad zadaniem pn.: „Przebudowa i rozbudo-
wa oczyszczalni ścieków w Brusach - etap I” 
i nastąpił jej rozruch technologiczny. Wyko-
nawcą zadania było  Przedsiębiorstwo Robót 
Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKO-
MEL Sp. z o.o. z Chojnic. Łączna wartość in-
westycji to prawie 12 mln zł, w tym 4 mln zł, 
które Gmina Brusy pozyskała z Unii Europej-
skiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, objętego Eu-
ropejskim Funduszem Rolnym na Rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Gmina podpisała 
również umowę z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku na zaciągnięcie preferencyjnej po-
życzki na realizację w/w zadania w kwocie 3,5 
mln zł. W ramach inwestycji wykonano m.in: 
zbiornik retencyjny, przepompownię główną, 
2 reaktory biologiczne, budynek dmuchaw, 

pompownię ścieków oczyszczanych, stację 
zlewczą ścieków dowożonych i komorę stabi-
lizacji tlenowej osadu, a  także  automatykę 
i sterowanie. Inwestycja pozwoliła na pod-

łączanie do oczyszczalni sieci kanaliza-
cyjnych m.in. w Zalesiu, Lubni, Lamku 
i Orliku. Usprawniony został również proces 
oczyszczania nieczystości płynnych, co w kon-
sekwencji poprawi jakość oczyszczonych ście-
ków odprowadzanych do rzeki Niechwaszcz. 
Dzięki zastosowaniu innowacyjnej techno-
logii oczyszczalnia ścieków w Brusach stała 

się jedną z najnowocześniejszych w regionie. 
Zastosowano tutaj rozwiązanie polegające 
na zastąpieniu w procesie technologicznym 
wody wodociągowej oczyszczonymi ściekami, 
co prowadzi do oszczędności w zużyciu wody. 
Ważnym jest również to, że warunki zimowe 
nie mają niekorzystnego wpływu na zacho-
dzące w oczyszczalni procesy biologicznego 
oczyszczania, a obiekty nie oddziałują nega-
tywnie na otaczające środowisko. Uroczyste 
otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni odby-
ło się 20 listopada 2012 r. 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BRUSACH 
JEDNĄ Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH  W REGIONIE

Reaktor biologiczny typu biooxyblok przed modernizacją

Widok na zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków od strony Żabna

Do przecięcia wstęgi zaproszono m.in. Wicemarszałka 
Woj. Pomorskiego Czesława Elzanowskiego,  projektanta 

dr Kazimierz Stefanowski, Krystynę Dragan – Dyrektora RZI 
w Człuchowie, oraz wykonawcę Zdzisława Synoradzkiego.

MIKROPRZEDSZKOLA

1 września 2009 r. na terenie gminy Brusy 
rozpoczęła się realizacja zadania pn.: „Mikro-
przedszkola na terenie gminy Brusy – szansą 
na równy start w edukacji”. Aby ułatwić dzie-
ciom asymilację, każdy z punktów został wy-
posażony w kolorowe meble oraz pomoce dy-
daktyczne. Ponadto w ramach projektu dzieci 
uczestniczyły w zajęciach z języka angielskie-
go, rytmiki oraz logopedii. Zadanie realizo-
wano w Brusach, Czyczkowach, Kosobudach, 
Lubni oraz Leśnie. Projekt  był finansowany 
w kwocie ok. 970 tys. zł z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, a jego całkowity 
koszt wyniósł ok. 1 mln zł. Realizację tego 
przedsięwzięcia zakończono w roku 2011. 
Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkań-
ców tą formą opieki nad dziećmi, Gmina po-
stanowiła kontynuować prowadzenie punktów 
przedszkolnych w kolejnych latach finansując 
je z własnych środków.
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W latach 2006 – 2008 Gmina Brusy pozyska-
ła dofinansowanie w wysokości 145 tys. zł na 
modernizację drogi Kosobudy – Broda – Rudzi-
ny. Pieniądze przekazał Samorząd Wojewódz-
twa Pomorskiego w ramach Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Całkowita wartość zadania 
opiewała na kwotę nieco ponad 855 tys. zł, 
z czego ok. 710 tys. zł pochodziło z budżetu 
Gminy Brusy. Roboty polegały na wykonaniu 
podbudowy z odsiewki gliniasto – żwirowej 
oraz nawierzchni jezdni z kruszyw łamanych, 
a także wyprofilowaniu i zagęszczeniu pobo-
czy oraz wykonaniu zjazdów i przepustów. 
Łączna długość remontowanej trasy wyniosła 
6,1 km na szerokości jezdni – 5-6 m i poboczy 
– 1m. Realizatorem dwóch pierwszych etapów 
przebudowy o łącznej długości 4,1 km była 

firma Usługi Robót Ziemnych i Drogowych 
Ireneusz Rolbiecki z Kalisza natomiast trzeci 
etap o długości 2 km wykonała firma Usługi 
Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólno-
budowlane Henryk Czarnowski z Kalisza. 

W latach 2007 – 2011 Gmina Brusy, przy 
współudziale mieszkańców, inwestowała 
w budowę przydomowych oczyszczalni ście-
ków. Stawiano je w miejscach, w których 
instalowanie sieci kanalizacyjnej jest nieza-
sadne ze względu na dużo wyższy koszt jej bu-
dowy w stosunku do budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz w miejscach, w któ-
rych uniemożliwiała to struktura gruntu.
W pierwszym roku wybudowano 24 obiek-
ty, które w kwocie 60 tys. zł dofinanso-
wała z własnego budżetu Gmina Brusy. 
Środki pochodziły z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Wsparcie finansowe dla mieszkańców – inwe-
storów ze strony samorządu wynosiło do 50% 
wartości inwestycji, lecz nie więcej niż 2,5 tys. 
zł. Pozostałe koszty budowy obiektów ponieśli 
mieszkańcy.  Łączna wartość zadania wynio-
sła ok. 140 tys. zł. Mieszkańcy sami wybierali 
wykonawcę robót.
W następnych dwóch latach powstały  kolej-
ne 62 oczyszczalnie: w 2008 r. – 39 za kwotę 
ok. 570 tys. zł, w 2009 r. – 23 za ok. 290 tys. 

zł. Natomiast w roku 2011 powstały 22 tego 
typu obiekty za łączną kwotę prawie 300 tys. 
zł. Całkowity koszt trzyletniego przedsięwzię-
cia wyniósł ponad 1,1 mln zł. Gmina Brusy na 
ten cel zaciągnęła preferencyjną pożyczkę 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w wysokości 515 tys. 
zł, z czego dotychczas umorzono ok. 95 tys. zł. 
Pozostałe koszty ponieśli mieszkańcy.
Realizatorami zadania były: Firma Wielobran-
żowa LEDA Sp. z o.o. ze Skierniewic oraz WY-
SOCCY Wiesław Wysocki, Mirosław Wysocki 
sp. j. z Chojnic. 

W 2008 r. wybudowano w Brusach „Orlik 
2012”. Jest to kompleks sportowy obejmu-
jący boisko do piłki nożnej ze sztuczną mu-
rawą o wymiarach 30 m x 62 m oraz boisko 
wielofunkcyjne o wymiarach 30 m x 50 m, 
w skład  którego wchodzą 2 pola do gry w ko-
szykówkę, pełnowymiarowe boisko do piłki 
ręcznej, siatkówki, kometki oraz tenisa ziem-
nego. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne 

i odbywa się pod fachowym okiem trenera śro-
dowiskowego. Kompleks sportowy umożliwia 
mieszkańcom zróżnicowany rozwój zaintere-
sowań w dziedzinie sportu oraz stwarza nowe 
możliwości w prowadzeniu zajęć wychowania 
fizycznego dla 1295. uczniów uczęszczających 
do bruskich szkół. Wartość całkowita inwesty-
cji, realizowanej przez Gminę Brusy, wyniosła 
niespełna 1,5 mln zł, z czego ponad 330 tys. 
zł dofinansował Wojewoda i ponad 330 tys. 
zł ufundował Samorząd Województwa Po-
morskiego. Wykonawcą inwestycji była firma 
KASZUB Dariusz Kaszuba z Kiełpina. 

