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Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Miasta i Gminy Brusy.

Dobiega końca kolejna kadencja samorządu gminnego w Brusach. Były to bar-
dzo pracowite dla nas wszystkich cztery lata. Uważam, że ta ciężka praca opłaciła się. 
Świadczyć o tym mogą licznie zrealizowane inwestycje i wiele nagród i wyróżnień, 
jakie gmina Brusy otrzymała w ostatnich czterech latach od niezależnych instytucji. 

Kończąca się kadencja samorządu to odpowiedni czas, aby podsumować działania, 
jakie podejmowaliśmy. Był to czas doniosłych wydarzeń dla Polski, miał on konse-
kwencje również dla gminy Brusy. Po raz pierwszy pojawiła się możliwość korzysta-
nia z funduszy europejskich. Jako samorząd nie zmarnowaliśmy tej szansy – do kasy 
gminnej trafiło prawie 2 mln euro.

Zdaję sobie jednak sprawę jak wiele jeszcze jest do zrobienia i jakie wyzwania 
stoją przed nami. Znam i szanuję mieszkańców naszej gminy, cenię ich szczególnie za 
gospodarność, odwagę i rozważne podejmowanie decyzji. Przed nami nowa kadencja 
i duże, jeszcze większe możliwości zdobycia środków unijnych. Jestem przekonany, 
że wykorzystamy tę szansę.

Z wyrazami szacunku 

Burmistrz Brus 
Jerzy Fijas

Rada Miejska w Brusach 
IV kadencji 2002 -2006
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Pierwsza sesja Rady Miejskich IV kadencji odbyła 
się 19 listopada 2002 roku. Dokonano wtedy m.in. wybo-
ru przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących oraz 
przewodniczących komisji.  W latach 2002 – 2006 radni 
spotkali się 25 razy. Podczas sesji podjęli 250 uchwał, 
bardzo ważnych dla miasta i gminy.

Do najważniejszych przyjętych przez Radę 
należały uchwały w sprawach: 

– uchwalenia budżetu na  kolejne lata IV kadencji lokalnego 
samorządu,

– ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu oraz Regulaminu Pra-
cy Rady Miejskiej, 

– określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzy-
telności jednostek organizacyjnych Gminy Brusy z tytułu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepi-
sów ustawy – Ordynacja podatkowa, 

– zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia „Bu-
dowa sali gimnastycznej w Leśnie”,

– przyjęcia gminnego programu „Podręcznik zapew-
nia szkoła”, 

– przyjęcia „Zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów”, 

– realizacji kompleksowego remontu systemu oświetlenia 
ulicznego na terenie miasta i gminy Brusy, 

– udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomor-
skiego na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
miejscowości Brusy,     

– przyjęcia statutów osiedli w Brusach, 
– ustanowienia Błogosławionego Księdza Józefa Jankow-

skiego patronem miasta i gminy Brusy, 
– przyjęcia Programu Pomocy Przedsiębiorcom, 
– przyjęcia sztandaru Rady Miejskiej w Brusach oraz 

insygniów Przewodniczącego Rady Miejskiej  i Bur-
mistrza Brus, 

– przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego,  

– zawarcia porozumienia o współpracy z Gminą Ożarów 
Mazowiecki, 

– przyjęcia projektu porozumienia międzygminnego doty-
czącego zagospodarowania odpadów, 

– zasad i trybu postępowania udzielania i rozliczania dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budow-
lane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru za-
bytków, nie stanowiących własności Gminy Brusy, 

– ratyfikacji umowy partnerskiej o współpracy z Gminą 
Gross Laasch w Niemczech, 

– wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy Brusy w latach 2007 -2012, 

– ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy Brusy, 

– nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Annie 
Łajming oraz Stanisławowi Pestka (pseudonim arty-
styczny Jan Zbrzyca), 

– nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Kaszub-
skiemu Zespołowi Folklorystycznemu „Krëbane”.    

250 uchwał w 4 lata!

Przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego

i Bezpieczeństwa Publicznego

Przewodnicząca Komisji 
Budżetu i Finansów

Marek ZblewskiWanda Januszewska

Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Zdrowia, Pomocy 

Społecznej oraz Rodziny

Krystyna Spierewka

Do najważniejszych zadań komisji zaliczam 
przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa w 
naszym mieście i gminie. W minionej kaden-
cji Rady udało się doprowadzić do założenia 
monitoringu w centrum miasta – na Placu 
Jana Pawła II. Dzięki temu działaniu wyraźnie 
spadła liczba popełnianych tam wykroczeń, 
a park stał się miejscem spokojnym. Udało 
się również oddać do użytku kolejne remizy 
i zakupić nowe samochody strażackie, mamy 
też w Brusach karetkę ratunkową. Dobrze 
wykorzystaliśmy fundusze unijne. Pozyskane 
środki pozwoliły na budowę wielu nowych ulic 
i poprawiły jakość naszego życia.

W ciągu ostatnich kilku lat nasza gmina rozwija-
ła się w sposób systematyczny i zrównoważony. 
Realizując dla mieszkańców inwestycje za ponad 
23 miliony złotych jako radni decydowaliśmy się 
zaciągać kredyty wyłącznie na rozwój. Z punktu 
finansowej działalności gminy  pożyczki są  bar-
dzo korzystne - samorząd ma prawo do niskiego 
oprocentowania i dogodnych spłat. Korzystanie z 
kredytów jest bardzo skrupulatnie monitorowane 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która opi-
niuje nasze możliwości kredytowe. W 2006 roku 
gmina Brusy osiągnęła największe z dotychcza-
sowych dochodów - ponad 30 milionów złotych. 
Jako jedyna gmina w powiecie chojnickim dys-
ponujemy nadwyżka operacyjną. Im wyższa jest 
ta wartość tym większa jest możliwość realizacji 
przez gminę inwestycji.

Liczba rozpoczętych i ukończonych inwesty-
cji w oświacie w mijającej kadencji przerosła 
wszelkie oczekiwania. Dzięki starannym przy-
gotowaniom udało się nie tylko zrealizować w 
ciągu niecałych dwóch lat potężną inwestycję, 
jaką jest modernizacja szkoły podstawowej 
w Leśnie i budowa przy niej nowoczesnej i 
funkcjonalnej sali gimnastycznej. Udało się 
również dokończyć największe remonty we 
wszystkich szkołach w gminie. Nowe dachy 
w Lubni, Męcikale, Przymuszewie, Czapiewi-
cach, Czyczkowach, wyremontowany łącznik 
i elewacja w szkole w Brusach, odnowione 
sale lekcyjne, nowe sale komputerowe w Le-
śnie czy Wielkich Chełmach.  Te wszystkie 
sukcesy nie byłyby możliwe bez współpracy 
środowisk: dyrektorów, nauczycieli, rodziców, 
radnych i władz gminy. 
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Gospodarka finansowa gminy Brusy prowadzona jest na podstawie: 
ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z
późn, zm.), ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(tekst jed. 
Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
( Dz. U. z   2003 r.nr 203 poz. 1966 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka finansowa gminy Brusy jest jawna. Co roku przygotowywany jest budżet dla gminy Brusy. W tej uchwale są 
zapisane wszystkie dochody i wydatki. Pełną i szczegółową informację na temat środków finansowych wydawanych przez gminę 
posiadają wszyscy radni i sołtysi. Budżet jest również udostępniany dla mieszkańców w biurze Rady. Osoby mające dostęp do 
internetu mogą znaleźć wszystkie informacje o Gminie Brusy w biuletynie informacji publicznej na stronie www.bip.brusy.pl

Kontrolują nas
Gospodarka finansowa gminy jest kontrolowana przez Re-

gionalną Izbę Obrachunkową (RIO). Jest to organ, który spra-
wuje bezpośredni nadzór nad finansami wszystkich polskich
samorządów. RIO odgrywa istotną rolę przy ubieganiu się gmi-
ny o kredyty  i pożyczki, jakie może zaciągać gmina realizacje 
planowanych inwestycji lub poszczególnych zadań. 

Ile możemy się zadłużyć?
Ustawa o finansach publicznych szczegółowo określa, że

łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od-
setkami w danym roku budżetowym nie może przekroczyć 15% 
planowanych na dany rok budżetowy dochodów oraz łączna 
kwota długu jednostki na koniec roku budżetowego nie może 
przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem w tym roku 
budżetowym. Co rok prognozę długu gminy analizuje właśnie 
Regionalna Izba Obrachunkowa. Prognoza ta zawiera: łączną 
kwotę przypadającą do spłaty w danym roku budżetowym rat 
kredytów i pożyczek, dochody gminy, należne w danym roku 
odsetki od kredytów i pożyczek.

Finanse gminy Brusy

Nasze kredyty i pożyczki
Łączne zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i 

pożyczek wynosiło na dzień 30.06.2006 r. 4.561.714,35 zł. 
co stanowi 16,17  procent planowanych na rok 2006 docho-
dów. Zatem możemy określić, że budżet gminy Brusy nie 
jest zagrożony. Brusy spłacają kredyty i pożyczki zacią-
gnięte na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 
budowa kanalizacji w gminie Brusy oraz budowa świetlicy 
z garażem w Męcikale,

Środki przeznaczone na inwestycje w latach 2003-2006

Łącznie wydano na inwestycje w latach 2003-2006 w Brusach 23.114.475 zł

własne

pozyskane
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Ostatnie lata w gminie Brusy mijają pod hasłem inwesty-
cji. Budowane są drogi i ulice, tworzy się sieć kanalizacyjna na 
terenie miasta i gminy. Dzięki taki działaniom Brusy znalazły 
się na wysokim, 26 miejscu w ogólnopolskim rankingu inwe-
stycyjnym czasopisma „Wspólnota” (piszemy o tym na str.2) 
Realizacja tylu zadań nie byłaby możliwa bez sprawnego i sku-
tecznego ubiegania się o środki z budżetu państwa oraz z pro-
gramów unijnych. 

Dzięki wsparciu Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego (ZPORR) możliwe było zrealizowanie 
dwóch dużych inwestycji: budowy ulic gen. J. Bema, Rzemieśl-
niczej i przebudowę ul. Kościuszki w Brusach wraz z odwod-
nieniem oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
w Leśnie. Koszt pierwszej to nieco ponad 5 mln zł z czego 3 
mln 758 tys. zł pochodzi z funduszu ZPORR. Druga pochłonie 
4 mln 386 tys. zł. Ze środków Unii na ten cel przekazanych zo-
stało 3 mln zł. W obu przypadkach Unia finansuje projekty w 75
proc. ich wartości.  

Ponad 6,5 mln zł na 
inwestycje z ZPORR!

Ulice w Brusach
Zakończyły się prace przy budowie ulic: Bema i Rzemieśl-

niczej oraz przebudową Kościuszki. Ulice budowano z pełną 
infrastrukturą. Tam, gdzie było to konieczne wymieniona zo-
stała również sieć wodociągową i kolektory sanitarne. Budowa 
ulic połączona z budową kanalizacji deszczowej ułatwi dojazd 
do poszczególnych posesji i firm znajdujących się na osiedlu 
oraz rozwiąże problem wód opadowych w tym rejonie. 

Wszystkie prace wykonało konsorcjum dwóch chojnic-
kich firm: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony 
Środowiska EKOMEL i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mosto-
we. Budowa tych ulic to pierwsza inwestycja w gminie Brusy 
finansowana ze środków akcesyjnych Unii Europejskiej. Nowe ulice w Brusach: ulica Bema.

Prace rozpoczęły się w ubiegłym roku i potrwają do października 2007 roku.

Kanalizacja w Leśnie
Dla miejscowości Leśno zaprojektowano grawitacyjno 

- pompowy układ kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem 
ścieków poprzez układ kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wościach Czapiewice i Czarnowo. W ramach realizacji tej 
inwestycji planowane jest wybudowanie 8 przepompowni 
oraz 14,5 kilometra sieci kanalizacyjnej. W ramach realizo-
wanej budowy jest planowane przyłączenie do sieci kanali-
zacyjnej 264 gospodarstw. 

Leśno wraz z wybudowaniami liczy 936 mieszkań-
ców. Sama miejscowość ma 652 mieszkańców. Ścieki z 
Leśna zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków w 
Brusach. O wyborze tego wariantu zdecydowały głównie: 
optymalne warunki pracy całego układu oraz możliwość 
dociążenia oczyszczalni ścieków w Brusach.

Sukces beneficjentów  ZPORR 
Powiat Chojnicki   11,16 zł 
Gmina Brusy    498,08 zł 
Gmina Czersk    7,21 zł 
Gmina Miejska Chojnice  395,94 zł 
Gmina Wiejska Chojnice   0,00 zł 
Gmina Konarzyny   0,00 zł 

Wysokość dofinansowania w złotych w ramach ZPORR w przeliczeniu na 1 mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego otrzymującej
wsparcie ( gminy, miasta, powiatu).
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Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 
Kościuszki w Brusach
W ramach tej inwestycji wy budowano sieć długości 2 km. 
Powstała także przepompownia ścieków z zasilaniem elek-
troenergetycznym. Zainstalowano 42 przyłącza do sieci o 
łącznej długości 326 mb. Prace pochłonęły 663.055,39 zł. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Brusy
 – dokończenie I etapu

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej 
o długości 3,5 km, 5 przepompowni ścieków z elektroener-
getycznym zasilaniem oraz 66 przyłączy o łącznej długości 
1.200,79m. Łączny koszt zadania: 1.664.555,46 zł.

Budowa wodociągu  Antoniewo – Asmus
W 2003r. wybudowano sieć wodociągową z przyłączami o łącz-
nej długości blisko 2,5 km,Inwestycja kosztowała 69 tys. zł.

Budowa wodociągu w ulicach: Targowej, 
Tęczowej, Krótkiej i Granicznej w Brusach 
– Sieć wodociągowa została wybudowana w 2003 roku. 
Położono wtedy 737 metrów bieżących sieci oraz wykona-
no 32 przyłącza. Prace kosztowały 70 tys. zł.

Planowana budowa wodociągu Orlik – Lamk 
– Główczewice 
Do tej pory opracowano dokumentację projektową oraz 
uzyskano pozwolenie na realizację zadania. Projekt prze-
widuje budowę sieci o długości ponad 13 km oraz 76 przy-
łączy o łącznej długości 1.745 metrów.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami w Leśnie
Prace rozpoczęły się w 2004 roku i potrwają do roku 2007. 
Do tej pory powstało 14,5 km. sieci kanalizacyjnej. Zbudo-
wano 8 przepompowni. Wykonano 222 przyłącza o łącznej 
długości 3441 metrów bieżących. Inwestycja ma kosztować 
ponad 3,5 mln. zł. (dokładnie 3.624.294,41 zł.) Projekt jest 
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz 
budżetu państwa.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Targowej, Tęczowej, Krótkiej, Granicznej i 
Młyńskiej w Brusach
150 tys. zł. kosztowała budowa kanalizacji w tej części mia-
sta. Prace wykonano w 2003 roku. W tym czasie powstało 459 
metrów bieżących sieci grawitacyjnej, zainstalowano 39 przy-
łączy, zmodernizowano tamtejszą przepompownię ścieków.

Inwestycje gminne – wodociągi, kanalizacja, zieleń

Zieleń
Drzewami lub krzewami obsadzono nowe tereny w Ki-

niacach, Brusach Jaglie oraz w mieście Brusy na ulicach: 
W. Polskiego,  Świetopełka, Ks. Czarnowskiego, Targo-
wej, Młyńskiej, Gdańskiej. Regularnie dokonywane sa 
cięcia pielęgnacyjne drzew, koszenie trawników i naprawa 
ławek. Corocznie kuplowane są kwiaty na rabaty, dokony-
wana jest pielęgnacja i wycinka  przydrożnych drzew.
Rocznie gmina przeznacza na zagospodarowanie zieleni 
środki w wysokości 30.000,- zł. 

Ogród w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach. 

Budowa kanalizacji na terenie gminy. 