Od września 2009 r. uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Kosobudach mogą cieszyć się nową 
salą gimnastyczną. Prace nad inwestycją 
trwały od końca października 2008 r. Budy-
nek istniejącej szkoły został z nią skomuni-
kowany łącznikiem, w którym powstały m.in.: 
szatnie, toalety, sala lekcyjna, zaplecze sani-

tarno-szatniowe, pokój trene-
ra oraz magazynek sportowy. 
Na realizację zadania Gmina 
Brusy uzyskała dofinansowa-
nie z Samorządu Wojewódz-
twa Pomorskiego w wysokości 
100 tys. zł. Środki pochodzą 
z puli Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych - w ramach dofinan-
sowania robót budowlanych 
dotyczących obiektów służą-
cych rehabilitacji. Łączny koszt 
inwestycji wyniósł ok. 2,1 mln 
zł. Wykonaniem robót budow-
lanych zajęła się Firma Usługo-
wo-Handlowa Janusz Richter 
z Borowego Młyna.

MODERNIZACJA  DROGI 
KOSOBUDY – BRODA – RUDZINY

108  PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW W GMINIE BRUSY

MOJE BOISKO 
ORLIK 2012

BUDOWA  SALI  GIMNASTYCZNEJ  W  KOSOBUDACH

Wizyta Marszałka Województwa Pomorskiego 
Jana Kozłowskiego w Brusach w 2009 r.
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W grudniu 2008 r. opra-
cowany został „Program 
usuwania wyrobów zawie-
rających azbest dla gminy 
Brusy na lata 2009 – 2032”. 
Program powstał w wyniku 
przyjęcia Rezolucji Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 19 czerwca 1997 r.  
w sprawie wycofania azbestu 
z gospodarki, a także reali-
zacji ustawy z dnia 1997 r. o 
zakazie stosowania wyrobów zawierających 
azbest oraz „Narodowego Programu Przygo-
towania do Członkostwa w Unii Europejskiej” 
przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 26 
kwietnia 2000 r. Realizacja programu potrwa 
do 2032 roku, a łączna powierzchnia azbestu,
którą należy usunąć z terenu naszej gminy 

to 239.923,76 m2. Przedsięwzięcie polega na 
demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu 
wyrobów zawierających azbest.Tab. Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Brusy w liczbach.
W latach 2009 – 2012 łączny koszt realizacji 
zadania wyniósł ok. 746 tys. zł, a dofinanso-

wanie, które otrzymano z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku to ok. 580 tys. zł. Na po-
czątku lutego 2013 r. rozpoczęto kolejną edy-
cję projektu. 

Rok Liczba nieruchomości Powierzchnia usuniętego  
azbestu

Koszt realizacji zadania Dofinansowanie z 
WFOŚiGW

2009 25 4 357,40 m2 100 890,26 zł    60 000,00 zł

2010 45 9 122,75 m2 228 068,75 zł 228 068,75 zł

2011 45 9 439,62 m2 194 248,64 zł 135 973,00 zł

2012 25 7 715,22 m2 222 563,64 zł 155 794,00 zł

Razem 140 30634,99 m2 745 771,29 zł 579 835,75 zł

Tab. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy w liczbach

W listopadzie 2012 r. zakończono moderniza-
cję drogi w centrum wsi Czarnowo. Inwesty-
cja obejmowała przebudowę drogi o łącznej 
długości 385 m (w tym skrzyżowania z drogą 
gminną o powierzchni 192 m2). W ramach prac 
położno warstwę wyrównawczą z kruszywa 
łamanego, wykonano obrzeża drogi krawęż-
nikami betonowymi o łącznej długości 488 
mb, wylano nawierzchnię  bitumiczną z beto-
nu asfaltowego oraz utwardzono  pobocza o 
nawierzchni  tłuczniowej. Wartość inwestycji 
wyniosła ok. 200 tys. zł. Zadanie to otrzymało 

50 % dofinansowanie kosztów kwalifikowa-
nych ze środków Samorządu Województwa 
Pomorskiego w ramach Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych, tj. prawie 95 tys. zł. 
Wykonawca – firma POL-DRÓG Chojnice 
Sp. z o.o. jako jedyna stanęła do przetargu nie-
ograniczonego na realizację w/w zadania. 
Inwestycja do realizacji planowana była wie-
le lat temu. Dzięki obecnym staraniom bru-
skiego samorządu mieszkańcy Czarnowa, po 
kilkunastu latach, mogą cieszyć się z nowej 
nawierzchni drogi.

8 sierpnia 2012 r. Gmina Brusy podpisała umo-
wę z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługo-
wym NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi 
na realizację zadania pn.: „Przebudowa i roz-
budowa budynku siedziby OSP w Brusach”. 
Łączna wartość robót budowlanych wraz 
z nadzorem inwestorskim wyniosła ponad 530 
tys. zł. Inwestycja była współfinansowana ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
w wysokości blisko 240 tys. zł (pożyczka – 138 
tys. zł, dotacja – 100 tys. zł). W grudniu 2012 
r. zakończono prace nad przebudową budynku 
ochotniczej straży pożarnej. W ramach przed-
sięwzięcia wykonano termomodernizację bu-

dynku wraz z nową elewacją. Ponadto przebu-
dowano istniejący dach oraz wykonano nową 
instalację odgromową i kominy prefabrykowa-
ne. Zrealizowano także prace związane z prze-
budową pomieszczeń: komunikacji, piwnicy, 
pomieszczenia kotła c.o. oraz składu opału.

W ramach zadania wykonano również nową 
instalację kanalizacji sanitarnej i c.o. Powsta-
ła nowa kotłownia na paliwo stałe, dostoso-
wana do spalania paliwa pelet, obsługująca 
również sąsiedni budynek posterunku policji.

USUWANIE AZBESTU Z TERENU NASZEJ GMINY

DŁUGO  OCZEKIWANA  PRZEBUDOWA DROGI  W CZARNOWIE

BUDYNEK OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  W  BRUSACH PO MODERNIZACJI
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W 2007 r. dokończono budowę ulicy Wincen-
tego Witosa w Brusach. Pod koniec kwietnia 
zakończono prace przy utwardzaniu odcinka 
łączącego się z ulicą Wojska Polskiego. Na-
wierzchnię łącznika stanowi kostka brukowa. 
W ramach budowy tego odcinka wykonano 
również wjazdy na poszczególne posesje wraz 
z zielenią.  Nowo powstały łącznik stanowi 
ciąg pieszo-jezdny o długości 70 m. Wykona-
nia zadania podjął się Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Brusach. 

Natomiast w sierpniu zakończono budowę 
ciągu pieszo-jezdnego, pozwalającego miesz-
kańcom Osiedla Kaszubskiego na dogodne 
przejście do ulicy Gdańskiej, a w szczególno-
ści dojście do przystanku PKS. Zadanie pole-
gało na utwardzeniu podłoża kostką brukową 
na odcinku 80 m. Koszt inwestycji został po-
kryty ze środków własnych Gminy Brusy i wy-
niósł prawie 110 tys. zł  Zadanie zrealizowała 
Firma Handlowo Usługowa Janusz Richter 
z siedzibą w Borowym Młynie.

We wrześniu 2007 r. Rada Miejska w Brusach 
przyjęła do realizacji kolejne zadanie inwe-
stycyjne polegające na budowie ciągu pieszo 
- jezdnego przy ul. 2-go Lutego w Brusach.
Odbioru inwestycji dokonano w marcu 2008 r. 
Łączny koszt zadania wyniósł ok. 645 tys. zł. 
Jest to odcinek o długości 200 m i szerokości 
10 m., składający się z dwukierunkowej ścież-
ki rowerowej, dwukierunkowego pasa ruchu 
i chodnika. Wzdłuż ulicy pobudowano miej-

sca parkingowe oraz wykonano odwodnienie 
i oświetlenie. Ciąg pieszo - jezdny jest du-
żym udogodnieniem dla mieszkańców naszej 
gminy, gdyż usprawnia ruch wokół centrum 
miasta, a także oferuje dodatkowe miejsca 
parkingowe. Ważnym atutem jest zwiększenie 
bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów, 
przede wszystkim zaś dzieci i młodzieży prze-
mierzających drogę do szkoły. Dzięki nowej 
ulicy dzieci mogą  przechodzić z ul. Ogrodowej 

do ul. 2-go Lutego, omi-
jając tym samym bardzo 
ruchliwą ul. Gdańską. 
Realizacji zadania pod-
jęła się firma Usługo-
wo-Handlowa Janusz 
Richter z Borowego 
Młyna.