Wykopy kanalizacyjne w rejonie Leśna Wybudowanie. 
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Rok 2003
Budowa Lipowej w Czyczkowach

440 tys. zł kosztowała budowa ul. Lipowej w Czycz-
kowach i przebudowa przebiegającej pod nią linii energe-
tycznej. Ulica została wyłożona polbrukiem. Jednocześnie 
zmodernizowano odcinek sieci wodociągowej. Inwestycja 
realizowana była w ramach Programu Pomocy Przedakce-
syjnej SAPARD. Brusy otrzymały zwrot 75 proc. kosztów 
kwalifikowanych zadania.

Ulica Ks. Czarnowskiego w Brusach
W 2003r. wykonano pierwszy etap budowy ulicy, co pozwo-

liło na zamknięcie ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Ko-
ścielną, ul. Bł. ks. Józefa Jankowskiego i ul. Gdańską,
Wartość wykonanych robót to 115.000 zł.

Rok 2004
Sygnalizacja świetlna w Brusach

Na dwóch skrzyżowaniach ulicy Gdańskiej z ulicami: 
Szkolną, Pocztową i Kościelną stanęła sygnalizacja świetl-

na. Inwestycja była możliwa dzięki współpracy gminy 
Brusy z samorządem województwa pomorskiego. Całość 
prac kosztowała 309 tys. zł. Brusy dały 150 tys. zł, resztę 
zaś przekazał Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

Parking w Męcikale
204 tys. zł. kosztowała budowa parkingu wraz z od-

wodnieniem w Męcikale przy trasie przelotowej Chojnice 
- Brusy. 100 tys. zł. na budowę przekazały władze Brus, 
drugą połowę kosztów pokrył Wojewódzki Zarząd Dróg. 

Rok 2005
Wymiana lamp na energooszczędne

Zakończono kompleksową modernizację oświetlenia 
ulicznego w gminie Brusy. Energochłonne żarówki rtęcio-
we zamieniono na nowoczesne lampy sodowe. Wymiana 
i konserwacja 836 lamp sprawiła, że gmina zaoszczę-
dzi połowę kosztów za energię. Modernizacja oświetle-
nia kosztowała prawie 1,5 mln  złotych i spłacana będzie 
przez gminę przez 5 lat z oszczędności z zużycia energii.  
Wymieniono lampy w mieście Brusy, w Brusach Jagliach, 
Czyczkowach, Małych Chełmach, Asmusie, Czarnowie, 
Czapiewicach, Leśnie, Lubni, Małym Gliśnie, Dąbrówce, 
Skoszenie, Skoszewku, Peplinie, Lasce, Parzynie, Len-

Inwestycje drogowe

Ul. Lipowa w Czyczkowach.

Nowa sygnalizacja świetlna poprawiła bezpieczeństwo na drodze przeloto-
wej przez Brusy.

Ulica Ks. Czarnowskiego w Brusach.
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dach, Wysokiej Zaborskiej, Widnie, Kosobudach, Czarni-
żu, Hucie, Rudzinach, Żabnie, Kinicach, Męcikale, Zale-
siu, Orliku, Główczewicach, Rolbiku.

Rok 2006

Ulice za 5 mln zł. w Brusach
Budowa ulic: Rzemieślniczej, gen. Bema, 
Kościuszki i Młyńskiej. 

Nowobudowana ul. Rzemieślnicza w Brusach.

  Ulica Bema.

Na ul. Rzemieślniczej położono nawierzchnię z po-
lbruku o szerokości 5 metrów i długości 186 metrów. Z 
obu stron są chodniki o szerokości 2 metrów. Cała ulica 
jest oświetlona.

Ulicę Bema wyłożono polbrukiem na długości 542 me-
trów. Szerokość ulicy to 6 metrów. Po obu stronach są ciągi 
dla pieszych o szerokości 2 metrów. Pasy o szerokości 110 
cm obsadzono zielenią. W trakcie prac przebudowano trzy 
słupy linii niskiego napięcia.

Ulica Kościuszki na całej długości 441 metrów ma na-
wierzchnię bitumiczną o szerokości 6 metrów. Przy ulicy 
jest chodnik o szerokości 2 metrów.

Nowa nawierzchnia bitumiczna pojawiła się także na 
całym odcinku asfaltowym ulicy Młyńskiej. Przy okazji 
prac naprawiono stare chodniki.

We wszystkich wyżej wymienionych. ulicach uło-
żono kolektor deszczowy, który ma łączną długość 
1625 metrów. Inwestycje realizowano w latach 2004 
– 2006. Całkowita wartość prac wraz z odbudową ko-
lektora to 4.579.790,60 zł.

  Ulica Młyńska.

  Ulica Kościuszki.

Ulica Dworcowa w Brusach.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 235. 
Budowa ronda w ciągu
ul. Gdańskiej w Brusach

Rozpoczęły się prace przy przebudowie newralgicz-
nego skrzyżowania w Brusach - ulicy Gdańskiej, Wojska 
Polskiego oraz Armii Krajowej wraz z budową ronda. 20 
lipca podpisano umowę w tej sprawie pomiędzy Zarządem 
Dróg Wojewódzkich a firmą STRABAG - głównym wyko-
nawcą tej inwestycji. Pomimo że głównym wykonaw-
cą inwestycji jest firma warszawska, przy przebudowie
pracować będą również firmy z naszego terenu. Jednym
z podwykonawców będzie chojnicka firma Ekomel. 
Koncepcja przebudowy obejmuje modernizację ulicy 
Gdańskiej na odcinku 405 metrów, od cmentarza do uli-
cy Świętopełka oraz modernizację ulic Armii Krajowej 
((142,5 m do wjazdu do szkoły podstawowej) i Wojska 
Polskiego (na odcinku 341 metrów do wysokości ulicy 
Derdowskiego). Przy ulicach położone zostaną z obu 
stron chodniki, wraz ze zjazdami gospodarczymi oraz 
ścieżkami rowerowymi.  

Bezpieczniej na drogach w mieście
Inwestycja obejmie również budowę kolektora 

deszczowego, przebudowę kanalizacji sanitarnej i 
budowę zatok  autobusowych. Zakończenie prac pla-
nuje się na połowę listopada 2006 roku. Inwestycja 
ta ma w szczególności poprawić bezpieczeństwo na 
drodze oraz umożliwić bezkolizyjne włączanie się 
do ruchu z ulic Wojska Polskiego i Armii Krajowej. 
Ze względu na to, że inwestycja ta będzie budowane 
na skrzyżowaniu dróg, których właścicielami są sa-
morząd wojewódzki i gminny, kosztami inwestycji 
obie strony podzielą się połowie. Planowany łączny 
koszt zadania: 4.850.000,00 zł.

Ulica Karnowskiego w Brusach
Prace nad projektem obejmują budowę na-

wierzchni oraz chodników wraz z wydzielonym pa-
sem dla rowerów, budowę brakującego uzbrojenia 
podziemnego, urządzenie zieleni w granicach pasa 
drogowego oraz przebudowę napowietrznych linii 
energetycznych. Łączny przewidywany koszt zada-
nia: ok. 700.000 zł

Do tej pory wybrano wykonawcę dokumentacji 
projektowej, która zostanie opracowana do 31 marca 
2007r.

Remontujemy drogi
Droga Kosobudy – Broda – Rudziny

Inwestycja zostanie przeprowadzona w trzech etapach. 
Realizacja pierwszego etapu przewidziano na 2006 rok. 
Prace obejmą odcinek 1300 metrów. Modernizacja całej 
drogi liczącej ok. 6 km to 1mln zł.

Droga Wielkie Chełmy - Krównia
Remont ten wykonano w 2005 roku. Naprawiono 

nawierzchnię drogi na długości 2,14 km. Prace kosz-
towały 77.628,71 zł.Prace przy przebudowie ulic Gdańskiej, Wojska Polskiego i Armii Krajowej.
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Droga Brusy Jaglie – Żabno
Modernizacja miała miejsce w 2004 roku. Za po-

nad 58 tys. zł. wyremontowano 1100 metrów drogi. 
Koszt prac to 58.470,64 zł. 30 tys. zł. na remont prze-
kazał Urząd Marszałkowski.
Remont drogi Kosobudy – Małe Gliśno

Wyremontowano 1,5-kilometrowy odcinek drogi 
miedzy tymi miejscowościami. Prace kosztowały 65 
tys. zł z czego 30 tys. zł pochodziło z Urzędu Mar-
szałkowskiego. Zakres prac obejmował wyprofilowa-
nie jezdni o szerokości 4 metrów, ułożenie tłucznia 
kamiennego w celu utwardzenia nawierzchni oraz wy-
konanie odwodnienia.

Nowoczesny Volks Wagen
175 tys. zł. kosztował, nowoczesny autobus służący do 

przewozu dzieci do szkół jaki, władze gminy Brusy  kupi-
ły pod koniec sierpnia. Przypomnijmy, konieczność zaku-
pu nowego autobusu spowodowana była wypadkiem do 
jakiego doszło w czerwcu tego roku i całkowitym znisz-
czeniem poprzedniego środka transportu – Forda Transita. 
Nowy mikrobus spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa. 
Wyposażony jest w ABS i EDS, posiada również wspomaganie 

Nowy autobus już dowozi dzieci do szkoły.

układu kierowniczego. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci 
do pojazdu wchodzi się drzwiami przednimi, gdzie zamoco-
wany został specjalny uchwyt ułatwiający tę czynność przede 
wszystkim mniejszym dzieciom. Przedział pasażerski jest cał-
kowicie przeszklony a jednocześnie zapewnia bardzo dobrą 
izolacją dźwiękowo - termiczną. Mikrobus mieści łącznie 20 
osób (19+1 kierowca). 

Bezpieczny Autosan
Wcześniej, bo od marca tego roku dzieci dojeżdżające 

do szkoły podstawowej w Brusach oraz w Wielkich Cheł-
mach mogą korzystać z nowego bezpiecznego autobusu. Za-
kończyła się bowiem odbudowa autobusu Autosan H9-21. 
Firma AUTOSAN S.A. z Sanoka, która była wykonawcą ge-
neralnego remontu wymieniła całe nadwozie pojazdu z blachy 
chromoniklowej. Autobus posiada zupełnie nowe wnętrze – stan-
dardowe siedzenia wymieniono na fotele, pozwalające spędzić 
dłuższy czas w autobusie. Ponadto dokonano kontroli i regene-
racji skrzyni biegów, przekładni kierowniczych, osi przedniej, 
mostu napędowego, a także układu hydraulicznego i powietrz-
nego. Wmontowano nowy silnik spełniający normy Euro 2. 
Cena odbudowy, ustalona w wyniku przetargu, wyniosła 
189.100 zł. Obecnie autobus Autosan H9-21 posiada 39+1 
miejsc siedzących. Wyremontowany autobus dziennie pokonuje 
odległość 250 kilometrów, wożąc dzieci m.in. z Wielkich Cheł-
mów, Asmusa, Czarniża. 

Nowy autobus od września 2006r. dowozi uczniów do bruskich szkół.

Równanie drogi w kierunku Małego Gliśna.

Nowe autobusy dla dzieci z Brus
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Radni Rady Miejskiej w Brusach zgodzili się na przy-
stąpienie Brus jako jednej z 20 gmin do wspólnego przed-
sięwzięcia w zakresie zagospodarowania odpadów i budowy 
jednego wspólnego zakładu utylizacji odpadów. Bytów opra-
cuje projekt kompleksowego systemu zagospodarowania od-
padów komunalnych dla 18 gmin Ziemi Kaszubskiej, w tym 
dla gminy Brusy. Kwota całkowitego dofinansowania na ten
cel ze strony Brus wyniesie 52.791 zł. Kompleksowy system 
zagospodarowania odpadami komunalnymi będzie możliwy 
do wprowadzenia dzięki porozumieniu, jakie zostało zawar-
te między kaszubskimi gminami w lutym tego roku. Określa 
ono zasady współdziałania w zakresie ochrony środowiska 
poprzez uregulowanie sprawy składowisk i unieszkodliwia-
nia odpadów komunalnych.

Uruchomiliśmy selektywną zbiórkę odpadów 

Delegacja Brus podczas wizytacji na wysypisku śmieci w Bytowie. 

Równiej na drogach…
W trakcie ostatniej kadencji remontowano szereg dróg 

gruntowych, służących do transportu rolniczego. Naprawiono 
nawierzchnię dróg: Kosobudy  - Małe Gliśno, Wielkie Cheł-
my – Krównia, Brusy Jaglie – Żabno oraz Kosobudy - Broda 
– Rudziny na odcinku 1,3 km. Całkowity koszt tych inwesty-
cji wyniósł  429.849 zł.

W ostatnich czterech latach wyrównano i naprawiono 
drogi gruntowe o łącznej długości 220 km! Do tych prac wy-
korzystano 7 tys. metrów sześciennych żużla, ponad 2,5 tys. 
ton żwiru i pospółki, 300 ton kruszywa oraz 15 ton masy as-
faltowej. W tym czasie wyremontowano ponad 2 tys. metrów 
kwadratowych gminnych chodników. Średnioroczny koszt 
utrzymania dróg wraz z równaniem to 216.500 zł. Natomiast 
zimowe utrzymanie dróg gruntowych  - 84.700 zł.

Drogi równe i oświetlone

i bardziej sucho
Ekipy remontowe wykonały w ostatnich czterech latach 

instalacje odwadniające (rurociągi i rowy) w sołectwach: 
Żabno, Męcikał, Główczewice, Kosobudy , Gacnik, Brusy 
Wybudowanie oraz Krównia. Prac remontowych doczeka-
ły się mosty w: Młynku, Kaszubie, Rolbiku, Windorpiu i 
Widnie. Wyremontowano również przepusty w: Hucie, Le-
śnie, Orliku, Kosobudach, Wielkich Chełmach. 
Koszt mostów i przepustów i instalacji odwadniających to 
92.400 zł.

Jaśniej na ulicach
W ostatnich latach przeprowadzono komplekso-

wą modernizację oświetlenia polegającą na wymianie 
tradycyjnych żarówek na energooszczędne. Na terenie 
gminy wymieniono 836 szt. opraw, z czego 90 szt. pod-
wieszono jako nowe uzupełniające oświetlenie drogowe. 
Nowe oświetlenie otrzymały: Brusy wraz z Wybudowa-
niem, Czyczkowy, Dąbrówka, Giełdon Główczewice, 
Huta, Kinice, Leśno, Lubnia, Męcikał, Zalesie, Kosobu-
dy, M. Chełmy oraz Peplin. Koszt modernizacji wyniósł 
– 1.481.426 zł

Następna inwestycja to „Budowa oświetlenia na 
osiedlu OGRODY w Brusach (ul. Targowa, Krótka) – 
wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwo-
lenie na budowę i wykonano pierwszy etap inwestycji, 
tj, ułożenie kabla  zasilającego oświetlenie. Koszt zada-
nia to 33.780 zł. W ramach wniosków  Rad Sołeckich 
uzupełniono oświetlenie uliczne w: Rolbiku  - 2 szt., Ru-
dzinach – 1 szt., Czarniżu – 2 szt., Brusach – 7 szt. Koszt 
zadania  - 10.200 zł
Roczny koszt oświetlenia ulic, placów i dróg wynosi 
347.489 zł.

Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą, remonty mostów, wymiana oświetlenia na drogach i w sołectwach, budo-
wa boisk sportowych to tylko część zadań w zakresie gospodarki komunalnej realizowanych przez władze samorządowe Brus.