W  2007 r. teren przy miejskim stadionie o po-
wierzchni 642 m2 utwardzono kostką bruko-
wą,  wyznaczając 10 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych. Jednocześnie zmo-
dernizowano chodnik łączący pobliską szkołę 
ze stadionem. Dzięki realizacji powyższych 
zadań usprawniono komunikację pomiędzy 
kompleksem szkolnym i sportowym. Koszt in-
westycji wyniósł ponad 90 tys. zł, a jej wyko-
nawcą była Firma Handlowo Usługowa Janusz 
Richter z Borowego Młyna.

MODERNIZACJA
UL. WINCENTEGO
WITOSA W BRUSACH

BEZPIECZNIEJ Z DOMU DO SZKOŁY

BUDOWA PARKINGU 
PRZY UL. ARMII 
KRAJOWEJ W  BRUSACH

ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  WOKÓŁ  POMNIKA  
JANA  KARNOWSKIEGO  W  BRUSACH
Gmina Brusy w 2007 r. podjęła się zagospoda-
rowania terenu wokół pomnika Jana Karnow-
skiego w Brusach. W wyniku realizacji zadania 
pomnik zyskał nowy wizerunek. Usprawniona 
została komunikacja pomiędzy ul. Gdańską 
a kompleksem szkolnym, co jest niezwykle 
istotne dla dzieci i młodzieży uczęszczają-
cych do pobliskich szkół. Dzięki utwardzeniu 
terenu, obsadzeniu go zielenią i wyposażeniu 
w ławki, mieszkańcy miasta zyskali kolejne 
miejsce do spacerów i wypoczynku. Koszt mo-
dernizacji wyniósł niespełna 75 tys. zł. 

Z myślą o 25. osobach niepełnosprawnych, 
w grudniu 2009 r., Gmina Brusy utworzyła 
Warsztat Terapii Zajęciowej. Mieści się on w 
budynku po byłym hotelu przy miejskim sta-
dionie. W ramach przedsięwzięcia wydzielono 
salę rehabilitacyjną i 5 pracowni zajęciowych: 
komputerową, ekspresji twórczej, krawiecko 
– hafciarską, stolarską i gospodarstwa domo-
wego, dobudowano świetlicę. Powstały rów-
nież pomieszczenia sanitarne, socjalne i admi-
nistracyjne. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny 
oraz edukacyjny do w/w gabinetów, a także 
podstawowe urządzenia i meble codzienne-
go użytku. Dodatkowo wyposażono placówkę 
w niezbędny sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny. Utworzenie warsztatu było możliwe dzięki 
współpracy z Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Chojnicach i dofinansowaniu 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w kwocie ok. 267 tys. zł. 
Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 
ok. 382 tys. zł.

POMAGAMY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
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W październiku 2012 r. zakończono prace nad 
zagospodarowaniem terenu położonego przy 
ośrodku zdrowia w Leśnie. Wydzielono 10 
miejsc postojowych dla samochodów osobo-
wych, w tym jedno dla osób niepełnospraw-
nych. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu 
Gminy Brusy w ramach funduszu sołeckiego. 
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł nie-
spełna 60 tyś. zł., a wykonawcą zadania było 
przedsiębiorstwo TRANSKOP – Firma Usługo-
wa Jacek Trzebiatowski.

W okresie od grudnia 2012 r. do marca 
2013 r. przeprowadzona została moderni-
zacja budynku ośrodka zdrowia w Leśnie. 
Zadanie miało na celu likwidację barier ar-
chitektonicznych i przystosowanie budynku 
dla osób niepełnosprawnych. W ramach prac 
został przeprowadzony remont sanitariatów, 
wymieniono stolarkę okienną, główne drzwi 
wejściowe do budynku oraz drzwi do toalet 
i gabinetów lekarskich. Zamontowane zostały 
nowe urządzenia sanitarne i uchwyty dla nie-
pełnosprawnych, wykonano nowe instalacje 
związane z montażem nowych urządzeń i no-
wego oświetlenia. Nastąpiła także wymiana 
posadzek i okładzin ściennych. Ponadto przed 
wejściem głównym do budynku wykonano 
podjazd dla niepełnosprawnych wraz z po-
destem. Dodatkowo ułożono chodnik prowa-
dzący z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
do przychodni lekarskiej. Całkowity koszt za-

dania wynosi ok. 65 tys. zł, z czego ok. 40 tys. 
zł pochodzi ze środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Przedsięwzięcie było realizowane wspólnie z 
dzierżawcą budynku, tj. Przychodnią Rodzin-
ną Thielemann i Wspólnicy sp. j. Wykonawcą 
zadania była firma: Instalacje Grzewcze i Sa-
nitarne Grzegorz Narloch z Brus.

OŚRODEK  ZDROWIA W LEŚNIE PRZYJAZNY ZMOTORYZOWANYM  
I NIEPEŁNOSPRAWNYM  PACJENTOM

W latach 2009 – 2011 dokonano trzyetapowej 
modernizacji drogi transportu rolnego Kinice 
– Czarniż. Inwestycja polegała na naprawie 
nawierzchni drogi o długości około 3,2 km 
i szerokości 5 m. W ramach prac wykonano 
koryto, warstwę odsączającą i nawierzchnię 
z kruszywa mineralnego oraz pobocza. 
Wartość inwestycji wyniosła ponad 700 tys. 
zł, z czego 180 tys. zł pochodziło ze środków 
Samorządu Województwa Pomorskiego w ra-
mach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Efekty modernizacji umożliwiają dojazd do łąk 
i pól rolnikom z Kosobud, Kinic i Czarniża.
Wykonawcą robót była firma: Usługi Transpor-
towe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowla-
ne Henryk Czarnowski z Kalisza.

30 października 2009 r. zakończono, trwającą 
od kwietnia, budowę długo oczekiwanej przez 
mieszkańców Osiedla Kaszubskiego ulicy Jana 
Karnowskiego w Brusach.
Na realizację tej inwestycji Gmina Brusy otrzy-
mała pełną wnioskowaną kwotę dofinansowa-
nia, tj. prawie 660 tys. zł. W ramach zadania 
nawierzchnia drogi, chodniki i ścieżka rowero-
wa zostały utwardzone kostką brukową. Wy-
budowano oświetlenie uliczne i kolektor kana-
lizacji deszczowej.
Budowa objęła całą ulicę Karnowskiego wraz 
z łącznikami do ulicy Jagiellońskiej o całkowi-
tej długości 616,4 m i kosztowała  nieco ponad 
1,8 mln zł. Gmina Brusy z własnego budżetu 
wydała na to przedsięwzięcie ponad 1,1 mln 
zł. Wykonawcą zadania była Firma Usługowo 
– Handlowa Janusz Richter z Borowego Młyna.

W 2009 r. placówka otrzymała dofinanso-
wanie na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń 
i zakup wyposażenia dla Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Brusach” ze środków Mini-

sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu Infrastruktura Bibliotek.  
W bruskim obiekcie zmodernizowano insta-
lację c.o., wentylację, instalację elektryczną 
i sieć komputerową, bibliotekę wyposażono 
w nowoczesne regały na książki, odświeżono 
ściany, położono nową wykładzinę oraz zaku-
piono drobny sprzęt elektroniczny. W filiach 
biblioteki; w Męcikale - wymieniono sprzęt sa-
nitarny i regały na książki, a do Leśna zakupio-
no nagłośnienie, regały na książki.  Odświeżo-
no także ściany. Łączna kwota przedsięwzięcia 
wyniosła ponad 100 tys. zł, z czego prawie 60 
tys. zł pochodziło z programu Infrastruktura 
Bibliotek. Jego realizatorem były firmy: „EL-
DAR” Usługi Elektryczne i Budowlane Dariusz 
Piotrowski z Brus oraz Instalacje Grzewcze 
i Sanitarne Grzegorz Narloch również 
z siedzibą w Brusach. 
Biblioteka w Brusach jest jedną z 77. w Polsce, 

których wnioski zostały rozpatrzone pozytyw-
nie. Z województwa pomorskiego dofinan-
sowanie otrzymały jedynie dwie biblioteki: 
w Brusach i Trzebielinie.