W Brusach uruchomiono selektywną zbiórkę odpadów stałych. Odpady podzielone na szkło, plastik i papier 
trafiać będą na wysypisko śmieci w Bytowie, gdzie zostaną następnie zutylizowane zgodnie z najnowszymi stan-
dardami ekologicznymi

Wyremontowany i bezpieczny most w Widnie.
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440.196 zł to wartość inwestycji, jakie przeprowadził 
w latach 2003 – 2006 ZGK w Brusach. W roku 2003 wy-
budowano ponad 400 metrów sieci wodociągowej na ulicy 
Lipowej w Czyczkowach. Rok później założono instala-
cję alarmową w hydroforniach i ujęciach wód w Brusach, 
Czyczkowach i Męcikale. W Męcikale zamontowano też 
odżelaziacz. W 2004 roku kupiono pompę głębinową 
oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem aby 
usprawnić działanie zakładu. Wartość inwestycji w roku 
2004 to nieco ponad 50 tys. zł. Rok 2005 to dalsze inwesty-
cje. Tym razem rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w 
Męcikale na osiedlu Dąbek (pierwszy etap objął ponad ki-
lometr instalacji). Zmodernizowano także przepompownię 
ścieków przy ul. Słonecznej. Do Brus trafiła nowa pompa
do przepompowni centralnej oczyszczalni ścieków. Inwe-
stycje te pochłonęły blisko 90 tys. zł. Ostatnie kilka miesię-
cy to pracowity czas dla ZGK. W roku 2006 rozbudowano 
sieć wodociągową i kanalizacyjna na osiedlu Kościuszki w 
Brusach oraz w ulicy Zaborskiej w Leśnie. Uruchomiono 
monitoring oraz zainstalowano nowe oświetlenie przepom-
powni ścieków przy ul. Targowej w Brusach. Dokonano 
też kilku poważnych zakupów. Na wyposażeniu Zakładu 
znalazły się: samochód towarowo – osobowy, zagęszczar-
ka płytowa, zagęszczarka stopowa, piła do cięcia asfaltu, 

elektryczny młot do kucia, myjka ciśnieniowa. Dokupiono 
także sprzęt komputerowy do biura wraz z oprogramowa-
niem, Inkasent. Tegoroczne prace oraz zakupy pochłonęły 
blisko 280 tys. zł. 

Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadza również 
prace remontowe posiadanych obiektów i instalacji. Naj-
ważniejsze z nich to przeprowadzone w 2005 i prowadzone 
w 2006 roku: remont sieci wodociągowej na odcinku 300 
m ul. Czernickiej w miejscowości Czyczkowy, remont bu-
dynku hydroforni w Czyczkowach, wymiana i konserwacja 
hydrantów przeciwpożarowych obejmująca całą sieć wo-
dociągową będącą w posiadaniu Zakładu. W ostatnim cza-
sie uzupełniono złoża filtracyjne hydroforni w Brusach z
dostosowaniem do oczyszczania wody z nadmiernej ilości 
manganu. Wyremontowano sieci wodociągowe i kanaliza-
cyjne w ul. Młyńskiej, ul. Kościuszki i ul. Bema. Prace te 
realizowane były równolegle z inwestycją pn. „Budowa ul. 
Gen. J. Bema, Rzemieślniczej i przebudowa ul. Kościuszki 
w Brusach wraz z odwodnieniem”.   

Inwestycje Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Brusach

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

LATA 2003 – 2006

Wydatki inwestycyjne

Rok Nakłady

2003 21 503,49 zł

2004 50 378,57 zł

2005 89 288,88 zł

2006 279 026,00 zł

Razem 440 196,94 zł

Nowy sprzęt ZGK w Brusach prezentuje kierownik, Paweł Wolter. Oczyszczalnia.
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Świetlica w Męcikale
W końcu 2004 roku oddano do użytku obiekt turystyczny z 

punktem informacji. W budynku znajduje się świetlica wiejska 
z sanitariatami i garaż dla samochodu strażackiego. Inwestycja 
kosztowała łącznie ok. 300 tys. zł.  Zadanie realizowane było 
w ramach programu SAPARD, z którego gmina otrzymała 50 
tyś. zł. W pracach swój udział miała również jednostka OSP w 
Męcikale, która przeznaczyła 20 tys. zł. Reszta środków pokryta 
została z budżetu gminy.

Gmina Brusy bardzo skutecznie ubiegała się o współfinansowanie inwestycji w ramach programu pomocowego
Unii Europejskiej SAPARD. Jest to Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiej-
skich. Na terenie gminy realizowany był szereg inwestycji współfinansowanych przez SAPARD. Można wymienić tu: 
budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu Kościuszki w Brusach, budowę ulicy Lipowej w Czyczkowach, budowę świe-
tlicy wiejskiej i garażu dla samochodu strażackiego w Męcikale. - Nasza gmina zyskuje i wykorzystuje szansę stwo-
rzoną gminom wiejskim przez SAPARD i inne fundusze europejskie – mówi burmistrz Brus, Jerzy Fijas. – Jak wszyst-
kie samorządy borykamy się z problemami, ale staramy się je pokonywać i szukać środków poza budżetem gminy.  
Władze gminy organizowały spotkania informacyjne dla rolników i przedsiębiorców chcących ubiegać się o pie-
niądze z unii. Szkolenia prowadzili przedstawiciele Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Cieszyły 
się one ogromnym zainteresowaniem bruszan.

Program SAPARD

18 maja w Brusach odbyło się spotkanie dotyczące 
regulacji rzeki Niechwaszcz.  W spotkaniu uczestniczy-
li: Mariusz Nierybiński - Dyrektor Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, przedsta-
wiciele Terenowego Oddziału w Człuchowie – Bolesław 
Wachowski (kierownik oddziału) i Krystyna Lipińska oraz 
sołtysi wsi, przez których teren przepływa Niechwaszcz. 
Podczas spotkania ustalono, że w celu poprawy sytuacji ko-
nieczne jest wykonanie regulacji koryta rzeki w jej górnym 
odcinku (od tzw. Krowiego Mostu). W 2006 roku wyko-
nana zostanie dokumentacja projektowa robót. Natomiast 
realizacja zadania możliwa będzie najprawdopodobniej po 
2007 r. Inwestycja będzie tak zaprojektowana, by rzeka 
Niechwaszcz w przyszłości była w stanie odebrać nadmiar 
wód z terenów użytków rolnych oraz wodę deszczową z 
terenu miasta Brusy.

  

Nadzieja na uregulowanie rzeki Niechwaszcz
Nowy obiekt w Męcikale.

Podczas wizytacji w terenie.

Kanalizacja w Brusach
W 2004 roku skanalizowano osiedle Kościuszki w  

Brusach korzystając z pomocy SAPARDu. Inwestycja 
kosztowała łącznie 663 tys. zł. Z programu SAPARD 
Brusy otrzymały 487,5 tys. zł. Resztę kosztów pokryła 
gmina. 

Budowa kanalizacji na osiedlu Kościuszki była współfinansowana przez
fundusz SAPARD.
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Nagrody burmistrza dla rolników
Warto przypomnieć, że przy wręczeniu dorocznych na-

gród burmistrza nie zapomniano o rolnikach – rolnictwo 
to jedna z dziedzin w jakich przyznawane są nagrody. W 
trzyletniej historii tego rankingu w kategorii rolnictwo na-
grodzono: Grupę Producentów Trzody Chlewnej „Hybryd” 
oraz Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rol-
niczych w Brusach.

Szkolenia
Władze gminy zorganizowały m.in. szkolenia dotyczą-

ce realizacji programu SAPARD. Przedstawiciele Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mówili o spra-
wach związanych z poprawą przetwórstwa i sprzedaży 
artykułów rolnych i rybnych, inwestycjami w gospodar-
stwach rolnych oraz działalnością gospodarczą na obsza-
rach wiejskich. 

Inne szkolenie poświęcone było zagadnieniom 
przyznawania kwot mlecznych oraz systemowi ewi-
dencji zwierząt, zasadom dopłat bezpośrednich, sys-
temu znakowania i ewidencji zwierząt. Omawiali też 
wnioski o nadanie Indywidualnej Kwoty Mlecznej. 

Pomoc doraźna
Władze samorządowe Brus zdają sobie sprawę jakie 

kłopoty mogą mieć rolnicy z wypełnieniem wniosków 
przy ubieganiu się o pomoc z funduszy unijnych czy pań-
stwowych. Obsługą gospodarzy miały zająć się specjalnie 
powołane do tego celu jednostki gminne. Niestety w kasie 
Państwa zabrakło na ten cel funduszy. Nie wszyscy rolnicy 
mają czas i pieniądze aby wybrać się do powiatowej sie-
dziby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Chojnicach. Dlatego Samorząd Brus  podjął w 2004 roku 
współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach. 
Wtedy to od 1 marca do 30 czerwca w Urzędzie Miejskim 
w Brusach rolnicy mogli uzyskać bezpłatną pomoc w przy-
gotowaniu wniosków o wpis do ewidencji producentów 
rolnych oraz wniosków o dopłaty bezpośrednie. 

Burmistrz Brus wystąpiło o pomoc dla rolników dotknię-
tych suszą i wnioskował do Wojewody Pomorskiego o powo-
łanie Gminnej Komisji do przeprowadzenia szacunku strat w 
gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku klęski suszy.  

Z przeprowadzonego szacunku strat w gospodarstwach 
zostały sporządzone protokoły, w których zawarte były in-
formacje m.in. na temat wielkości strat oraz nakładów po-
trzebnych do wznowienia produkcji. Dokumentacja ta zosta-
nie przesłana do Wojewody Pomorskiego. Na jej podstawie 
uruchomione będą kredyty preferencyjne i renty socjalne.

Współpraca z Organizacjami 
Rolniczymi

Brusy to gmina wiejska. Dlatego sprawy związane z wsią i rolnictwem zajmują bardzo ważne miejsce w polity-
ce lokalnego samorządu. Począwszy od organizacji szkoleń dla rolników poprzez pomoc doraźną np. w przypadku 
suszy – to m.in. działania podejmowane przez władze gminy. 

Klimat rolniczy z Brus.

Laureaci Nagród Burmistrza Brus w kategorii Rolnictwo.

Szkolenie dla rolnikoów zorganizowane we współpracy z ODR.
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Turystyka jest szansą na rozwój regionów i poprawę warun-
ków życia ich mieszkańców – taki wniosek nasuwa się po mię-
dzynarodowej konferencji poświeconej turystyce jak odbyła się w 
bawarskim mieście Gunzenhausen.

Wzięli w niej udział przedstawiciele łotewskiego Minister-
stwa Turystyki, francuskiego regionu Limousin, miasta Vejprty 
w Czechach oraz Okręgu Środkowej Frankonii, twórcy progra-
mu turystycznego zagospodarowania sztucznych jezior. Polskę i 
region Pomorza reprezentował Burmistrz Brus. Gośćmi specjal-
nymi byli przedstawiciele Parlamentu Europejskiego na czele z 
Wiceprzewodniczącym dr Ingo Friedrichem. Prelegenci przedsta-
wiali rozwój turystyki w swoich regionach.

Czesi zaprezentowali autorski program związany z rewita-
lizacją miasta Vejprty. Miasto jest dziś wyludnione. Rozwój tu-
rystyki w tym regionie ma zastopować odpływ mieszkańców do 
Niemiec. Także dla Francuzów rozwój turystyki ma być szansą 
na zahamowanie ucieczki młodych ludzi do dużych miast. Łoty-
sze chcą stworzyć w Jurmali kurort z usługami leczniczymi oraz 
SPA. Wykorzystując starą architekturę, lasy, rzeki, łagodny klimat 
wybrzeża Bałtyku stworzyli miejsce wypoczynku dla turystów, 
pragnących regenerować swój organizm. 

Brusy zaprezentowały część regionu województwa pomor-
skiego – Kaszuby Jeziorne jako jedno z najbardziej atrakcyjnych 
miejsc aktywnego wypoczynku w naszym kraju. Lasy, jeziora, 
rzeki, niespotykane ukształtowanie terenu, a także walory przy-
rodnicze, nieskażone środowisko daje wspaniałe możliwości 
rozwoju turystyki. Potencjał tego subregionu zrobił na gościach 
konferencji duże wrażenie, szczególnie na partnerach z okręgu 
Środkowej Frankonii, którzy cierpią na deficyt wody.

- W czasie dyskusji doszliśmy do wspólnego wniosku, że po-
tencjał to za mało, ważna jest również aktywność lokalnej spo-
łeczności, budowa infrastruktury turystycznej i wykorzystanie po-
siadanych możliwości – mówi burmistrz Brus, Jerzy Fijas. – Po-
łączenie tych elementów pozwoli zaspokoić potrzeby turystów i 
wpłynie na polepszenie standardu życia mieszkańców, a także na 
wzrost gospodarczy, spowodowany wzrostem dochodu z tytułu 
usług, a co za tym idzie wzrost dochodów mieszkańców.

Województwo Pomorskie od kilku lat prowadzi współpracę 
partnerską ze Środkową Frankonią w Bawarii. Prowadzone są 
wspólnie działania kulturalne i promocyjne, wymiana młodzieży, 
konferencje naukowe. 

Walory przyrodnicze i krajobrazowe - szansą dla Brus

Budowa Chaty Kaszubskiej
Inwestycję realizowano w latach 2002-2004. Chatę Kaszubską 
wybudowano w Brusach Jagliach w sąsiedztwie posesji Józe-
fa Chełmowskiego. Projekt budynku nawiązuje do tradycyjnej 
zabudowy Południowych Kaszub, zarówno jeśli chodzi o bryłę 
budynku, jak i detale wykończeniowe: schody zewnętrzne, po-
sadzki są z kamienia naturalnego, podłoga z desek sosnowych, 
okna skrzynkowe a dach kryty trzciną, Powierzchnia użytkowa 
budynku: 209 m2, kubatura: 893 m3. Łączny koszt zadania to ok. 
500 tys. zł. Około 30% tej kwoty pochodzi z budżetu gminy.

Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w 
Czyczkowach
Zadanie realizowane było etapami w latach 2002-
-2006. W tym czasie przebudowano zaplecze ku-
chenne i sanitariaty, wymieniono stolarke okienną 
i drzwiową, przebudowano dach. Ekipy remonto-
we położyły nową instalacje elektryczną, wykonały 
wentylacje mechaniczną oraz zamontowały pioruno-
chron. Inwestycja kosztowała ok. 550 tys. zł.

Dla turystyki i tradycji
Podczas konferencji w  Gunzenhausen. W środku burmistrz Gunzenhausen 
i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
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W Zalesiu wymieniono piec centralnego ogrzewania, 
wymalowano pomieszczenia i okna, naprawiono krzesła, 
wymieniono lampy. Przeprowadzono też remont instalacji 
elektrycznej. W Czarniżu po włamaniu wyremontowano 
pomieszczenia. W Czyczkowach zakończono przebudowę 
świetlicy z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem 
wraz z wymianą pieca c.o. W Kosobudach wykonano 
kompleksową przebudowę obiektu. W Leśnie zrobiony zo-
stał remont instalacji elektrycznej, wymalowano pomiesz-
czenia, kupiono krzesła, drzwi antywłamaniowe, kuchenkę 
gazową, przepływowy podgrzewacz wody, stół kuchenny, 
wyremontowano elewację wejściową, wykonano odwod-
nienie wód deszczowych, naprawiono krzesła. W świetlicy 

w Kinicach pojawił się stół do tenisa. W Małych Chełmach 
wymalowano pomieszczenie wraz z ułożeniem wykładzi-
ny i oszkleniem okna, wymieniono okna w pomieszczeniu 
kuchni i toaletach, wymalowano okna w sali, zakupiono 
grzejnik olejowy. Przeprowadzono częściowy remont in-
stalacji elektrycznej oraz wykonano ogrodzenie przed bu-
dynkiem. W świetlicy w Orliku wymalowano pomieszcze-

Podstawowym zadaniem 
Gminy jest utrzymanie właści-
wego stanu technicznego bu-
dynków oraz utrzymanie zasobu 
mieszkaniowego w zadowalają-
cym stanie.

Remonty w budynkach miesz-
kaniowych dokonywane są na 
podstawie „Programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem 
gminy Brusy”.  Remonty dachów, 
kominów, opierzeń  wykonano w 
budynkach w: Leśnie przy ul. Ka-
szubskiej 1, Lubni przy ul. Spół-
dzielczej 3 oraz Czapiewicach, 

Główczewicach i w Brusach przy 
ul. 2 Lutego 12.

Wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej nastąpiła w loka-
lach mieszkalnych budynków w 
Czarniku, Hucie, Orliku, Małych 
Chełmach, Czapiewicach, Leśnie 
i Brusach. W 7 lokalach mieszkal-
nych przestawiono piece kaflowe.
W budynku przy ul. Szkolnej w 
Brusach przeprowadzono kapi-
talny remont i uzyskano 6 lokali 
mieszkalnych. W budynkach ko-
munalnych w Lubni, Leśnie, Ma-
łych Chełmach przeprowadzono 

remonty instalacji elektrycznych, 
modernizacje sieci wewnętrznej 
wodociągowej i kanalizacyjnej 
wraz z założeniem wodomierzy. 
Przeprowadzono remonty ogro-
dzeń  w Leśnie, Czarniżu i Małych 
Chełmach. Wymalowano klatki 
schodowe w Leśnie, Kosobudach, 
Hucie, Czapiewicach, Czarniżu i 
Brusach. 

W poszczególnych latach na 
utrzymanie budynków komunal-
nych z budżetu gminy przeznacza 
się średnio ok. 162.000,-.zł.

Wygodniej mieszkać - odnowione mieszkania

Świetlice wiejskie wyładniały
Na terenie gminy funkcjonuje 15 świetlic wiejskich. Corocznie we wszystkich świetlicach odbywa się około 100 

imprez, z których dochód wynosi ok. 20.000 zł. W świetlicach przeprowadzane są niezbędne bieżące remonty oraz 
uzupełniane jest w miarę potrzeb podstawowe wyposażenie.

nia i okna. W Rolbiku natomiast wymalowano pomiesz-
czenia i okna, zakupiono firanki, siatkę do siatkówki. W
Główczewicach zaś wyremontowano toalety i dokonano 
konserwacji ogrodzenia. W świetlicy w Czarnowie wy-
mieniono okna, wymalowano pomieszczenie, wykona-
no remont elewacji zewnętrznej budynku, położono papę 
na dachu budynku, zakupiono gry świetlicowe. Obiekt w 
Czapiewicach doczekał się remontu instalacji elektrycznej 
oraz toalet. Wymieniono piec c.o., zagospodarowano teren 
przed świetlicą, wymalowano pomieszczenia. W Hucie 
wymalowano pomieszczania i okna, dokonano bieżących 
napraw dachu, okien, podłogi i ścian, zakupiono firanki.
Okna wymalowano w świetlicy w Małym Gliśnie. 

W Męcikale powstał nowy obiekt świetlicy. Zakupiono 
wyposażenie świetlicy: rolety, szafki kuchenne, kuchenkę 
elektryczno- gazową. Bieżące utrzymanie świetlic co roku 
wynosi średnio 71.500 zł.

Elewacja świetlicy w Kosobudach od strony boiska. 

Front świetlicy w Kosobudach. Uroczystość otwarcia 14.10.2006.
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W trakcie ostatniej kadencji bruskie-
go samorządu zakupiono grunty, głównie 
pod drogi osiedlowe, o łącznej wartości 
193.914 zł. Sprzedano natomiast działki 
mieszkaniowe, usługowe i handlowe oraz 
lokale komunalne za 552.912 zł. 

Pod koniec 2002 roku gmina sprze-
dała dwie działki pod  budownictwo 
mieszkalno-usługowe, oraz jeden lokal 
przy  ul. Wojska Polskiego 52. Sprze-
dano także działkę rolniczą w miejsco-
wości Huta. Z tych transakcji uzyskano 
39.116 zł. Kupiono natomiast grunty 
pod drogi osiedlowe w Męcikale i Sko-
szewie. Na zakup wydano 10.191 zł. 

W roku 2003 ze sprzedaży mienia ko-
munalnego uzyskano 127.454 zł. 

Pieniądze te pochodzą ze sprzedaży: 
w Brusach dwóch lokali komunalnych 
przy ul. Gdańskiej  40, jednego lokalu 
komunalnego przy ul. W. Polskiego 54, 
trzech działek pod budownictwo miesz-

kaniowe jednorodzinne. Trzy działki pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzin-
ne sprzedano w Orliku, a jedną działkę w 
Lubni. Grunty pod drogi osiedlowe zaku-
piono za 66.554 zł w Brusach, Skoszewie, 
Rolbiku, Męcikale i Czyczkowach. 

Rekordowy w ostatniej kadencji 
pod względem sprzedaży mienia komu-
nalnego był rok 2004. Uzyskano wtedy 
172.870 zł. Gmina sprzedała – dwie dział-
ki pod usługi i dwie działki budowlane 
oraz dwa lokale mieszkalne w Brusach. 
Poza tym sprzedano działki rolnicze w 
Kosobudach oraz w Kaszubie. W tym sa-
mym roku kupiono grunty pod drogi osie-
dlowe w Brusach i Męcikale. W tej ostat-
niej miejscowości zakupiono działkę pod 
boisko. W Brusach przejęto za zadłużenia 
jedną działkę od PPL „Las” o powierzchni 
0,1335 ha. Po stronie wydatków znalazło 
się 19.722 zł. 

Rok 2005 ze sprzedaży gruntów uzy-

skano 87.192 zł. „Pod młotek” poszły 
działki w Brusach, W. Zaborskiej oraz 
w Lubni. Ten rok był rekordowym pod 
względem zakupów. Dokonano ich za 
sumę 85.173 zł. Kupiono grunty pod 
drogi w Brusach, Leśnie, Skoszewie i 
Męcikale. W Czyczkowach kupiono 
budynek po zlewni mleka na zaplecze 
socjalno-sportowe, a w Męcikale dział-
kę pod  pomnikiem - obeliskiem ka-
miennym dla uczczenia pamięci pole-
głych partyzantów. W Brusach przejęto 
za długi biurowiec po PPL”LAS”.

W roku 2006 ze sprzedaży mienia ko-
munalnego uzyskano do tej pory 126.280 
zł. Sprzedano trzy działki usługowe oraz 
jeden lokal przy  ul. W. Polskiego w Bru-
sach. W Zalesiu sprzedano działkę miesz-
kaniową, a w Rudzinach trzy działki rol-
nicze. Kupiono natomiast blisko 0,5 ha 
gruntów pod drogi osiedlowe w Brusach i 
Męcikale. Zapłacono za nie 12.274 zł.

Majątek komunalny gminy Brusy to zarówno grunty będące własnością gminy, jak i obiekty typu budynki 
mieszkalne, szkoły, świetlice, obiekty sportowe czy cmentarze. W miarę potrzeb i możliwości w obiektach tych 
realizowane są remonty - od drobnych prac naprawczych po remonty generalne. 

Jednym ze źródeł dochodu gminy jest sprzedaż mienia komunalnego: mieszkań i działek budowlanych, rolni-
czych, rzemieślniczych. 

Gospodarka komunalna

Mienie komunalne w latach 2002 – 2006

Rada Miejska w Brusach w czasie 
ostatniej kadencji zgodziła się na uży-
czenie nieruchomości komunalnej w 
Lubni Polskiemu Stowarzyszeniu na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym w Chojnicach. W budynku 
starej szkoły uruchomiono warsztaty 
terapii zajęciowej dla osób niepełno-
sprawnych z gminy Brusy. Na orga-
nizacje warsztatów pieniądze prze-
kazały: Państwowy Fundusz Osób 

Niepełnosprawnych oraz Polskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym w Chojnicach. 
Gmina Brusy zapewniła lokum, w 
którym będą odbywały się warsztaty. 
Radni postanowili, że ze względu na 
przeznaczenie tego budynku, jakim 
jest pomoc osobom niepełnospraw-
nym, przez okres 10 lat nie będą po-
bierane żadne opłaty i podatki z tytułu 
użyczenia lokalu.

Radni przekazali budynek 
dla niepełnosprawnych

Budynek starej szkoły w Lubni został przekazany na Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 
mieszkańców gminy Brusy.

Mieszkania komunalne
Mieszkaniowy zasób gminy Brusy obej-

muje 85 lokali mieszkalnych (w tym 1 lokal 
socjalny) znajdujących się w budynkach 
stanowiących własność gminy, względnie 
użytkowanych na prawach współwłasności 

z innymi osobami lub wspólnotami miesz-
kaniowymi. Gmina posiada 75 lokali poło-
żonych w budynkach będących w całości 
jej własnością. Na prawach współwłasno-
ści - (wspólnot mieszkaniowych) gmina 

posiada 10 lokali. W ciągu ostatnich 4 lat 
zaadaptowano na cele mieszkaniowe 11 lo-
kali mieszkalnych, (po likwidacji placówek 
oświatowych oraz pozyskanych z własnego 
zasobu komunalnego).
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Pojazd dla niepełnosprawnych 
Gmina Brusy otrzyma około 137 tys. zł. dofinansowania

na zakup środka transportu do dowozu osób niepełnospraw-
nych. Pieniądze zostały przyznane na realizację projektów 
w ramach Programu Wyrównywania Różnic Pomiędzy Re-
gionami. Złożony przez gminę Brusy wniosek do Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach został roz-
patrzony pozytywnie. Do Brus trafi pojazd specjalnie dosto-
sowany dla osób niepełnosprawnych. Będzie on służył głów-
nie do dowozu dzieci  z terenu gminy Brusy biorących na 
co dzień udział w zajęciach edukacyjno - terapeutycznych.   
26  września br. nastąpiło uroczyste  podpisanie umowy 
pomiędzy Starostwem Powiatowym w Chojnicach, a Gmi-
ną Brusy o dofinansowanie zakupu autobusu. Całkowite
koszty jego zakupu wyniosą około 200 tys. zł.

Uzgodniono projekt ścieżki 
rowerowej 

Gmina Brusy uzgodniła przedstawiony przez Starostwo 
Powiatowe w Chojnicach projekt budowy ścieżki rowe-
rowej z przebudową ulicy na odcinku Brusy – Kosobudy. 
Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszo - rowerowego i 
zatok autobusowych wraz z przebudową drogi powiatowej 
na odcinku od Kosobud do skrzyżowania z ulicą Klonową 
w Brusach. 

Rozdano certyfikaty językowe i
komputerowe 

Gmina Brusy współpracowała z władzami powiatowy-
mi oraz gminami: miejska i wiejską Chojnice oraz Kona-
rzyny przy realizacji projektu pn. „Podniesienie kwalifi-
kacji osób pracujących w instytucjach publicznych i pry-
watnych w powiecie chojnickim”. Od października 2005 
roku do czerwca 2006 pracownicy Urzędu Miejskiego w 
Brusach oraz firm z terenu miasta i gminy Brusy uczestni-
czyli w kursach języków obcych oraz w szkoleniu na temat 
stosowania nowoczesnych technik informacyjnych i tele-
komunikacyjnych. Zajęcia miały charakter nieodpłatny, a 

Święto Powiatu 
Chojnickiego - w Brusach 

20.08.2005 na Stadionie Miejskim w Brusach odbyło 
się Święto Powiatu Chojnickiego. W programie imprezy 
znalazły się m.in. potyczki samorządowe oraz występy ar-
tystów. Na scenie zaprezentowały się: zespół z WDK Rytel, 
Joanna Bartel, Kabaret Ciacho z Ciechocina oraz zespół z 

Brus Kompanijo Wodzeboków. Gwiazdami wieczoru byli: 
Janusz Laskowski i Formacja Nieżywych Schabuff. Święto 
Powiatu Chojnickiego zakończył pokaz sztucznych ogni. 

Olek Klepacz z członkami zespołu FNS.

Koncertu Janusza Laskowskiego bruszanie oraz mieszkańcy innych gmin 
powiatu chojnickiego długo nie zapomną.

Współpraca z Powiatem Chojnickim
uczestnicy zostali wyłonieni w procesie rekrutacji, gdzie 
podstawowym kryterium był kontakt z interesantem, bądź 
klientem zagranicznym. Projekt w całości finansowany był 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego oraz z budżetu państwa. Łącznie w projekcie wzię-
ło udział 450 osób z terenu całego Powiatu Chojnickiego. 
25 września br. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Brusach dokonano uroczystego wręczenia certyfikatów 

Pierwsze prace ruszyły, wkrótce powstanie tu ścieżka.
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Dożywiane
Dożywianiem corocznie obejmujemy 858 dzieci. Z pomo-

cy tej korzystały dzieci z: Szkoły Podstawowej w Brusach, w 
Czapiewicach, w Czyczkowach, w Wielkich Chełmach (filia
Rolbik), w Męcikale, w Kosobudach, w Zalesiu, w Leśnie (fi-
lia Przymuszewo), Gimnazjum w Brusach i  w Lubni. Z do-
żywiania korzystały także dzieci uczęszczające do placówek 
oświatowo – wychowawczych poza terenem naszej gminy tj. 
do Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach, Szkoły Podsta-
wowej w Osowie, Zespołu Szkół Swornegacie, Zespołu Szkół 
Specjalnych w Czersku, Zespołu Szkół w Rytlu, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kościerzynie. Łącznie 
koszt dożywiania wyniósł 383.450 zł.

Zasiłki okresowe
W ostatnich trzech latach zasiłkami okresowymi objęto 

średniorocznie 210 rodziny, w tym z powodu: braku możliwości 
zatrudnienia – 198; długotrwałej choroby – 4; niepełnosprawno-
ści – 8. Świadczona pomoc zamknęła się w kwocie 361.013 zł.

Specjalne programy
298 rolników otrzymało pomoc z tytułu suszy w roku 

2003, na łączną kwotę 59.061 zł. Z wyprawki szkolnej w 
2003 r. skorzystało 65 pierwszoklasistów, na łączną kwotę 
5.850zł. 130 kobiet otrzymało świadczenia w ramach pro-
gramu pomocy dla kobiet z tyt. macierzyństwa na kwotę 
59.061 zł. Z opieki domowej średnio korzystały 23 osoby 
niezdolne  do samodzielnej egzystencji, 23 osoby co roku 
korzysta z zasiłku stałego dla osób niepełnosprawnych o 
niskich dochodach, łączna kwota tych świadczeń wyniosła 
164.892 zł.

Zasiłki celowe i pomoc w naturze
Średnio co roku z tej formy pomocy korzystały 292 

rodziny. Kwota świadczeń wyniosła blisko 300 tys. zł. 
Środki te przeznaczono na pomoc dla najbiedniejszych na 
żywność, potrzeby bytowe, leczenie, przybory szkolne, 
opał, odzież, zdarzenia losowe. Opłacono koszty pogrzebu 
trzech osób nieubezpieczonych. Kwota tych świadczeń w 
ciągu 4 lat wyniosła 282.819 zł. 

Przy realizacji swoich zadań Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej współpracował z: placówkami oświato-
wymi miasta i gminy Brusy w zakresie dożywiania dzieci i 
młodzieży. Wspólnie z Kuratorium Oświaty w Gdańsku i ZHP 
w Gdyni organizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzie-
ży (kolonie w Czernicy, Szteklinie i Bieszkowicach). Sprzęt 
rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych pozyskiwano wraz z  
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.

Dodatki mieszkaniowe
Rocznie z pomocy w utrzymaniu i opłaceniu mieszkań 

korzystają 154 rodziny w gminie Brusy. W czasie ostatnich 
trzech lat wypłacono 5.771 świadczeń o wartości 730.185 zł.

Pomoc Społeczna
Blisko 600 rodzin z gminy Brusy skorzystało w latach 2003 – 2006 z usług Miejsko – Gminnego Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brusach. Dominujący powód obejmowania pomocą to ubóstwo i bezrobocie. Spośród korzystających z 
różnych świadczeń najliczniejszą grupę stanowią: rodziny z dziećmi (469), pozostałe osoby (127).

Świadczenia rodzinne
Od maja 2004 MGOPS rozpoczął zadanie wypłaty świad-

czeń rodzinnych. Liczba świadczeniobiorców systematycznie 
wzrastała i obecnie wynosi 1.563 rodzin. 