NOWĄ DROGĄ Z KINIC 
DO CZARNIŻA

MAKSYMALNE  DOFINANSOWANIE  NA  BUDOWĘ  
ULICY  KARNOWSKIEGO W  BRUSACH

ZMODERNIZOWANA BIBLIOTEKA W BRUSACH
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W 2007 r. Gmina Brusy zdecydowała  się na 
opracowanie alternatywnego rozwiązania 
dla kosztownego projektu budowy odrębne-
go kompleksu dydaktycznego wyłącznie na 
potrzeby Gimnazjum w Brusach. Konsultacje 
w tej sprawie z radami pedagogicznymi oraz 
radami rodziców  Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Brusach oraz Gimnazjum w 
Brusach prowadzone były na przełomie 2007 
i 2008 r. W lipcu 2011 r., po trwających prawie 
rok robotach budowlanych, zakończono prace 
związane z przebudową i rozbudową obiektu. 
W ramach inwestycji wybudowano segment 
pierwszy kompleksu budynków (część dydak-
tyczną i łącznik połączony z istniejącym kom-
pleksem szkolnym), pomieszczenia węzłowe 
sanitarne i elektryczne, do których doprowa-
dzone zostały niezbędne media.  Powstało 7 

sal dydaktycznych, 2 gabinety przedmiotowe, 
wiatrołap, łącznik, świetlica, aneks kuchenny, 
6 pomieszczeń  zaplecza, 2 magazyny, 2 hole, 
2 pomieszczenia techniczne. Wykonany został 
podjazd dla osób niepełnosprawnych, szyb 
windowy wraz z dźwigiem osobowym i maszy-
nownią. Zadanie obejmowało także wykona-
nie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji 
sanitarnych, w tym: sieci wodociągowej  wraz 
z przyłączem, kanalizacją sanitarną, deszczo-
wą i siecią cieplną oraz zagospodarowanie te-
renu z parkingiem i ogrodzeniem. Powierzch-
nia użytkowa obiektu wynosi 1.343,39 m2, zaś 
całkowity koszt budowy nowego gimnazjum 
wyniósł ok. 5,9 mln zł (w tym robót budow-
lanych 5,2 mln zł). Wykonawcą zadania było 
Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane 
S-BUD S.A ze Starogardu Gdańskiego. 

W Szkole Podstawowej w Czapiewicach w 
2008 r. została wykonana termomodernizacja 
budynku szkoły. Był to kolejny etap przepro-
wadzonych prac remontowych, po tym jak w 
okresie ferii zimowych został wykonany re-
mont wnętrza szkoły, który objął: wymianę 
instalacji elektrycznej wraz z głównym przy-
łączem, docieplenie poddasza, wykonanie no-
wych podłóg, wymianę drzwi wewnętrznych, 
położenie gładzi i malowanie pomieszczeń. W 
2007 r. została pobudowana nowa instalacja c. 
o. wraz z nową kotłownią, wymieniono część 
okien, wykonano nowe podłogi. Łączny koszt 
wykonanych inwestycji i prac remontowych to 
kwota prawie 160 tys. zł.
Przy Szkole Podstawowej w Męcikale w 2008 
r. wykonano boisko z kostki brukowej o wy-
miarach 20 x 11 m, które służy uczniom do gry 
w piłkę nożną, koszykówkę oraz unihokeja. 
Powstał również skwer z małą sceną, na któ-
rym odbywają się apele oraz akademie szkol-

ne. Wokół boiska zagospodarowano teren 
oraz wybudowano chodnik, aby dzieci mogły 
bezpieczne poruszać się po boisku. Powstał 
również plac dla rowerów. W ramach remontu 
ogrodzenia zainstalowano barierki – tzw. „bez-
pieczne wyjście ze szkoły”, dzięki czemu dzie-
ci nie wybiegają bezpośrednio z terenu szkoły 
na jezdnię. Koszt całej inwestycji to niecałe 40 
tys. zł. Duży wkład w budowę boiska wnieśli 
również prywatni sponsorzy, którzy nieodpłat-
nie przywieźli ziemię, żwir i torf oraz pracowa-
li przy rozbiórce starego ogrodzenia. Rada ro-
dziców przy Szkole Podstawowej w Męcikale 
ufundowała zieleń posadzoną wokół boiska, 
jak również pomogła przy pracach związanych 
z przebudową terenu wokół szkoły.
Ponadto w 2007 r. dokonano remontu budyn-
ku szkoły. Wykonano wewnętrzną instalację 
c. o. oraz położono nową instalację elektrycz-
ną. Sale lekcyjne zostały odmalowane.
Przebudowano budynek gospodarczy. Koszt 

realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 
ok. 190 tys. zł.
W Szkole Podstawowej w Zalesiu wykonano 
generalny remont wnętrza szkoły polegają-
cy na: wymianie instalacji elektrycznej wrazz 
głównym przyłączem, modernizacji instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, ociepleniu poddasza, 
wykonaniu podłóg, wymianie drzwi zewnętrz-
nych i wewnętrznych, montażu okien dacho-
wych, ułożeniu płytek ceramicznych podło-
gowych i ściennych, montażu sufitów i ścian 
z płyt gipsowych, malowaniu pomieszczeń z 
czego większą część prac wykonano jeszcze w 
2007 r. W okresie wiosennym 2008 r. została 
wykonana termomodernizacja budynku szko-
ły. Docieplenie budynków niewątpliwie obni-
żyło zużycie opału a nowa elewacja poprawiła 
estetykę całego terenu szkolnego. Dokonano 
również rozbiórki budynku gospodarczego 
oraz uporządkowano teren wokół szkoły. 
Łączny koszt zadania wyniósł ok. 245 tys. zł.

OD 2011 ROKU MŁODZIEŻ GIMNAZJUM MA SWOJE 
MIEJSCE DO NAUKI

MODERNIZACJA  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  W  ZALESIU, 
CZAPIEWICACH  I  MĘCIKALE

Sala komputerowa w SP w Zalesiu Szkoła Podstawowa w Męcikale

PARKING PRZY 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W 
KOSOBUDACH

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkań-
ców oraz osób przyjezdnych, korzystających 
ze świetlicy w Kosobudach, Gmina Brusy wy-
budowała przy obiekcie parking wraz z od-
wodnieniem. Utworzonych 10 miejsc parkin-
gowych służy także osobom korzystającym z 
boiska sportowego, placu zabaw oraz remizy 
ochotniczej straży pożarnej. Zadanie zrealizo-
wano w 2012 roku. Koszt budowy parkingu wy-
niósł nieco ponad 86 tys. zł. Fundusze pocho-
dziły z budżetu Gminy Brusy, w tym niespełna 
22 tys. zł z funduszu sołeckiego.  

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach



18

Inwestycje finansowane ze środków własnych

23 lutego 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Bru-
sach dokonano odbioru końcowego, długo 
oczekiwanej przez mieszkańców gminy, inwe-
stycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami na trasie Lubnia-Orlik-Lamk-
Główczewice”. Realizacja zadania podzielona 
była na dwa etapy. W 2007 r. wybudowano 
sieć wodociągową o łącznej długości 13.625 
m. Wykonawcą tego zadania było Przedsię-
biorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Śro-
dowiska EKOMEL z Chojnic. Budowę przyłączy 
wodociągowych zrealizowano w 2008 r., a wy-
konawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej 
z Brus.  Wybudowano 72 przyłączy wodociągo-

wych o łącznej długości 2.049  m. Całkowity 
koszt zadania wyniósł ok. 1,7 mln zł, a finan-
sowe wsparcie mieszkańców gminy w tej in-
westycji równało się 136 tys. zł.