2004 2005 2006 
(I półrocze)

Zasiłki rodzinne 
z dodatkami 15.114 35.561 27.210

Świadczenia 
pielęgnacyjne 288 430 212

Zasiłki rodzinne 539 1.714 1.713
Kwota 

świadczeń 1.510.895 zł 2.959.771 zł 2.041.691 zł

Profilaktyka i edukacja wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych

Młodzież z terenu miasta i gminy Brusy uczestniczyła w pro-
gramach profilaktycznych: „Śnieżna kula”, „Noe”, „Co jest waż-
ne dla zdrowia”, „Czym jest alkohol”, „... bo nic nad zdrowie”, 
„Bezpieczniej bez alkoholu”, „Dzień bez papierosa”, „Korekta”, 
„Program profilaktyki narkomanii, HIV/AIDS’, „Rzuć palenie 
razem z nami”. Młodzi bruszanie brali udział w debacie na temat. 
zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz na temat 
zagospodarowania czasu wolnego. MGOPS współorganizował  9 
spektakli teatralnych, 6 festynów profilaktycznych oraz coroczne
wyjazdy na ogólnopolskie spotkania AA w Częstochowie i Liche-
niu. Ośrodek organizował seminaria, szkolenia dla kadry pedago-

gicznej, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i sprzedawców z bruskich punktów gastrono-
micznych. Zakupiono sprzęt na organizację pozalekcyjnych zajęć 
sportowych dla szkół, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 
z terenu miasta i gminy Brusy. 510 dzieci z gminy Brusy uczest-
niczyło w koloniach profilaktycznych w: Wielu, Władysławowie, 
Piaskach, Gdyni, Przywidzu. 650 dzieci dostało prezenty podczas 
spotkań Mikołajkowych. Ośrodek miał swój udział w doposaże-
niu placu zabaw przy Przedszkolu w Brusach.
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Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej działające na terenie gminy 
Brusy:  
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brusach (przychodnie w 
Brusach i Leśnie)
2. Grupowa Praktyka Pielęgniarek Rodzinnych “Żyjmy Dłużej” s.c.
3. “VENA” Indywidualna Praktyka Położnicza p. Grażyna Miszewska,
4. Prywatny Gabinet Ginekologiczny Krystyna Jasińska,
5. Indywidualna Praktyka Lekarska Elżbieta Jachym-Mikutowicz,
6. Indywidualna Praktyka Lekarska Sławomir Mikutowicz w Brusach,
7. Indywidualna Praktyka Lekarska Dorota Tyczkowska w Leśnie.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich 

rodzin udziela pomocy psychologicznej i prawnej, wsparcia psycho-
logicznego i porad w zakresie problemów rodziny, trudności wycho-
wawczych. W PK dyżuruje konsultant ds. uzależnień i profilaktyki
oraz  psycholog, który świadczy również pomoc dla pedagogów i 
rodziców w Szkole Podstawowej w Brusach. Co roku udzielane 
jest 140 konsultacji indywidualnych lub rodzinnych. Łączny koszt 
profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w latach 2003- 2006 
wyniósł 486.055 zł. Środki finansowe pochodziły wyłącznie z wyda-
nych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w naszej gminie.

Realizatorzy programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach, Szkoła Podstawowa  w Brusach, Szkoła Podstawowa w Lubni, Szkoła Podstawowa w Ko-
sobudach, Szkoła Podstawowa w Leśnie, Szkoła Podstawowa w Czapiewicach, Szkoła Podstawowa w Męcikale, Szkoła Podstawowa w Czyczkowach, 
Szkoła Podstawowa w Wielkich Chełmach, Gimnazjum w Brusach, Gimnazjum w Lubni, Przedszkole w Brusach, Przedszkole Sióstr Zmartwychwstania 
Pańskiego, Stowarzyszenie „Ziemia Zaborska” w Leśnie, Stowarzyszenie „SL SALOS”, Stowarzyszenie „Zaboracy” w Czyczkowach, Kaszubskie Li-
ceum Ogólnokształcące, „Grom” Leśno, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie „Krëbane” w Brusach.

Rok 2003
250 mieszkańców gminy wzięło udział w badaniach słuchu 

przeprowadzonych w Centrum Techniki Medycznej w Warsza-
wie. Ponad 230 kobiet 
z gminy Brusy sko-
rzystało z bezpłatnych 
badań mammograficz-
nych i cytologicznych 
przeprowadzonych w 
Szpitalu Rejonowym 
w Chojnicach oraz w 
Wojewódzkiej Przy-
chodni Onkologicz-
nej w Gdańsku. W wrześniu tego roku zorganizowano „Białą 
Niedzielę”, podczas której lekarze i pielęgniarki Szpitala Re-
jonowego w Chojnicach udzielili bezpłatnych porad kardiolo-
gicznych, pulmonologicznych  i przeprowadzili badania: EKG, 
spirometryczne oraz cytologiczne.

W ramach Programu dla osób z nadciśnieniem tętniczym i 
cukrzycą przeprowadzono: tydzień edukacji zdrowotnej dla miesz-
kańców gminy, festyn zdrowotny na stadionie sportowym w Bru-
sach, tydzień interwencji medycznej dla mieszkańców gminy. 

Rok 2004
W ramach współpracy gminy Brusy z Fundacją Promocja Zdro-

wia z Warszawy oraz Światową Organizacją WHO  zrealizowano 
program” Rzuć palenie razem z nami”, w którym uczestniczyły 
dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy 
Brusy . Przeprowadzono szereg szkoleń i pokazów edukacyjnych, 
gry i zabawy dla dzieci i młodzieży oraz hapeningi uliczne. W li-
stopadzie Urząd Miejski w Brusach wraz ze Szkołą Podstawową 
w Brusach, Kosobudach, Zalesiu, Czapiewiach zorganizował ob-

Dla zdrowia mieszkańców

chody „Ogólnoświatowego dnia bez papierosa”.  Około 200 kobiet 
skorzystało z badań cytologicznych w gabinecie p. Krystyny Jasiń-
skiej w Brusach.

Rok 2005
Organizowano bezpłatne grupowe wyjazdy na badania do wy-

specjalizowanych placówek medycznych m. in. Do Wojewódzkiej 
Przychodni Onkologicznej w Gdańsku, gdzie w ramach współ-
pracy z insty-
tucją LIONS 
CLUB AMBER 
z badań mam-
mograficznych
skorzystało 79 
kobiet. Z badań 
mammograficz-
nych w Szpitalu 
Specjalistycz-
nym w Chojni-
cach skorzystało 
kilkadziesiąt mieszkanek gminy Brusy. Z bezpłatnych badań spi-
rometrycznych w gabinecie dr Jacka Szalewskiego w Brusach sko-
rzystało ok. 100 osób.

Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, bezpłatne porady i badania dla mieszkańców gminy to niektóre z 
działań w zakresie ochrony zdrowia podejmowanych na terenie Brus w czasie ostatnich czterech lat. Mają one na celu 
uświadamianie najmłodszym mieszkańców zagrożeń, jakie na nich czekają. Starsi mogą natomiast poddać się badaniom, 
na które nie mieliby szans w „zwykłej procedurze” przewidzianej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Należy podkreślić 
zaangażowanie lokalnego samorządu w działania prozdrowotne. Organizacja badań i programów profilaktycznych nie
jest zadaniem gminy.  Jednak to właśnie z kasy gminnej pokrywane są najczęściej koszty transportu związane z organiza-
cją badań. Pozostałe środki finansowe na realizację programów pozyskiwane są z innych źródeł. 

Żywność dla najuboższych 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach 
uczestniczy w realizacji programu „Dostarczanie Żywności 
dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej 2006”. Dzięki 
współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem MGOPS w 
Brusach przekazał gotowe artykuły spożywcze dla 271 naj-
biedniejszych rodzin miasta i gminy Brusy. Do najbardziej 
potrzebujących trafiła mąka pszenna, cukier, ryż, kasza jęcz-
mienna, mleko UHT. Do tej pory rozdysponowano łącznie 
20.280 kg żywności. Koszt tej pomocy to 28.585 zł
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sowano je ze środków Banku Światowego, z 
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. 
Z tego źródła pochodziło 41 tys. zł. Resztę 
dołożyła gmina Brusy. Teraz obiekt ten bę-
dzie wykorzystywany na Warsztaty Terapii 
Zajęciowej. W 2005 roku wyremontowano 
wnętrze szkoły podstawowej i gimnazjum 
w Lubni. Pomalowano sale lekcyjne, kory-
tarze, wymieniono okna i drzwi. Założono 
nową instalacje elektryczną. Powstało też 
boisko szkolne.

Także w wakacje 2005 roku wyremontowano dach na 
szkole podstawowej w Męcikale. Pojawiła się tam nowa da-
chówka oraz nowe rynny i piorunochron. Dach wymieniono 
również na szkole w Czyczkowach. W tej placówce pomalo-
wano dodatkowo pomieszczenia oraz wyremontowano piece.

Szkoła w Męcikale.

Wśród inwestycji „szkolnych” zrealizowanych podczas ostat-
niej kadencji samorządu na pierwszy plan wybija się modernizacja 
Szkoły Podstawowej w Leśnie oraz budowa przy niej sali gimna-
stycznej. Łącznie prace kosztowały 2 mln. 200 tys. zł. z czego 500 
tys. zł. gmina otrzymała z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, 500 
tys. zł z kontraktu wojewódzkiego, natomiast 30 tys. zł przekazało 
Kuratorium Pomorskie na doposażenie sali gimnastycznej. Obok 
sali gimnastycznej powstały: szatnia, zaplecze sanitarne oraz wi-
downia. Zmodernizowano także istniejący budynek i zagospoda-
rowano teren wokół szkoły: dobudowano wiatrołap, wymieniono 
okna, przebudowano dach, a cały gmach ocieplono. Powstała za-
toczka dla autobusów. Cały teren ogrodzono i obsadzono zielenią.

W maju 2005 roku placówka otrzymała imię kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego a uroczystego poświęcenia budynku doko-
nał Jego Ekselencja Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga.

Latem 2004 roku wyremontowano budynek byłej szko-
ły w Lubni. W budynku wymieniono okna, drzwi oraz po-
krycie dachowe. Całkowity koszt prac to 100 tys. zł. Sfinan-

Inwestycje oświatowe
Szkoła w Leśnie jak nowa.

Remont w Lubni

Nowe dachy w Męcikale 
i Czyczkowach

Zmodernizowany budynek leśnieńskiej podstawówki cieszy oko.

Szkoła w Czyczkowach.
dokończenie na następnej stronie
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będzie wykorzystywany na Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
W 2005 roku wyremontowano wnętrze szkoły podstawo-
wej i gimnazjum w Lubni. Pomalowano sale lekcyjne, ko-
rytarze, wymieniono okna i drzwi. Założono nową instala-
cje elektryczną. Powstało też boisko szkolne.

Wśród inwestycji „szkolnych” zrealizowanych podczas ostat-
niej kadencji samorządu na pierwszy plan wybija się modernizacja 
Szkoły Podstawowej w Leśnie oraz budowa przy niej sali gimna-
stycznej. Łącznie prace kosztowały 2 mln. 200 tys. zł. z czego 500 
tys. zł. gmina otrzymała z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, 500 
tys. zł z kontraktu wojewódzkiego, natomiast 30 tys. zł przekazało 
Kuratorium Pomorskie na doposażenie sali gimnastycznej. Obok 
sali gimnastycznej powstały: szatnia, zaplecze sanitarne oraz wi-
downia. Zmodernizowano także istniejący budynek i zagospoda-

rowano teren wokół szkoły: dobudowano wiatrołap, wymieniono 
okna, przebudowano dach, a cały gmach ocieplono. Powstała za-
toczka dla autobusów. Cały teren ogrodzono i obsadzono zielenią.

W maju 2005 roku placówka otrzymała imię kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego a uroczystego poświęcenia budynku doko-
nał Jego Ekselencja Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga.

Latem 2004 roku wyremontowano budynek byłej szko-
ły w Lubni. W budynku wymieniono okna, drzwi oraz po-
krycie dachowe. Całkowity koszt prac to 100 tys. zł. Sfi-
nansowano je ze środków Banku Światowego, z Programu 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Z tego źródła pochodzi-
ło 41 tys. zł. Resztę dołożyła gmina Brusy. Teraz obiekt ten 

Prace w Czapiewicach,
Przymuszewie i Brusach 

W Zalesiu, Kosobudach i Brusach

Nowa elewacja szkoły w Brusach.

Szkoła w Kosobudach.

Szkoła w Zalesiu: nowy dach, zagospodarowanie terenu wokół szkoły, nowe okna.

Szkoła w Czapiewicach.

Wyremontowany hol szkoły w Brusach.
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Wśród inwestycji „sportowych” zrealizowanych pod-
czas ostatniej kadencji samorządu na pierwszy plan wybija 
się budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w 
Leśnie, połączona z remontem tej placówki. Łącznie prace 
kosztowały 2mln. 200 tys. zł, z czego 500 tys. zł. gmina 
otrzymała z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, 500 tys. zł 
z kontraktu wojewódzkiego natomiast 30 tys. zł przekazało 
Kuratorium Pomorskie na doposażenie sali gimnastycznej. 
Obok sali gimnastycznej powstały: szatnia, zaplecze sani-
tarne oraz widownia. Warto przypomnieć, że o inwesty-
cję te upominali się sami mieszkańcy, którzy już w 1996 
roku zawiązali Komitet Rozbudowy Szkoły i Budowy Sali 
Gimnastycznej.

Wnętrze sali gimnastycznej przy SP w Leśnie.

Zbudowaliśmy halę 
sportową w Leśnie

W Lubni powstało boisko sportowe. Prace sfinan-
sował Urząd Miejski w Brusach.  Podczas uroczystego 
otwarcia tej imprezy rozegrano turniej piłkarski z udziałem 
kilku drużyn z gminy Brusy. 

Latem rozpoczęły się prace związane z budową obiektu spor-
towo – kulturalnego w Zalesiu. Do końca roku powstanie 
płyta główna boiska piłkarskiego. Oprócz niego zbudowane 
będą boisko do piłki siatkowej i zaplecze służące przepro-
wadzaniu imprez kulturalnych. W 2005 roku podczas Za-
borskiego Rajdu Rowerowego z okazji Święta Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja uroczyście otwarto  boisko w Czarniżu. 
Oprócz miejsca na grę w piłkę nożną, znajduje się tam boisko 
do siatkówki i plac na imprezy sołeckie z wiatą. 

Nowe obiekty sportowe i rekreacyjne

Nad drużyną czuwa sołtys Czesław Plata.

Młodzi sportowcy z Główczewic 
Młodzież z sołectwa Główczewice również otrzymała 

komplet strojów piłkarskich.  Chłopcy po raz pierwszy w 
nowych strojach wystąpili podczas Turnieju Czterech So-
łectw, który odbył się w 2005 roku w Lubni. 

Przeciąć wstęgę przy bramce na nowym boisku w Lubni burmistrzowi po-
magał radny Tadeusz Sito, strażak Mirosław Bruski oraz członek Rady So-
łeckiej - Andrzej Januszewski.

Nowe boisko w Czarniżu
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Dwukrotnie władze Brus otrzymały tytuł „Samorząd 
przyjazny oświacie” – za rok 2004 oraz 2005. Gmina Brusy 
otrzymała nagrodę za znaczny udział wydatków na oświatę 
w budżecie samorządu. Jest to aż 55%. Gmina przeznaczy-
ła również prawie 10% środków własnych, by realizować 
inwestycje oświatowe. Kapituła konkursu wysoko oceniła 
także fundowanie stypendiów motywacyjnych ze środków 
własnych, organizację letnich turnusów wypoczynkowych 
i prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych m.in. 
z edukacji regionalnej, ekologicznej, tańca regionalnego, 
a także kół biblijnych, ornitologicznych i dziennikarsko-
-teatralnych. Organizatorzy punktowali również działal-
ność szkolnego klubu przedsiębiorczości i centrum ak-
tywności gimnazjalistów przy szczególnym akcencie na 
organizację  różnorodnych zajęć sportowych (siatkówka, 
lekkoatletyka). Gmina Brusy została nagrodzona rów-
nież za dobrą współpracę ze związkami zawodowymi.  
Kapituła oceniła szeroką ofertę dla przedszkolaków: za-
jęcia z rytmiki, terapia logopedyczna, gimnastyka korek-
cyjna, a także zatrudnianie pedagogów i psychologów.  
Przypominamy, że organizatorem konkursu jest Sek-

Samorząd przyjazny oświacie

Przedstawiciele Brus odbierają nagrodę „Samorząd przyjazny oświacie”.

Burmistrz Brus otrzymał to zaszczytne wyróżnienie de-
cyzją Ministra edukacji Narodowej 14 października 2005 
roku podczas Wojewódzkiej Uroczystości Dnia Edukacji 
Narodowej, organizowanej przez Wojewodę Pomorskiego 
i Pomorskiego Kuratora Oświaty. Medal Komisji Edukacji 
Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi osobom, 
których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju 
oświaty i wychowania. Przypomnijmy, gmina Brusy aż 55 
proc. swego budżetu przekazuje na edukację. Na terenie 
gminy funkcjonuje unikalny program „Podręcznik zapew-
nia szkoła”. Najzdolniejsi uczniowie z gminy otrzymują 
stypendia burmistrza Brus. Bruski samorząd dwukrotnie 
został nagrodzony wyróżnieniem „Samorząd przyjazny 
oświacie”. 

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Brus

Burmistrz Jerzy Fijas otrzymuje Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Od dwóch lat w gminie Brusy prowa-
dzona jest akcja pod nazwą „Podręcznik 
zapewnia szkoła”. W ramach tej akcji, 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej co-
rocznie z budżetu gminy przekazywane 
są do szkół środki przeznaczone na za-
kup podręczników dla uczniów klas IV-
-VI szkół podstawowych oraz klas I-III 
gimnazjów. Programem tym nie objęto 
uczniów klas młodszych, ponieważ ksiąz-
ki tych klas zużywane są w ciągu jednego 
roku i finansowane z budżetu państwa. 

Celem akcji jest zaopatrzenie bibliotek 
szkolnych w taką ilość podręczników 
szkolnych, aby każdy uczeń mógł je wypo-
życzyć na  rok szkolny. Aby uzyskać takie 
efekty Rady Pedagogiczne i Dyrektorzy 
Szkół ustalili, że nie będą dokonywać zmian 
podręczników w jak najdłuższym czasie. 
W trakcie trwania programu "Podręcznik 
zapewnia szkoła" zakupiono łącznie 4.814 
podręczników, w szkołach podstawowych 
– 3.149,  a w gimnazjach – 1.665.

Podręcznik zapewnia szkoła Dzięki programowi: 
1. W każdej bibliotece szkolnej znajdują 

się kompletne zestawy podręczników dla 
wszystkich uczniów danej szkoły 

2. Rodzice nie muszą kupować podręczni-
ków swoim dzieciom – zapewnia je szko-
ła, co znacznie odciąża rodzinne budżety. 
– Średni koszt wyprawki w tym roku to 
wydatek rzędu 475 zł.

3. Każde dziecko ma dostęp do wszystkich 
potrzebnych mu książek. 

4. Wszyscy uczniowie z gminy Brusy 
mają  równe szanse edukacyjne

5.Podniesiona zostanie efektywność ucze-
nia się i nauczania.

cja Oświaty i Wychowania Fizycznego “Solidarność” 
Regionu Gdańskiego, a w skład jej kapituły wcho-
dzą: prof. Brunon Synak - Przewodniczący Sejmiku 
oraz Jerzy Ochotny - b. Pomorski Kurator Oświaty. 
Innymi laureatami są m.in. Gdynia, Kościerzyna, Pelplin, 
Powiat Starogardzki, Rumia. 
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29 października 2006 
roku odbędą się w Brusach 
uroczyste obchody 655 – le-
cia Miasta i Gminy Brusy. 
Uroczystości rozpoczną się 
Mszą św. w intencji miesz-
kańców Miasta i Gminy 
Brusy celebrowaną przez Bi-
skupa Pelplińskiego, Księdza 
Biskupa Jana Bernarda Szla-
gę w Kościele pw. Wszyst-

kich Świętych w Brusach. O godz. 13.15 w sali Domu Kultury w 
Brusach odbędzie się uroczyste spotkanie jubileuszowe. W części 
oficjalnej nastąpi m.in. wręczenie aktu nadania Honorowego Oby-

watelstwa Miasta i Gminy Brusy dla Stanisława Pestki, znanego 
również w środowisku twórczym pod pseudonimem Jan Zbrzyca. 
Okolicznościowe medale i odznaczenia zostaną wręczone rów-
nież innym zasłużonym dla Brus osobom. Wydarzenie to uświet-
nią koncert chóru parafialnego Lutnia z Brus oraz Kaszubskiego
Zespołu Folklorystycznego Krëbane. Również tego dnia o godz. 
17.00 w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach zostanie otwar-
ta wystawa „655 lat historii Brus”, przygotowana z myślą o naj-
ważniejszych wydarzeniach minionych lat. Tam również nastąpi 
prezentacja najnowszej publikacji na temat Brus, przygotowanej 
przez naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to monogra-
fia pt. Historia Brus i okolicy pod red. prof. Józefa Borzyszkow-
skiego. O godzinie 19.00 odbędzie się koncert „Nie liczę godzin 
i lat” w  wykonaniu Andrzeja Rybińskiego

Jesteśmy dumni z historii 

10 czerwca tego roku w Krakowie odbyło się II spotkanie 
Miast i Gmin Papieskich. Dyskusja podczas konferencji skoncen-
trowała się na zagadnieniach wolności i jej znakach w tożsamości 
Polaków. Najważniejszym punktem spotkania było omówienie 
udziału miast i gmin papieskich w budowie i przyszłym działa-
niu Centrum Jana Pawła II – „Nie lękajcie się” w krakowskich 
Łagiewnikach. Związek Miast Polskich pragnie zaangażować się 
w prace nad budową centrum. Rada Miasta Krakowa przekazała 
teren pod Centrum Jana Pawła II. Trzech przedstawicieli Miast i 
Gmin Papieskich weszło do rady Fundacji mającej zająć się bu-
dową papieskiego Centrum. Są to włodarze Krakowa, Wadowic i 
Częstochowy. Związek Miast Polskich utworzył zespół koordyna-
cyjny, którego zadaniem jest roboczy kontakt z kurią krakowską. 
W skład tego zespołu wszedł także burmistrz Brus, Jerzy Fijas,

Termin tegorocznego spotkania nawiązywał do daty 10 
czerwca 1979 roku – pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Oj-
czyzny i  wizyty w ukochanym Krakowie. Przedstawiciele Miast 
i Gmin Papieskich wyrazili nadzieję, że już niedługo ich spotka-
nia będą miały miejsce właśnie w Centrum Jana Pawła II.

Spotkanie miast i gmin papieskich

Najlepsi uczniowie z gminy Brusy mieli w czerw-
cu tego roku okazję do odwiedzenia gminy partnerskiej 
Brus – Ożarowa Mazowieckiego. Po długiej podróży 
do Warszawy i uzyskaniu przepustki, uczniowie wraz z 
opiekunami rozpoczęli zwiedzanie budynku Sejmu RP. 
Przewodnikiem wycieczki był poseł pochodzący z gminy 
Brusy, pan Stanisław Lamczyk. Po zwiedzaniu obiektów 
parlamentu, uczestnicy udali się do Parku Ujazdowskie-
go, a następnie przeszli do Łazienek. Potem udano się 
na Stare Miasto.  Później przyszła kolej na podziwianie 
panoramy Warszawy z perspektywy Pałacu Kultury i Na-
uki. Wieczorem uczestnicy wyjazdu udali się na nocleg 
do Gimnazjum w Ożarowie. Złożyli wizytę w klaszto-
rze Palotynów w Ołtarzewie. Po powrocie z Ołtarzewa 
dzieci uczestniczyły w obchodach związanych z Dniami 
Ożarowa. Przed wyjazdem do domu, uczniowie obejrzeli 
jeszcze wystawę obrazów i rzeźb profesora Kałużnego w 
Ożarowskim Domu Kultury. 

Młodzież z Brus w Ożarowie Mazowieckim

Od prawej: Prezes ZMP, Ryszard Grobelny, kardynał Stanisław Dziwisz i 
burmistrz Jerzy Fijas. 

W wycieczce uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Brusach i Szkoły Podstawowej w Kosobudach. 
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Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy gospo-
darczej. Gościom zaprezentowano potencjał gospodar-
czy gminy. Odwiedzili bruskie firmy. Rozmawiano o 
możliwościach współpracy brusko-kaliningardzkiej za-
równo gospodarczej jak i społecznej, kulturalnej. Goście 
zgodnie stwierdzili, że potencjał Brus daje wiele szans 
na współpracę w przyszłości.

Pod koniec ubiegłego roku z rewizytą do Kalinin-
gradu udała się delegacja z Brus, w skład której weszli 
samorządowcy i przedsiębiorcy. Wszystko wskazuje za-
tem na to, że współpraca Brus z Kaliningradem stanie 
się faktem.

Byli też Francuzi
W maju br. gminę Brusy odwiedziła delegacja przed-

siębiorców oraz władz gminy Saint Florennce z Francji. 
Goście mieli okazję obejrzeć krótką prezentację o gminie. 
Ponadto rozmawiano o zasadach funkcjonowania samorzą-
dów w Polsce, a także o zabytkach, elementach przyrod-
niczych i specyfice produkcji w  gminie Brusy. Na koniec
goście odwiedzili siedziby kilku firm mieszczących się na
terenie gminy.

Partnerstwo z Gross Laasch
Na początku tego roku w Brusach gościła delegacja 

z zaprzyjaźnionej gminy Gross Laasch oraz Powiatu Lu-
dwigslust z Niemiec. Wizyta rozpoczęła się oficjalnym
spotkaniem w Urzędzie Miejskim w Brusach. Później nie-
mieccy goście mieli okazję w siedzibie OSP Brusy poznać 
specyfikę pracy strażaków – ochotników.

Przyjechali z Anglii…
W 2004 roku gminę Brusy odwiedzili przedsiębiorcy z 

Halton w Wielkiej Brytanii. W trakcie wizyty goście zapo-
znali się z historią gminy, jej potencjałem gospodarczym i 
społecznym. Spotkali się z bruskimi przedsiębiorcami oraz 
odwiedzili największe i najprężniej rozwijające się bruskie 
firmy. Nawiązano kontakty handlowe. Goście byli pod
wrażeniem funkcjonowania naszych przedsiębiorstw oraz 
jakości ich wyrobów.

Goście z Halton oraz  Zbigniew Felski, prezes PIPH w Brusach podczas 
wizyty w firmie Stefana Skwierawskiego.

... i z Kaliningradu
W tym samym roku do Brus przyjechała 25 osobowa 

delegacja z obwodu Kaliningradzkiego. Goście przyby-
li na zaproszenie prezesa Klubu Przedsiębiorców PIPH 
w Brusach, Zbigniewa Felskiego oraz burmistrza Brus. 
W składzie delegacji znaleźli się: dwaj wicemerowie 
Kaliningradu, przedsiębiorcy, przedstawiciele insty-
tucji otoczenia biznesu z  Walerym Mamzienkowem, 
odpowiedzialnym za oferty biznesowe partnerów han-
dlowych współpracujących z Kaliningradem na czele.  

Zagraniczni goście w Brusach

Goście z Kaliningradu  podczas wizyty w Brusach.

Z okazji zakończenia II wojny światowej w gminie Brusy gościła delegacja z 
ukraińskiego miasta Krzemieńczuk na czele z Merem tego miasta, Anatoli-
jem Głuchowem. Władze Krzemieńczuka przybyły do Brus złożyć kwiaty na 
cmentarzu żołnierzy radzieckich w Żabnie, gdzie pochowany jest ojciec jed-
nej z mieszkanek Krzemieńczuka, Jewtiej Gierasimowicz Łariczew, żołnierz 
poległy w czasie walk w Kruszyniu w marcu 1945 roku.
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Zaprezentowano sprzęt, jakim dysponują bruscy straża-
cy oraz rozmawiano o działalności ochotniczych stra-
ży pożarnych w obu krajach. Delegacja spotkała się rów-
nież z szefem bruskiego Bractwa Kurkowego. Goście mieli 
okazję poznać potencjał turystyczny i gospodarczy gminy.  
Bruszanie z rewizytą do Niemiec udali się na początku czerw-
ca. W efekcie wspólnych rozmów podpisano umowę o współ-
pracy partnerskiej  pomiędzy gminą Brusy i niemiecką gminą 
Gross Laasch. Umowa ta umożliwi m.in. wymianę młodzieży 
pomiędzy oboma samorządami. Umowa przewiduje partnerstwo 
pomiędzy oboma samorządami na różnych płaszczyznach, w 
szczególności w dziedzinie sportu i kultury. Dokument ten rów-
nież może pomóc w pozyskaniu środków unijnych na programy 
edukacyjne, sportowe i kulturalne skierowane głównie dzieci i 
młodzieży.

Wspólne pamiątkowe zdjęcie delegacji podczas poświęcenia placu pod 
budowę kościoła w Męcikale.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, prof. Brunon Synak oraz 
burmistrz Brus, Jerzy Fijas.

Brusy w Innsbrucku
Z ramienia Związku Miast Polskich burmistrz Jerzy Fi-

jas brał udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Rady 
Gmin i Regionów Europy w Innsbrucku. 

Głównym tematem spotkań była dyskusja poświęcona 
zmianom w przepisach regulujących procedury sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania, a także rozmowy 
nad planem informatyzacji państw Unii Europejskiej. Rada 
Gmin i Regionów jest największym stowarzyszeniem zrze-
szającym samorządy lokalne i regionalne w Europie. Została 
utworzona w 1951 roku, kiedy to w Genewie grupa burmi-
strzów powołała do życia Radę Gmin Europy. Powołanie tej 
instytucji ma na celu włączenie regionów i społeczności lokal-
nych w proces integracji europejskiej. Członkami Rady Gmin 
są władze lokalne i regionalne z ponad 30 krajów Europy.

Festiwal Folkloru to sztandarowa kulturalna impreza Brus, 
która z małego, lokalnego festiwalu przez 12 lat rozrosła się do 
rangi wielkiej, międzynarodowej imprezy przyciągającej arty-
stów z całego świata oraz dziesiątki tysięcy widzów z Polski i 
zagranicy, którzy przez 6 festiwalowych dni mają możliwość 
zetknięcia się z folklorem ze wszystkich stron świata. Organi-
zatorem i gospodarzem programu jest zespól folklorystyczny 
Krebane z Brus. Aktywnie w organizację festiwalu włączają 
się także władze samorządowe gmin – gospodarzy imprezy. 

Festiwal ma miejsce w oststnim tygodniu lipca. Przez 6 
dni odbywają się koncerty na 6 scenach festiwalowych: w 
Brusach, Wielu, Chojnicach, Charzykowach, Kościerzynie 
i Bytowie. W  Festiwalu 
biorą udział zespoły za-
graniczne, reprezentujące 
takie kraje jak: Chorwa-
cja, Turcja, Bułgaria, Ar-
menia, Anglia, Ukraina, 
Chile, Białoruś, Meksyk, 
Rosja, Gruzja, Litwa, 
Serbia. Nie brakuje licz-
nej reprezentacji artystów 
z całej Polski. 

W 2006 roku 
festiwal rozpoczął 
się w Wielu, za-
kończenie miało 
miejsce jak za-
wsze w Brusach. 
R o z p o c z ę ł o                                                                      
się  Mszą świę-
tą ekumeniczną z 
udziałem wszyst-
kich zespołów 
polskich i zagranicznych. Po zakończonej mszy zespoły  

w barwnym korowodzie maszerują na Sta-
dion Miejski w Brusach. Tam też odbyły 
się ostatnie popisowe występy  zespołów 
uczestniczących w tegorocznym festiwalu.  
Specjalnymi gośćmi finałowego koncertu byli
m.in: Jarosław Sellin – Wiceminister Kultury, 
Maciej Płażyński – Wicemarszałek Senatu, 
oraz Posłowie na Sejm RP - Stanisław Lam-
czyk i Kazimierz Plocke oraz Kazimierz Sta-
churski- burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, 
gminy partnerskiej Brus.

Międzynarodowy Festiwal Folkloru

Scena podczas finału Festiwalu zawsze robi ogromne wrażenie.