W latach 2008-2010 Gmina Brusy wraz z Po-
wiatem Chojnickim realizowały przebudowę 
drogi powiatowej na trasie Leśno – Skoszewo. 
Zakres zadania obejmował wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 10,5 
km. Wartość całej inwestycji wyniosła niespeł-
na 3,2 mln zł. Gmina Brusy udzieliła Powiato-
wi dofinansowania na ten cel w wysokości 
250 tys. zł. Przedsięwzięcie było realizowane 
w trzech etapach: Leśno – Przymuszewo; Przy-
muszewo – Peplin; Peplin – Skoszewo. Głów-
nym wykonawcą przebudowy całości trasy 
była firma POL – DRÓG z siedzibą w Chojni-
cach.

W latach 2008-2009 wykonano modernizację 
nawierzchni ok. 260 m gminnych dróg grunto-
wych na terenie wsi. Roboty polegały na czę-
ściowym wykonaniu podbudowy oraz utwar-
dzeniu jej masą bitumiczną. Całkowity koszt 
modernizacji wyniósł niespełna 100 tys. zł, 
a realizacji inwestycji podjęła się firma POL-
DRÓG z Chojnic.

W 2009 r. zakończono budowę odcinka ulicy 
Derdowskiego w Brusach. Drogę utwardzono 
kostką brukową i tym samym dostosowano do 
pozostałych ulic osiedla. Mieszkańcom odda-
no do użytku około 50 m ulicy. Na realizację 
tej inwestycji z budżetu Gminy Brusy wydano 
prawie 60 tys. zł. Realizatorem zadania była 
Firma Handlowo Usługowa Janusz Richter 
z Borowego Młyna.

W okresie od kwietnia do sierpnia 
2009 r. dokonano budowy nawierzchni 
z kostki brukowej ulicy Ks. Czarnowskie-
go pomiędzy ul. Derdowskiego oraz Bł. Ks.  
J. Jankowskiego, o łącznej długości 164 m. 
W ramach inwestycji dokonano uzbrojenia 
podziemnego sieci kanalizacji deszczowej, 
sanitarnej oraz wodociągowej.  Wykonaw-
cą robót było Przedsiębiorstwo Robót Elek-
trycznych i Drogowych EL-DRO z Grudzią-
dza. Koszt zadania opiewał na ok. 490 tys. 
zł. Inwestycja istotnie wpłynęła na dogod-
ne dojście mieszkańców do cmentarza oraz 
do kościoła.

Od października 2010 r. mieszkańcy Czapiewic 
korzystają z nowej, 200-metrowej, asfaltowej 
nawierzchni, która została wykonana na jed-
nej z dwóch głównych dróg miejscowości.  Za-
danie o wartości ponad 60 tys. zł zostało zre-
alizowane ze środków własnych Gminy Brusy, 
w tym 25 tys. zł z funduszu sołeckiego sołec-
twa Czapiewice. 

TRASA LUBNIA-ORLIK-LAMK-GŁÓWCZEWICE 
ZWODOCIĄGOWANA

ZMODERNIZOWANĄ 
DROGĄ Z LEŚNA DO 
SKOSZEWA

MODERNIZACJA  DRÓG  
W  CZARNIŻU

SUCHĄ NOGĄ DO 
KOŚCIOŁA I NA 
CMENTARZ

BUDOWA ODCINKA 
ULICY DERDOWSKIEGO 
W BRUSACH

MODERNIZACJA DROGI  
W  CZAPIEWICACH

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ NA  OSIEDLU  
GRYFA  POMORSKIEGO W  MĘCIKALE
Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach 
zrealizował latem 2012 r. przedsięwzięcie 
związane z budową sieci wodociągowej i ka-

nalizacji ciśnieniowej na Osiedlu Gryfa Po-
morskiego w Męcikale. Kanalizacja powstała 
na ulicach: Długiej, Henryka Grabosza, Józe-

fa Dambka, Jana Bińczyka 
i ks. Józefa Wryczy. Dłu-
gość sieci kanalizacyjnej 
wyniosła 1681 m, nato-
miast sieć wodociągowa 
liczy 1427 m. W ramach 
zadania wybudowanych 
zostało także 10 przydo-
mowych przepompowni 
ścieków. Koszt realizacji 
inwestycji wyniósł ponad 
370 tys. zł i sfinansowany 
został ze środków wła-
snych zakładu.



19

Inwestycje finansowane ze środków własnych

W okresie od marca do czerwca 2010 r. trwa-
ła budowa ulic Myśliwskiej i Okrężnej w Bru-
sach. W ramach zadania utwardzona została  
nawierzchnia ulicy Myśliwskiej oraz skrzyżo-
wania z ulicami: Rzemieślniczą, Traugutta, 
Wybickiego oraz ulicy Okrężnej ze skrzyżo-
waniem z ulicą Konarskiego. Wykonano ka-
nalizację deszczową i przebudowano węzły 
połączeniowe na sieci wodociągowej i przyłą-
czach do domostw. Wykonano również oświe-

tlenie uliczne w obrębie ulic: Myśliwskiej, 
Traugutta, Okrężnej, Konarskiego, Wybickiego 
i Harcerskiej oraz przebudowano urządzenia 
elektryczne i teletechniczne.  Wartość zadania 
wyniosła ponad 1,1 mln zł i finansowana była 
w całości z budżetu Gminy. Wykonawcą robót 
była firma EL-DRO - Przedsiębiorstwo Robót 
Elektrycznych i Drogowych Jarosław Radzi-
kowski z Grudziądza.

Realizację zadania rozpoczęto w 2010 r., 
kiedy to zakończono prace projektowe 
i uzyskano pozwolenie na budowę.
Obecnie trwa realizacja przedsięwzięcia, 
którego wykonawcą jest Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Brusach.
Termin zakończenia prac zaplanowano na 
2013 r. Długość sieci wodociągowej wynie-
sie w sumie ok. 6 km, a przyłączonych zosta-
nie do niej 38 gospodarstw.
Koszt zadania bez przyłączy to 500 tys. zł, 
które pochodzą z budżetu Gminy Brusy.

SIEĆ WODOCIĄGOWA 
KOSOBUDY WYB. - HUTA 
– RUDZINY

BUDOWA  ULICY  MYŚLIWSKIEJ  
I  OKRĘŻNEJ W BRUSACH 

W okresie od października 2008 r. do sierp-
nia 2009 r. trwała modernizacja Szkoły Pod-
stawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w 
Czyczkowach. W ramach zadania dobudowano 
do istniejącego budynku dodatkowe skrzydło, 
w którym funkcjonuje biblioteka z czytel-

nią, 2 sale lekcyjne, sala dla oddziału przed-
szkolnego, toalety, kotłownia oraz szatnie. 
Ważnym elementem inwestycji była rów-
nież przebudowa starego obiektu, polega-
jąca m.in. na skomunikowaniu go z nową 
częścią, wyposażeniu w instalację central-

nego ogrzewania i podłączeniu do wyre-
montowanej kotłowni oraz dostosowaniu 
do obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 
Koszt wykonanych prac wyniósł ok. 2,3 mln zł. 
Ich realizatorem była firma R-BUD Sp. z o.o. z 
siedzibą w Chojnicach.

CZYCZKOWY ZYSKAŁY BIBLIOTEKĘ, CZYTELNIĘ I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

W latach 2007-2008 wybudowano 21 punktów 
świetlnych na Osiedlu Kościuszki w Brusach. 
Zadanie zostało sfinansowane w całości przez 
Gminę Brusy, a jego koszt wyniósł ok. 98 tys. 
zł. Realizacja tej inwestycji wpłynęła istotnie 
na bezpieczne poruszanie się po zmroku ulica-
mi osiedla.