Barwny korowód zespołów na ulicach Brus.
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Na początku tego roku w Brusach gościła na zaprosze-
nie burmistrza  delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Gross 
Laasch oraz Powiatu Ludwigslust z Niemiec. Niemieccy 
goście mieli okazję w siedzibie OSP Brusy poznać pra-
cę polskich strażaków i porozmawiać o przyszłej współ-
pracy. Druhowie OSP w Brusach zaprezentowali sprzęt, 
jakim dysponują  oraz wymienili uwagi dotyczące dzia-
łalności ochotniczych straży pożarnych w obu krajach. 

Delegacja spotkała się również z szefem bruskiego Brac-
twa Kurkowego. Goście mieli okazję poznać potencjał tu-
rystyczny i gospodarczy gminy Brusy. Burmistrz zaprosił 
do ponownej wizyty mieszkańców Gross Laasch. Niem-
cy przejechali ponownie do Brus w maju. 
Uczestniczyli m.in. w uroczystości poświę-
cenia przez Jego Ekscelencję Księdza Bisku-
pa Jana Bernarda Szlagę krzyża oraz gruntu 
pod budowę kościoła w Męcikale. Delega-
cja wzięła również udział w uroczystościach 
związanych ze świętem strażaków. 

Gmina Brusy i Gross Laasch 
partnerami 

W czerwcu 2006 roku delegacja z gminy 
Brusy gościła w  niemieckiej gminie Gross 
Laasch. Celem wizyty były prace nad zawią-
zaniem partnerstwa  pomiędzy oboma gmi-
nami. W efekcie wspólnych rozmów pod-
pisano umowę o współpracy partnerskiej  
pomiędzy gminą Brusy i niemiecką gminą 
Gross Laasch. Umowa przewiduje partner-
stwo pomiędzy oboma samorządami na róż-

nych płaszczyznach, w szczególności w dziedzinie sportu i 
kultury. Dokument ten również może pomóc w pozyskaniu 
środków unijnych na wszelkiego rodzaju programy eduka-
cyjne, sportowe i kulturalne skierowane głównie w stronę 
dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. 

Pobyt młodzieży w Gross Laasch
13 dzieci z gimnazjum w Lubni w sierpniu spędziło ty-

dzień w niemieckim mieście Gross Laasch. Była to nagroda 
za wyniki w nauce i postawę uczniowską. 
Wyjeżdżający legitymują się najwyższy-
mi średnimi ocen, w tym z języka nie-
mieckiego, i wzorowym zachowaniem. 
Dla naszych gimnazjalistów wyjazd ten 
był wyjątkową okazją do podszkolenia 
warsztatu językowego, poznania ważnych 
dla naszych zachodnich sąsiadów miejsc i 
zawarcia nowych znajomości. Dla uczest-
ników wycieczki gospodarze przygotowali 
liczne atrakcje, wśród których znalazło się 
m.in. zwiedzanie zabytkowych i cieka-
wych obiektów. Na trasie zwiedzania było 
wiele pięknych miejsc takich jak: Złoty 
Zamek w Schwerinie, tamtejsza Katedra, 
Zamek w Ludwiglust. Ponadto bruszanie 
goście mieli zaszczyt zobaczyć niemiecki 
Parlament. W trakcie pobytu młodzież od-
wiedziła również specjalną pracownię ar-

tystyczną, gdzie uczyła się tworzyć różnego 
rodzaju przedmioty ozdobne z gliny. Wolny 
czas natomiast wspólnie ze swoimi nowymi 

koleżankami i kolegami spędzali na terenie kompleksu base-
nów w Wismarze.

Gmina Gross Laasch zachwycona Brusami - 
bruszanie poznają swoich partnerów

Wizyta na Starym Mieście .

Burmistrz Gross Laasch, Marku Lau oraz burmistrz Brus, Jerzy Fijas zasadzili przed siedzibą OSP 
w Brusach drzewo, które symbolizuje partnerstwo pomiędzy samorządami oraz nadzieję na dalszą 
udaną współpracę.
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Bruszanie na wymianie młodzieży w Bawarii 
W 2005 roku 

10-osobowa de-
legacja gimna-
zjalistów z Brus 
wzięła udział w 
trójstronnym spo-
tkaniu młodzieży 
w Eischtatt (Ba-
waria). Udział w 
wymianie był moż-
liwy dzięki nawią-
zanej współpracy burmistrzów: Gunzenhausen, Marcela Fau-
chera i Brus, Jerzego Fijasa. W spotkaniu wzięły udział grupy 
młodzieży z Francji i Niemiec. Wyjazd dla uczniów gimnazjum 
był  nagrodą za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe za-
chowanie. Młodzież poszerzyła umiejętności posługiwania nie-
mieckim i poznała podstawy francuskiego. Podczas pobytu we 
Frankonii Polacy zwiedzili m.in. Norymbergę, gdzie mieszkał 
Wit Stwosz. Zobaczyli muzea, zabytki, miejsca ważnych wyda-
rzeń historycznych. Organizatorzy zaplanowali również wizytę 
w firmie Audi. Udział młodzieży w spotkaniu był współorgani-
zowany i współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Pomorskiego, Urząd Miejski w Brusach i Gimna-
zjum w Brusach. 

Wizyta młodzieży z Francji i Niemiec 
Gmina Brusy  i młodzież z bruskiego gimnazjum na 

przełomie lipca i sierpnia 2006 roku gościła grupę ró-
wieśników z Francji i Niemiec. Był to efekt współpracy, 
jaką Brusy prowadzą z okręgiem Środkowej Frankonii w 
Niemczech i Regionem Limousion we Francji. Celem po-
bytu gości z zagranicy było pokazanie im piękna ziemi za-
borskiej i zaznajomienie z kulturą regionu. Posłużyć temu 
miały między innymi: spływ kajakowy, zwiedzanie Zabor-
skiego Parku Krajobrazowego, wizyta w skansenie Józefa 
Chełmowskiego, nauka tańca kaszubskiego.     

Wizyta w Środkowej Frankonii 
Na początku lipca 2004 roku w okręgu Środkowa Frankonia w Bawarii w Niemczech gościła oficjalna delegacja przed-

stawicieli Województwa Pomorskiego. W skład delegacji weszli m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego, przedstawi-
ciele Urzędu Marszałkowskiego. Samorządy lokalne naszego województwa reprezentował Burmistrz Brus, Jerzy Fijas.  
Okręg Środkowa Frankonia podzielna jest na 205 gmin, zamieszkuje ją 1,7 milionów mieszkańców. Na mocy bawarskiej 
konstytucji zadaniem okręgu jest wspieranie instytucji publicznych powołanych dla rozwoju socjalnego, kulturalnego i go-
spodarczego. Okręg przejmuje tylko takie zadania, które przekraczają kompetencje lub finansowe możliwości gmin. Woje-
wództwo Pomorskie i Środkowa Frankonia od 2000 roku współpracują w zakresie kultury, ochrony środowiska, edukacji. 

1 lipca br., już po raz ósmy odbył się Międzynarodowy Zjazd 
Kaszubów - tym razem w Gdyni. Mieszkańcy Gminy Brusy jak 
zwykle nie zawiedli i licznie pojechali do tego nadmorskiego 
miasta, by pokazać swoje przywiązanie do Małej Ojczyzny i 
wspólnie z innymi spędzić to szcze-
gólne święto wszystkich Kaszu-
bów. W tym roku specjalny pociąg 
Transcassubia startował z Chojnic. 
O godz. 6.40 był on na stacji w Bru-
sach. Droga do Gdyni trwała prze-
szło trzy godziny. Podczas jej trwa-
nia nie zabrakło kaszubskich piose-
nek, śpiewanych przez uczestników 
oraz tabaki. Tradycyjnemu już, 
jeśli chodzi o ten wyjątkowy dzień, 
barwnemu korowodowi na ulicach 
miasta z zaciekawieniem przyglą-
dali się gdynianie oraz turyści. Nie-
którzy przyłączali się do rozśpiewa-
nego pochodu, który najpierw zmie-
rzał do kościoła pw. NMP Królowej Polski, gdzie odbyła się 
msza święta koncelebrowana przez Arcybiskupa Archidiecezji 
Gdańskiej Tadeusza Gocłowskiego a  potem na Plac Kaszubski. 
Tam uczestnicy zjazdu pokłonili się Królowi Kaszubów, wiel-

kiemu patriocie i działaczowi, Antoniemu Abrahamowi. Pod 
jego pomnikiem składano wiązanki kwiatów, a nieopodal od-
słonięto pamiątkową tablicę z kaszubskojęzyczną nazwą placu. 
Na Skwerze Kościuszki wystąpiły połączone chóry, które razem 

liczyły około 300 osób. Wśród 
występów prezentujących „Młode 
oblicza kaszubskiej muzyki” po-
słuchać można było również grupy 
Kompanijô Wădzëbôków z Brus.  
- Zjazd Kaszubów jest już tra-
dycją, którą warto pielęgnować 
– mówił uczestniczący w wice 
przewodniczący Rady Stefan 
Lewiński to one są najlepszym 
dowodem na to, jak bardzo my 
- Kaszubi jesteśmy przywią-
zani do naszej małej ojczyzny 
i jak się z nią identyfikujemy. 
Kolejny IX Zjazd Kaszubów, od-
będzie się w stolicy pięknej Zie-

mi Zaborskiej – w Brusach. Jerzy Fijas zapraszał wszystkich 
Kaszubów do spotkania w 2007 roku z malowniczymi Zabora-
mi: ich ciekawą historią, niepowtarzalna kulturą i wspaniałymi 
mieszkańcami.

VIII Zjazd Kaszubów w Gdyni
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Pod koniec maja tego roku grupa uczniów i nauczy-
cieli ze Szkoły Podstawowej w Leśnie uczestniczyła w 
I Zlocie Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie. Szkołę reprezentowali  nauczyciele: dyr. Zofia
Peplińska i Sylwia Chełmowska oraz uczniowie Angelika 
Plata, Emilia Łącka, Alicja Peplińska, Katarzyna Hartyn 
Leszczyńska, Ewelina Adamczyk, Katarzyna Ostrowska, 
Krzysztof Łonski, Karolina Szreder, Dominik Rudnik, 
Krystian Połczyński. Do Warszawy uczestnicy pojechali  
wraz ze SP w Somoninie i Gimnazjum w Dziemianach, 
które również noszą imię Prymasa Tysiąclecia. Otwarcia 
zlotu dokonała Iwona Czarcińska – dyrektor Instytutu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Odbyły się tam warsztaty 
w grupach: prezentacja inscenizacji, hymnów szkół oraz 
spotkanie z aktorem Jerzym Królem, odtwórcą roli Kar-
dynała Wyszyńskiego. Natomiast dla nauczycieli przewi-
dziano seminarium prowadzone przez prof. Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego – o. Jacka Salija. Po 
południu wszyscy zebrali się na Placu Piłsudskiego oraz 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Później w Bazylice 
Archikatedralnej św. Jana odbyła się uroczysta Msza św. 
pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. Prymasa Józe-
fa Glempa. Następnie wspólnie modlono się o beatyfika-
cję Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy 
Jego grobie. Po Mszy św. nastąpił przemarsz pocztów 

sztandarowych i uczestników zlotu pod pomnik Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego, odbył się Apel Jasnogórski. 
Uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili  Łazienki, Bel-
weder, kościół św. Anny, Stare Miasto, pomnik Syrenki, 
Katedrę Polowa Wojska Polskiego, Pomnik Powstańców 
Warszawskich.  Uczennica Angelika Plata wraz z przedsta-
wicielami innych szkół uczestniczyła w spotkaniu z Prezy-
dentem RP – Lechem Kaczyńskim. 

Spotkanie szkół im. Stefana Wyszyńskiego

Uczniowie z Leśna przy pomniku patrona szkoły.

25 czerwca br. roku odbyły się jubileuszowe obchody 
25-lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Brusach. Uroczystości rozpoczęły się  Mszą 
świętą dziękczynną w Kościele p.w. Wszystkich Świę-
tych w Brusach. Druga część uroczystości miała miejsce 
w restauracji „Kaszubska” w Brusach. Tam podsumowano 
ćwierćwieczną działalność Związku. Wręczono również 
odznaczenia osobom najbardziej zasłużonym dla rolnictwa 
i polskiej wsi. Organizacja ta od początku swojego istnie-
nia wspiera interesy rolników oraz reprezentuje ich wobec 
instytucji publicznych. Gminny Związek z Brus jest jed-
nym z nielicznych, który mimo zmieniających się czasów 
przetrwał i aktywnie służy swoim członkom.

25-lecie organizacji rolników

WYRÓŻNIENI 
Order „Serca matkom wsi” przyznano: Erice Narloch - KGW Kosobudy, Marii Hamerskiej - Czyczkowy, Jadwigi 
Leszczyńskiej - KGW Małe Gliśno, Urszuli Goebel - Brusy, Zycie Zblewskiej - KGW Czapiewice, Janinie Miszewskiej 
- Małe Chełmy, Marii Gierszewskiej - KGW Czarniż. Odznaki „ Za zasługi dla kółek rolniczych” otrzymali: Zbigniew 
Warnke - Kółko Rolnicze Zalesie, Jarosław Kosiedowski - K. R. Zalesie, Michał Przytarski - K. R.Małe Gliśno, Józef 
Miszewski - K.R. Małe Gliśno,  Robert Frymark- K. R. Leśno, Wojciech Ossowski - K.R. Małe Chełmy. Odznaki „ 
Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali: Piotr Goebel – Prezes GZRKiOR Brusy, Marian Przewoski - Członek Prezydium 
GZRKiOR- Czarnowo, Józef Dolny- Członek Prezydium GZRKiOR - Lubnia,  Alojzy Krzoska - K.R.Brusy,  Józef 
Łangowski - Prezes SGR Brusy, Zbigniew Ossowski – Społeczny Sekretarz Biura GZRKiOR Brusy.
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Przedstawiciele samorządu gminy Brusy wzięli udział 
w dorocznym spotkaniu samorządowców polskich, jakie 
odbyło się 21 maja 2006r. z okazji kolejnej rocznicy utwo-
rzenia samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej 
reprezentanci miast i gmin wyznaczyli sobie spotkanie na 
Jasnej Górze w Częstochowie. Spotkanie to stało się oka-
zją do refleksji nad stanem państwa, a zwłaszcza kondycją
polskich samorządów pod koniec czwartej kadencji odro-
dzonego samorządu terytorialnego. Liczny udział radnych, 
burmistrzów i prezydentów umożliwił również dyskusję i 
wymianę doświadczeń związaną m.in. z inwestycjami gmin-
nymi. Uroczystość ta była również sposobnością do kolejnej 
wspólnej modlitwy samorządowców przed Ołtarzem Matki 
Bożej Królowej Polski z intencją pomyślności dla polskich 
województw, powiatów, miast, miasteczek i wsi.

Jasnogórskie spotkania samorządowe

20 sierpnia 2006 roku odbyła się Pielgrzymka Kaszubów 
pod Giewont. Brała w niej udział również reprezentacja gminy 
Brusy. Dla bruszan wyprawa ta była nie lada przedsięwzięciem. 
Grupa pielgrzymów, aby zdążyć na specjalny pociąg do Gdy-
ni, musiała wyruszyć z Brus już dzień wcześniej. Na Dworcu 
Głównym czekał specjalnie przygotowany 16-wagonowy po-
ciąg, którym Kaszubi z całego Pomorza udali się do Zakopane-
go. Po trwającej prawie 14 godzin podróży pielgrzymi dotarli 
na miejsce. Połączyli się grupą pieszych pielgrzymów z Pomo-
rza podążających do Zakopanego z Jasnej Góry i razem wyru-
szyli pod Giewont. Po prawie pięciogodzinnej wspinaczce piel-
grzymom udało się dotrzeć na szczyt. Tam też odbyła się Msza 
Święta, po której doszło do spotkania Kaszubów z Góralami. 
Bruscy pielgrzymi do domów wrócili dopiero 21 sierpnia. 

Bruszanie na Giewoncie

Zdobyć Giewont był to nie lada wyczyn - bruskim strażakom to się udało.