OŚWIETLENIE NA OSIEDLU 
KOŚCIUSZKI W BRUSACH

MONITORING W CENTRUM BRUS I CHACIE KASZUBSKIEJ
Zadanie polegało na zamontowaniu 3. kamer 
cyfrowych, w tym 1. obrotowej, w centrum 
Brus wraz z rejestratorem. Kamery posiadają 
funkcję podczerwieni, co umożliwia obserwa-
cję również w nocy. Zapis z monitoringu prze-
chowywany jest w pamięci dysków przez okres  
miesiąca. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 

20 tys. zł. Środki pieniężne w całości pocho-
dziły z budżetu Gminy Brusy. Tego typu zabez-
pieczenia zainstalowano również w Chacie Ka-
szubskiej w Brusach - Jagliach, gdzie zostało 
zamontowanych 5 kamer analogowych z funk-
cją podczerwieni oraz rejestratorem. Koszt za-
kupu i montażu wyniósł ok. 12,5 tys. zł.
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PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ 
I WEJŚCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUSACH

WYKOPALISKOWA W 
LEŚNIE WYBUDOWANA

NOWA SIEDZIBA BRUSKIEJ POLICJI

We wrześniu 2011 r. zakończono re-
mont sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Brusach. 
Obejmował on wymianę instalacji c.o., 
przygotowanie podłoża pod wykładzinę spor-
tową, jej położenie, pomalowanie ścian, sufitu 
i wymianę oświetlenia. Sala została wyposa-
żona również w siatki wychwytujące na ściany 
i okna oraz kotarę grodzącą. W ramach remon-
tu zakupiono sprzęt stanowiący wyposażenie 
sali: bramki do piłki ręcznej, słupy do siatków-
ki oraz obręcze do koszykówki. Wykonawcą 
w/w prac była firma Normax z  Promienic. 
Całkowity koszt remontu wraz z wyposaże-
niem sali wyniósł ok. 195 tys. zł. Remont sali 
gimnastycznej  to nie jedyna inwestycja wy-
konana w szkole podstawowej w ostatnich 
latach. W grudniu 2009 r. przebudowano 
wejście do kompleksu szkół. Był to pierwszy 
etap prac związanych z fizycznym rozdziałem 
szkół - Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II i Gimnazjum od Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych - w zakresie wejść i komunikacji. 
Przebudowa ta miała na celu zarówno popra-

wę bezpieczeństwa uczniów, w szczególności 
tych najmłodszych, jak i usprawnienie komu-
nikacji w całym kompleksie szkolnym. Koszt 
tego zadania to kwota nieco ponad 145 tys. zł, 
a zrealizował je Zakład Ogólnobudowlany Jó-
zef Urbaniak z Chojnic.
Należy dodać, że w latach 2006-2007 wykona-
no termomodernizację kompleksu budynków 

szkoły podstawowej i gimnazjum w Brusach. 
Docieplono bloki A i B wraz z wykonaniem no-
wej elewacji. W 2008 r. wykonano termomo-
dernizację sali gimnastycznej – wartość wyko-
nanych robót wyniosła ok. 90 tys. zł. Wszystkie 
prace zostały sfinansowane z budżetu Gminy.

W okresie od marca do lipca 2012 r. trwała 
realizacja inwestycji pn.: „Budowa ulicy Wy-
kopaliskowej w Leśnie”. Zakres prac obejmo-
wał  wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, 
budowę linii elektroenergetycznej oświetle-
nia ulicznego, budowę nawierzchni drogowej 

na odcinku 218 m wraz ze ścieżką rowerową/
chodnikiem oraz parkingiem na samochody 
osobowe, budowę 7. wjazdów a także wyko-
nanie oznakowania drogowego poziomego 
i pionowego. Realizatorem zadania była fir-
ma POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o., a łączna 
wartość projektu wyniosła prawie 600 tys. zł. 
Zadanie sfinansowane zostało w całości z bu-
dżetu Gminy.

Realizatorem zadania była Komenda Woje-
wódzka Policji w Gdańsku. Gmina Brusy, dzia-
łając we współpracy z komendą, przekazała 
nieodpłatnie grunt pod budowę posterunku 
policji, opracowała dokumentację projekto-
wą oraz współfinansowała budowę w kwocie 
0,5 mln zł. Całkowita wartość inwestycji wy-
niosła prawie 1,3 mln zł. W ramach zadania 
wybudowano jednopiętrowy budynek z pod-
daszem użytkowym z wbudowanym garażem 
o dwóch stanowiskach postojowych. Wyko-

nano drogi wewnętrzne i miejsca postojowe, 
chodniki z kostki brukowej oraz ogrodzenie. 
Zagospodarowano przyległy teren oraz wy-
budowano sieć i przyłącza infrastruktury 
technicznej. Wykonawcą prac budowlanych 
było Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budow-
lane S-BUD S.A. ze Starogardu Gdańskiego. 
Oficjalne otwarcie posterunku policji odbyło 
się 27 listopada 2012 r.

W latach 2007-2011 Gmina Brusy podjęła się 
kolejnej modernizacji budynków szkolnych, 
a dokładnie kompleksu budynków szkoły pod-
stawowej i gimnazjum w Brusach. Moderniza-
cja obejmowała docieplenie placówek, remont 
i doposażenie zaplecza sportowego, położenie 
nowych wykładzin na podłogach oraz malo-
wanie ścian sal lekcyjnych, a także remont 
toalet. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ok. 
665 tys. zł. Inwestycja zbiegła się z rozpoczętą 
w 2010 r. przebudową sanitariatów i monta-
żem systemu oddymiania w budynku przed-

szkola w Brusach. Zadanie zakończono w roku 
2011 i wydano na nie ok. 165 tys. zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLE 
W BRUSACH PRZYJAZNE DLA UCZNIÓW

Modernizacja budynku starej szkoły w latach 
2007-2009 objęła kompleksową przebudowę 
obiektu i jego instalacji wewnętrznych. Łącz-
nie w budynku, oprócz pomieszczeń gospodar-
czo-magazynowych, powstały 4 sale lekcyjne. 
W ramach realizacji inwestycji wejście do bu-
dynku dostosowano do potrzeb osób niepełno-
sprawnych – zamontowano platformę schodo-
wą. Przy kompleksie szkół powstał także nowy 
parking z miejscami postojowymi dla samo-
chodów osobowych oraz miejsce, gdzie stacjo-
nuje autobus szkolny. W szkole podstawowej 
i gimnazjum w Lubni w 2008 r. przeprowadzo-
no również remont wnętrza sali gimnastycz-
nej. W ramach tego zadania wykonano nową 
podłogę sportową oraz wymalowano ściany 
wewnętrzne sali. Wykonawcą robót była fir-
ma Lemar – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
z Czerska, a całkowity koszt inwestycji wy-
niósł ponad 700 tys. zł.

PRZEBUDOWA BUDYNKU 
STAREJ SZKOŁY ORAZ 
MODERNIZACJA SALI 
GIMNASTYCZNEJ W LUBNI
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach, prócz realizacji większych inwestycji, co roku wykonuje drobne przedsięwzięcia. Polegają one na roz-
budowie sieci wodno – kanalizacyjnej, a mianowicie na budowie krótkich odcinków uzupełniających pełną sieć wodno – kanalizacyjną na terenie 
gminy. 

Rok
Wysokość 

poniesionych 
kosztów

2007 149 350,00 zł

2008 122 616,00 zł

2009 214 530,43 zł

2010   55 549,00 zł

2011 338 061,81 zł

2012 240 611,05 zł

RAZEM 1 120 718,29 zł

Tab. 2. Koszty poniesione w związku z budową sieci wodo-
ciągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2007-2012.

Lata

Sieć wodociągowa Sieć kanalizacji sanitarnej

Długość 
sieci [m]

Długość 
zyłączy 

[m]

Liczba 
zyłączy 

[szt.]

Długość 
sieci [m]

Długość 
przyłączy 

[m]

Liczba 
przyłączy 

[szt.]

2007 1116 512 27 673 482 27

2008 1539 412 19 1005,5 200 10

2009 2832 689 27 694 258 14

2010 2667 1064 33 324,5 625,5 18

2011 3076 326 16 737 129 8

2012 1942 343 14 1808 123 8

RAZEM 13172 3346 136 5242 1817,5 85
Tab. 1. Zestawienie wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w latach 2007 – 2012.

ROZBUDOWA SIECI WODNO – KANALIZACYJNEJ W BRUSACH

INWESTYCJE  W ŚWIETLICACH  WIEJSKICH 
W latach 2007-2012 przeprowadzono liczne  
remonty i modernizacje w świetlicach wiej-
skich na terenie naszej gminy. Inicjatorem 
zmian była zarówno Gmina Brusy, jak i Sołtysi 
i Rady Sołeckie poszczególnych sołectw. Do 
najpoważniejszych renowacji należą: wymia-
na okien i drzwi, remont podłóg i ścian oraz 
położenie nowej armatury. Tych zmian doko-
nano w Małym Gliśnie, Orliku, Główczewi-
cach, Małych Chełmach, Rolbiku i Czarnowie. 
Dodatkowo w Rolbiku wykonano renowację 
zewnętrzną budynku, tj. ocieplenie budynku 
oraz wymianę pokrycia dachowego. Ponadto 
w Czarnowie zaplanowano zakończenie re-
montu podłogi oraz termoizolację budynku. W 

Czyczkowach, Kosobudach, Męcikale, Zalesiu 
oraz w Czarniżu odświeżono pomieszczenia 
świetlicy, w tym w Zalesiu wyremontowa-

no podłogę, a w Czarniżu wymieniono okna. 
Prócz remontów budynków świetlicowych 
Gmina Brusy dba o ich ciągłe doposażenie. Do 
większości świetlic zakupiono nowe krzesła, 
stoły, szafy oraz sprzęt AGD. Wartym uwagi 
jest zakup klimatyzatorów do chłodni, które 
trafiły do świetlic w Kosobudach i Zalesiu. 
Obecnie trwają kompleksowe remonty budyn-
ków w Hucie oraz Kinicach. Ponadto Gmina 
Brusy planuje całkowitą modernizację świe-
tlicy wiejskiej w Leśnie oraz budowę nowego 
budynku w Lubni. W latach 2007-2012 na bie-
żące remonty i doposażenie świetlic wydatko-
wano ponad 530 tys. zł.

W styczniu 2010 r. zakończono budowę ulicy 
Ogrodowej w Brusach na odcinku pomiędzy 
ul. Młyńską i ul. Nad Dworcem.  W ramach 
prac wybudowano 145 m ciągu pieszo – jezd-
nego z kostki brukowej, kanalizację deszczo-
wą, kolektor sanitarny i sieć wodociągową. 
Przebudowano urządzenia energetyczne oraz 
ułożono kabel wraz z wykonaniem fundamen-
tów pod słupy oświetleniowe. Koszt inwesty-
cji wyniósł niespełna 270 tys. zł. Wykonawcą 
zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane 
MARBRUK Marcin Kwiatkowski z miejscowo-
ści Charzykowy. Dzięki realizacji tej inwestycji 
gro mieszkańców, codziennie dojeżdżających 
pociągiem do szkoły lub pracy, zyskało bez-
pieczną drogę do dworca kolejowego.  

NA DWORZEC 
BRUKOWANĄ ULICĄ

W 2007 r. powstał parking przy świetlicy wiej-
skiej w Czyczkowach. Do jego budowy posłu-
żyły płyty ażurowe. Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy objęło  również ułożenie no-
wych chodników oraz posadzenie roślinności, 
która dodała temu miejscu uroku. Materiały 
budowlane dostarczyła Firma Usługowo - 
Handlowa Janusza Richtera z siedzibą w Bo-
rowym Młynie. Równocześnie z pracami  nad 
zagospodarowaniem terenu trwały roboty 
wewnątrz i na zewnątrz świetlicy. Inwestycja 
zrealizowana została ze środków własnych 
Gminy Brusy, a jej koszt wyniósł ok. 60 tys. zł.

ZAGOSPODAROWANIE  TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY 
W  CZYCZKOWACH 

W latach 2008-2009 wybudowano wodociąg 
na trasie Leśno Wybudowanie w kierunku 
Przymuszewa. Inwestycja objęła m.in. wy-
konanie sieci wodociągowej, w skład której 
wchodziła budowa rurociągu o łącznej długo-
ści prawie 2 km oraz 10 przyłączy.
Ponadto wykonano roboty montażowe zwią-

zane m.in. z budową węzłów połączeniowych 
oraz montażem hydrantów  przeciwpożaro-
wych. Wykonawcą sieci było Przedsiębior-
stwo HYDRO-SERWIS Stanisław Mielewczyk 
z Sierakowic, natomiast przyłącza wybudował 
Zakład Gospodarki Komunalnej z Brus. Całość 
inwestycji to koszt około 180 tys. zł.

BUDOWA  WODOCIĄGU Z LEŚNA 
W KIERUNKU PRZYMUSZEWA
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GMINA BRUSY 
PRZYJAZNA DZIECIOM

RANKING SAMORZĄDÓW „RZECZPOSPOLITEJ”

GMINA BRUSY NA 6. MIEJSCU W WOJ. POMORSKIM 
W RANKINGU „WSPÓLNOTY”

GMINA BRUSY – GMINĄ 
DBAJĄCĄ O FINANSE 
MIESZKAŃCÓW

„ELITA ZARZĄDZANIA 
– SAMORZĄD 2010”

„GMINA WIEJSKA PRZYJAZNA DZIECIOM” 
- taki tytuł w 2007 r. otrzymała Gmina Brusy 
za realizację projektu „Bezpieczna gmina dla 
dzieci.”  Konkurs organizowany był przez Biu-
ro Inicjatyw Społecznych Kancelarii Prezyden-
ta RP oraz Biuro Prewencji i Ruchu Drogowe-
go Komendy Głównej Policji pod patronatem 
Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta 
RP – Ewy Junczyk – Ziomeckiej oraz Komendy 
Głównej Policji.   
W konkursie doceniono wysiłki bruskiego sa-
morządu włożone w edukację i bezpieczeń-
stwo najmłodszych. Uroczysta gala finałowa 
konkursu odbyła się 26 listopada 2007 r. w Re-
zydencji Belweder w Warszawie. Uczestniczy-
ła w niej 4 –osobowa delegacja Gminy Brusy. 
Za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży Gmina, oprócz prestiżowego 
tytułu, otrzymała nagrodę rzeczową w postaci 
kamery cyfrowej.

Trzykrotnie Gmina Brusy została docenio-
na w rankingu samorządów „Rzeczpospoli-
tej”. Po raz pierwszy w 2009 r. Gmina Brusy 
uplasowała się na 32. miejscu w kategorii 
„Najlepsza gmina miejska”. Po raz drugi w 
rankingu znaleźliśmy się w 2010 r. na 84. 
miejscu w Polsce i na 9. w województwie po-
morskim w kategorii „Gminy miejskie i miej-
sko – wiejskie” (wśród 2.489 gmin w Polsce 
na 885 gmin miejskich i miejsko – wiejskich). 
W obu zestawieniach doceniono wysokość 
pozyskanych środków zewnętrznych i skalę 
zrealizowanych inwestycji. W 2012 r. popra-
wiliśmy wynik z 2010 r. plasując się na 74. 
miejscu rankingu „Gmin miejsko-wiejskich”. 
Tu również doceniono nasz wysiłek na rzecz 

pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowa-
nia oraz ilości przeprowadzonych inwestycji.

W 2010 r. Gmina Brusy została wyróżniona 
w rankingu  samorządowców kadencji 2006 
– 2010 „Pisma Samorządu Terytorialnego 
Wspólnota”. Do konkursu zaproszono te gmi-
ny, które w tych czterech latach wykonały 
największy „skok” w poziomie rozwoju. Twór-
cy rankingu odnieśli się przede wszystkim do 
charyzmy i odwagi głównego stratega - pre-
zydenta, burmistrza i wójta. Znaleźliśmy się 
na 43. miejscu w Polsce i na 6. w woj. pomor-
skim. Wyprzedziły nas takie miejscowości jak: 
Krynica Morska, Łeba, Nowy Staw, Jastarnia, 
Skórcz. Dokonując oceny, wzięto pod uwagę: 

sukces finansowy, mierzony za pomocą dwóch 
wskaźników – wzrostu dochodów budżeto-
wych ogółem i wzrostu dochodów własnych 
samorządu, sukces ekonomiczny, określony 
na podstawie m.in. spadku bezrobocia, czy 
wzrostu liczby zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych, sukces infrastrukturalny – 
obejmujący m.in. wzrost liczby mieszkańców 
podłączonych do oczyszczalni ścieków, a tak-
że wydatki finansowane z funduszy unijnych.

„Gmina dbająca o finanse mieszkańców” – taki 
tytuł niejednokrotnie otrzymała Gmina Brusy 
w konkursie organizowanym przez Związek 
Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej 
oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMoni-
tor. Po raz pierwszy wyróżnienie to przyznano 
w 2009 r., następne zaś w latach 2010 i 2012.
Gmina czynnie uczestniczy w systemach wy-
miany informacji gospodarczych, korzystając 
z Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor. Dzię-
ki tym działaniom dba o finanse mieszkańców 

oraz poprawia bezpie-
czeństwo gospodarcze 

regionu. 

W 2010 r. Gmina Brusy znalazła się 
na III miejscu w rankingu „Elita Zarządzania 
– Samorząd 2010” w kategorii „Gmin miej-
sko – wiejskich województwa pomorskiego”. 
W rankingu brano pod uwagę przede wszyst-
kim wysokość pozyskanych środków unijnych 
na przestrzeni ostatnich czterech lat oraz 
skalę realizowanych inwestycji w gminie. Ten 
przyznany przez redakcję czasopisma „Rzecz 

o Biznesie” – dodat-
ku do „Rzeczpospo-
litej” tytuł świadczy 

o wysokim zaangażo-
waniu bruskiego sa-

morządu w realizację 
inwestycji oraz działa-

nia społeczne.

Gmina Brusy laureatem Europejskiego Tygodnia 
Sportu dla Wszystkich
Gmina Brusy została dwukrotnie wyróżniona 
przez Krajową Federację Sportu dla Wszyst-
kich za organizację Europejskiego Tygodnia 

Sportu dla Wszystkich. 
W 2010 r. Gminie Bru-
sy przyznano nagrodę 
w wysokości 5 tys. zł, 
w 2011 r. natomiast 
bruski samorząd zna-
lazł się na III miejscu 
i wyróżniony został 
kwotą 10 tys. zł. 
(Grupa III  - miasta i 
gminy od 7,5 tys. do 
15 tys. mieszkań-
ców).
 

Osiągnięcia te świadczą o wysokim zaanga-
żowaniu samorządu, organizacji pozarządo-
wych, szkół, przedszkoli oraz mieszkańców 
w rozwój kultury fizycznej na terenie naszej 
gminy.
Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich jest 
imprezą cykliczną, odbywającą się w dniach 
26 maja – 1 czerwca. W tym czasie na terenie 
gminy odbywa się szereg imprez i inicjatyw o 
charakterze sportowo – rekreacyjnym orga-
nizowanych przez różnego rodzaju podmioty, 
takie jak np. urząd, szkoły, rady sołeckie, or-
ganizacje pozarządowe, itp. 
Przyznane wyróżnienia finansowe przezna-
czone zostały na zakup sprzętu sportowego 
dla najaktywniejszych organizacji pozarządo-
wych z terenu gminy Brusy. 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek 
i Burmistrz Brus Witold Ossowski podczas wręczenia 
certyfikatu w 2010 roku
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„Samorząd Przyjazny Rodzinie” - taki tytuł 
w 2011 r. Krakowska Akademia Profilaktyki, 
organizator ogólnopolskiej kampanii „Postaw 
na rodzinę”, przyznała Gminie Brusy za dzia-
łania na rzecz rodziny. Przyznane wyróżnienie 
jest potwierdzeniem aktywności naszej gmi-
ny w zakresie promowania odpowiedzialnego 
rodzicielstwa i niezwykle ważnej roli rodziny 
w profilaktyce uzależnień.
W ramach kampanii zakupiono i rozpropa-
gowano na terenie gminy materiały (ulotki, 
plakaty, itp.) przygotowane przez organizato-
ra. Trafiły one głównie do szkół oraz do Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Zorganizowano, wspólnie z przedszkolami,  
szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi z te-
renu miasta i gminy, festyny rodzinne z okazji 

Dnia Dziecka od-
bywające się pod 
hasłem „Postaw na 
rodzinę”. Imprezy 
te organizowane 
były przy finan-
sowym wsparciu 
Gminy Brusy - w 
ramach środków po-
chodzących z opłat 
za zezwolenia na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

Ten zaszczytny tytuł został przyznany Gminie 
Brusy w 2012 r. przez Redakcję Strefy Gospo-
darki w „Gazecie Prawnej”. Przyznając wyróż-
nienie brano pod uwagę m.in. wysokość pozy-
skanych w ostatnich latach środków ze źródeł 
zewnętrznych (głównie w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013). 
Doceniono proinwestycyjną politykę Samo-
rządu Gminy Brusy – optymalny system po-
datkowy, ulgi inwestycyjne, w tym Program 
Pomocy Pracodawcom. Kapituła oceniała rów-
nież skalę realizacji inwestycji w infrastruktu-
rę komunalną i sportową oraz w ochronę śro-
dowiska, rozwój oświaty i kultury. 
Zwrócono uwagę także na odpowiedzialne 
podejście samorządu do spraw obywatelskich 
– zauważono, że lokalnym władzom leży na 
sercu ochrona zdrowia oraz dobro osób nie-

pełnospraw-
nych. 
W a ż n ą 
k w e -
stią jest 
również 
b e z p i e -
czeństwo 
mieszkań-
ców, które 
swoje odzwier-
ciedlenie znalazło    
w stworzeniu systemu monitorin-
gu wizyjnego w szkołach oraz zastosowanie 
nowych rozwiązań komunikacyjnych. 
Wyróżnieni zostaliśmy również za innowacyj-
ność – inwestowanie w infrastrukturę interne-
tową, a także za rozwój gminy przy zachowa-
niu bezpieczeństwa finansowego. 

Otrzymany w 2012 r. tytuł „Samorządowy Li-
der Edukacji 2012” oznacza, że Gmina Brusy 
wyróżnia się na tle innych jednostek samorzą-
dowych pod względem inwestycji w edukację 
i działalność na rzecz jej rozwoju, podejmuje 
aktywne działania w kierunku aktywizowania 
młodzieży uczącej się oraz poszerzania jej 
edukacyjnych i naukowych pasji. Zwracano 
uwagę także na to, czy jednostka terytorialna 
skutecznie wspiera procesy wyłaniania się go-
spodarki rynkowej, opartej na wiedzy oraz ro-
zumie konieczność inwestowania w nią. 
Dokonując oceny Gminy Brusy komisja kon-
kursowa zauważyła m.in. osiągnięcia w za-
kresie rozwoju infrastruktury oświatowej, 
znaczące sukcesy uczniów i nauczycieli szkół, 
dla których Gmina jest organem prowa-
dzącym, rozwój edukacji przedszkolnej 
oraz innowacyj- ne rozwiązania
w dziedzinie po- lityki edukacyjnej.

Gmina Brusy samorządem 
przyjaznym rodzinie

Inwestycje Gminy Brusy docenione w konkursach: 
MODERNIZACJA ROKU 2011 
i MODERNIZACJA ROKU  2012

Odpowiedzialny Samorząd 

„Samorządowy Lider 
Edukacji 2012”

W kwietniu 2012 r. zmodernizowany kom-
pleks budynków szkół w Brusach został za-
kwalifikowany do I etapu XVI Edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 
2011”. Gmina Brusy powtórnie została do-
ceniona w styczniu 2013 r., w kolejnej edy-
cji konkursu - „Modernizacja Roku 2012” za 
przebudowaną świetlicę wiejską w Czapie-
wicach oraz unowocześnioną oczyszczal-
nię ścieków w Brusach.
Celem konkursu jest wyłonienie i nagro-
dzenie realizacji przedsięwzięć budowla-
nych ukończonych w poszczególnych latach 
i wyróżniających się szczególnymi walora-
mi. Konkurs promuje: funkcjonalność moder-
nizowanych i przebudowanych budynków i bu-
dowli, nowoczesność technologii i rozwiązań 
projektowych, stosowanie nowych technik,  

 
nowoczesnych, efektywnych i bezpiecznych 
urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót 
budowlanych i konserwatorskich.
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Kompleks boisk  „Moje boisko Orlik 2012” w Brusach

Gimnazjum w Brusach

Jeden z budynków oczyszczalni ścieków w Brusach

Plac zabaw w Czyczkowach Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana Karnowskiego w Brusach