Podczas nabożeństwa w kaplicy na Jasnej Górze.

Droga wojewódzka nr 235 Chojnice – Korne zostanie 
przebudowana. Porozumienie w tej sprawie podpisano19 
lipca br. w Brusach.  Inwestycja jest wspólną inicjatywą 
samorządu województwa pomorskiego, powiatów kościer-
skiego oraz chojnickiego, a także samorządów gmin: Brusy, 
Chojnice, Kościerzyny, Lipusza oraz Dziemian. Na głów-
nego koordynatora inwestycji zebrani wybrali burmistrza 
Brus Jerzego Fijasa, który był inicjatorem tego projektu. 
Droga 235 jest ważną arterią komunikacyjną w regionie. 
Konieczność jej przebudowy jest podyktowana nie tylko 
bezpieczeństwem samych mieszkańców, ale także osób 
podróżujących tą trasą. Zawarte porozumienie znacznie 
przyspieszy modernizację i budowę tego ciągu komuni-
kacyjnego. Umożliwi to także  przygotowanie i złożenie 
wniosku na tę inwestycję  o dofinansowanie jej ze środ-
ków Unii Europejskiej w latach 2007-2013. List intencyjny w sprawie przygotowania i realizacji tej inwestycji drogowej pa-

rafowali przedstawiciele samorządów lokalnych przez które przebiega droga.

Jest porozumienie - będzie droga !
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Artysta ludowy z Brus został odzna-
czony przez ministra kultury medalem 
Gloria Artis za wieloletnią prace twór-
czą i zasługi dla kultury ludowej. Uro-
czystość odbyła się 6 lutego tego roku 
w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. 

Medal, wykonany z tombaku, 
z postacią stylizowanego kwiatu 
o średnicy 7  cm,  ma na awersie 
wizerunek orła w koronie. Rewers 
medalu natomiast zdobi twarz ko-
biety z wieńcem z liści laurowych. 
Powyżej znajduje się półkolisty na-
pis „Gloria Artis”.Pierwszym laure-
atem Złotego Medalu „Zasłużonych 
Kulturze – Gloria Artis” jest prof. 
Stefan Stuligrosz z Poznania, który 
odebrał go 25 sierpnia 2005 roku.

Gloria Artis dla Józefa 
Chełmowskiego

Józef Chełmowski podczas uroczystości w 
Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Medal 
wręcza Jarosław Sellin z Ministerstwa Kultury. 

 Podczas uroczystości najstarsi 
działacze przypominali historyczne 
momenty dla klubu. Zasłużeni dla 
Tęczy otrzymali odznaki i wyróżnie-
nia m.in. od Prezesa Klubu, Prezesa 
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, 
Burmistrza Brus i Starosty Chojnic-
kiego. O godzinie 11.00  rozpoczął 
się turniej piłki nożnej oldbojów. Za-
grały w nim drużyny z Brus, Chojnic, 
Czerska i Konarzyn. Zwycięstwo od-
nieśli gospodarze, a tuż za nimi była 
Chojniczanka Chojnice;  trzecie miej-
sce zajęła Sparta Konarzyny, czwarte 
miejsce zajęła drużyna z Czerska. Na 
zakończenie turnieju piłkarze z Brus 
zagrali towarzyski mecz z druży-
ną z zaprzyjaźnionego miasta Gross 
Laasch, która przybyła tego dnia do 
Brus na specjalne zaproszenie burmi-
strza Brus i władz klubu Tęcza. Mecz 
ten także okazał się zwycięski dla go-
spodarzy. 

Podczas meczy wyróżniono naj-
lepszego bramkarza, którym został 
Tadeusz Skiba z Brus, najstarszego 
zawodnika, jakim był Jan Adamczyk 

także z Brus oraz najlepszego zawod-
nika, którym został Dariusz Blank. 
Ponadto odbyły się zawody strze-
leckie, na których wśród pań zwy-
ciężyła Mirosława Peplińska, a tuż 
za nią była Anna Orlikowska, trze-
cie miejsce zajęła przedstawicielka 
z Gross Laasch. W kategorii panów 
bezkonkurencyjny okazał się Marek 
Zblewski, drugie miejsce zajął Hen-
ryk Bastuba, a trzecie Marek Jani-
kowski. Podczas uroczystości odbył 
się także turniej siatkówki plażowej. 
Zaszczytne pierwsze miejsce zaję-
li zawodnicy OSP Męcikał, za nimi 
uklasyfikowały się Aniołki Brusy i
KS Manhattan Brusy. Dzieci z kolei 
mogły rywalizować ze sobą w kon-
kursach takich jak: przeciąganie liny, 
hula-hop oraz skoki na skakance. W 
przeciąganiu liny najlepszą drużyną 
okazała się grupa w składzie: Patrick 
Tomas, Daniel Trzebiński, Jordan 
Kluza oraz Damian Solarek. W kon-
kurencji hula-hop najlepsi byli: Na-
talia,  Paulina i Rafał Rafińscy oraz
Damian Solarek.  

60 lat minęło…

Dorota Szczepańska, uczennica Gim-
nazjum w Brusach zajęła drugie miejsce 
w konkursie na najlepszego absolwenta 
gimnazjum gmin wiejskich i miasteczek 
województwa pomorskiego!

18.06.2005r. w auli koncertowej Po-
litechniki Gdańskiej odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród i tytułów laureatom tej 
imprezy. W konkursie brało udział około 
110 uczniów ze 100 gmin z całego woje-
wództwa, a wśród nich Dorota Szczepań-
ska. Nagrody i listy gratulacyjne Dorota 
odebrała z rąk Marszałka Senatu RP Lon-
gina Pastusiaka. Oprócz nagród książko-
wych uczennica bruskiego gimnazjum 
wygrała pobyt na obozie żeglarskim w 
Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku.

Gimnazjalistka z 
Brus nagrodzona

12 sierpnia 2006 r. MLKS Tęcza Brusy świętowała 60-lecie swojego po-
wstania. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, która została odprawio-
na w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Brusach. Następnie zaproszeni 
goście udali się na salę Szkoły Podstawowej w Brusach, gdzie odbyła się 
oficjalna część jublileuszu.



32

Więcej przedsiębiorców
Na terenie gminy Brusy funkcjonuje obecnie 650 podmiotów gospodarczych. W obecnej kadencji władz sa-

morządowych dokonano 310 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. W tym samym czasie na pisemny 
wniosek  wydano przedsiębiorcom 262 decyzje o wykreśleniu z ewidencji. W poprzedniej kadencji działalność 
zarejestrowały 382 osoby, dokonano 307 wykreśleń. Jak wskazują te dane nasi mieszkańcy decydują się na prowa-
dzenie własnych firm. Świadczy to o ich samodzielności, jak i o dobrych warunkach, jakie lokalne władze starają 
się stworzyć dla przedsiębiorców.  I tak z 310 przedsiębiorców rejestrujących działalność 130 skorzystało z ulgi 
zwalniającej z opłaty w kwocie 100 zł za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Ulgę tę wprowa-
dziła Rada Miejska i obejmuje ona te osoby, które przed rozpoczęciem działalności miały status bezrobotnych. 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
Obecnie na terenie Brus można kupić alkohol w 84 punktach handlowych i gastronomicznych – w 60 sklepach oraz 

24 pubach, kawiarniach, restauracjach itp. W sumie punkty te otrzymały 158 pozwoleń na handel alkoholem. Z tego dla 
placówek handlowych wydano 121 zezwoleń a dla gastronomicznych 37.

Zezwolenia minimum dwuletnie 
W latach 2002 – 2006 wydano dla placówek handlowych 139 zezwoleń na 

sprzedaż napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo; 83 zezwoleń 
na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjąt-
kiem piwa oraz 39 zezwoleń na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18 
% alkoholu

Zezwolenia czteroletnie
Dla placówek gastronomicznych (na czas oznaczony -  minimum 4 lata) 

wydano 36 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów o zawartości do 4,5 
% alkoholu oraz na piwo; 11 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów o 
zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu,  z wyjątkiem piwa oraz 12 zezwoleń 
na sprzedaż i podawanie napojów o zawartości powyżej 18 %  alkoholu.

Na czas imprez (do 2 dni) ich organizatorzy otrzymali 89 jednorazowych 
zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu 
oraz na piwo.

Dane na dzień 31 sierpnia 2006 r. 

Firma Szultka Sport&Equipment za swoją działalność 
w 2006 roku otrzymała Wyróżnienie Burmistrza Brus 
w kategorii Przedsiębiorczość.

Właściciele firm tworzący nowe miejsca pracy mogą być, 
po spełnieniu odpowiednich wymogów, zwolnieni z podatku od 
nieruchomości, maksymalnie na okres 5 lat. Aby przyciągnąć in-
westorów z zewnątrz władze gminy stworzyły im bardzo dobre 
warunki startu poprzezwprowadzenie progresywnego sustemu 
podatkowego.

Te działania przyniosły wymierne efekty. Takie firmy jak:
Nasza Chata, Zakład Produkcji Spożywczej Skwierawski, Fun-
gopol, Kowalstwo Artystyczne Zbigniewa Felskiego, PPL Las 
Brusy, Floors czy Szultka Sport & Fitness Equipment znane są w 
kraju i za granicą. Ich produkty zdobywają nagrody na różnego 
rodzaju targach.

Działania władz Brus na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
znalazły uznanie poza granicami gminy. Władze Pomorskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej uhonorowały burmistrza Brus,  
nagrodą „Za wspieranie inicjatyw gospodarczych”

Wspieramy lokalną przedsiębiorczość
W 2004 roku mając na uwadze wysokie bezrobocie w gminie, Rada Miejska w Brusach uchwałą z dnia 22 

kwietnia wprowadziła Program Pomocy Przedsiębiorcom. Jego zadaniem było pobudzenie inwestycji, a co za tym 
idzie zwiększenie zatrudnienia w funkcjonujących na terenie miasta i gminy przedsiębiorstwach. 

Laureaci Nagrody PIPH „Za wspieranie inicjatyw gospodarczych” m.in. 
burmistrz Brus, Wice Starosta Chojnicki, Prezes PIPH, szefowie klubów 
PIPH z Brus i Chojnic.
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Felski z certyfikatem
Pod koniec roku zakład Kowal-

stwo Artystyczne Zbigniewa Felskiego 
otrzymał certyfikat ISO 9001:2000. W
firmie wdrożono system jakości, który
umożliwia wyeliminowanie nieopła-
calnych działań. Pozwala to zmniej-
szyć koszty funkcjonowania oraz 
efektywnie zarządzać jakością wyro-
bów. Firma Kowalstwo Artystyczne 
jest również laureatem nagrody PIPH

Medal za borowika, 
uznanie za jakość

Medalem w konkursie Mercurius Geda-
nensis nagrodzono także borowika szla-
chetnego marynowanego produkowane-
go przez  Fungopol z Kinic. Fungopol jest 
również laureatem Pomorskiej Nagrody 
Jakości oraz konkursu „Nasze kulinarne 
dziedzictwo” i certyfikatu „Najlepsze w 
Polsce”. Najnowszym  i największym 
osiągnięciem spółki jest Złoty Medal 
Targów Poznańskich.

Ostatnie lata to czas rozwoju przedsiębiorczości w gminie Brusy. Powstanie i rozwój takich firm jak: Nasza Chata, Za-
kład Produkcji Spożywczej Skwierawski, Fungopol, Kowalstwo Artystyczne Zbigniewa Felskiego, PPL Las Brusy, Floors 
czy Szultka Sport & Fitness Equipment było możliwe przede wszystkim dzięki determinacji, pomysłowość i zaangażowa-
niu ich właścicieli. Nie bez znaczenia była także pomoc samorządu gminnego, który stara się wspomagać działania miejsco-
wych przedsiębiorców oraz proponować korzystne warunki startu i rozwoju firm na terenie Brus. Owoce przynosi również 
działalność Klubu Przedsiębiorców funkcjonującego przy Pomorskiej Izbie Przemysłowo Handlowej i proponowane przez 
klub kontakty międzynarodowe. 

Nagrody dla przedsiębiorców

Złoty Skwierawski

Kolejna nagroda trafiła do Stefana
Skwierawskiego, właściciela Zakładu 
Produkcji Spożywczej. Otrzymał on 
złoty medal podczas Targów Zdrowe-
go Życia i Żywności odbywających 
się w Tarnowie. Uznanie wśród człon-
ków Polskiego Towarzystwa Promocji 
Zdrowego Życia znalazł koncentrat 
grzybowy wielogatunkowy z firmy
Skwierawskiego. W roku 2004 Zakład 
Produkcji Spożywczej Stefana Skwie-
rawskiego znowu powrócił ze złotem 
z Targów w Tarnowie. Tym razem jury 
najbardziej smakowały żurawina i bo-
rówka niskosłodzona. Oba produkty 
Skwierawskiego najbardziej spodoba-

ły się także podczas targów „Delikate-
sy 2006”, jakie zorganizowano przez 
Międzynarodowe Targi Gdańskie.

Koga dla Zblewskiego
Rok 2003 zaowocował trzema 

wspaniałymi sukcesami bruskich 
przedsiębiorców. Marek Zblewski, 
właściciel firmy Fungopol otrzymał
Bursztynowa Kogę od zarządu PIPH 
przyznawaną za rozwój przedsiębior-
czości na terenie województwa po-
morskiego. 

Floors sp. z o.o. to firma o wieloletniej tradycji,
której początki sięgają lat 90-tych. Przy użyciu nowej 
zachodniej technologii spółka wdrożyła produkcję par-
kietu i deski podłogowej z litego dębu. Zorganizowano 
dystrybucję i sprzedaż wyrobów na rynku krajowym i 
zagranicznym. W trosce o środowisko naturalne wybu-
dowano kotłownię ekologiczną w zakresie odnawialnych 
źródeł energii. Za tą inwestycję Floors otrzymał Nagrodę 
Bursztynowa Złotówka, Klient Roku 2004, Wyróżnienie 
Banku Ochrony Środowiska S.A. Klon 2005, za wybitne 
dokonania gospodarcze i ekologiczne.

Przyjaźni środowisku
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W gminie Brusy funkcjonuje kilkadziesiąt organi-
zacji pozarządowych: stowarzyszeń, stowarzyszeń kul-
tury fizycznej, straży pożarnych uczniowskich klubów 
sportowych. Instytucje te pełnią bardzo ważną rolę w 
realizowaniu zadań dla mieszkańców. Dzięki dofinan-
sowaniu i grantom pozyskiwanym z różnych źródeł: mi-
nisterstw, fundacji, Unii Europejskiej udało się człon-
kom tych stowarzyszeń zrealizować kilka ciekawych 
projektów. Były to między innymi warsztaty dla osób 
bezrobotnych, pomagające w zdobyciu nowych kwali-
fikacji, zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Czyczkowy „Zaboracy”, warsztaty „A może masz 
talent? Dla osób pragnących realizować się poprzez te-
atr również organizowane przez to stowarzyszenie. Sto-
warzyszenie „Kosobudy” przeprowadziło projekt pod 
nazwą „Przez sztukę odkrywam siebie czyli Kaszubi 
do dzieła”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w wy-
sokości 7.000 zł. w ramach konkursu: „Równać Szanse 

Finansujemy projekty realizowane 
przez stowarzyszenia

W latach 2003 – 2006 z budżetu gminy Brusy 
dotację otrzymały następujące stowarzyszenia: 
1. Kaszubski Zespół Folklorystyczny Krebane, 
2. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Brusy, 
3. Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Wsi Zalesie,
4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”,
5. Stowarzyszenie „Kosobudy”,
6. Stowarzyszenie „Ziemia Zaborska” w Leśnie,
7. Klub Piłkarski „ORKAN” Huta,
8. Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Brusy,
9. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Brusy.
Wysokość środków przekazanych stowarzyszeniom
obrazują wykresy. 

Wysokość środków w ramach dotacji przeka-
zanych na realizację projektów sportowych 

Wysokość środków w ramach dotacji przeka-
zanych na realizację projektów kulturalnych  

2005 – małe granty regionalne” organizowanego przez 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz finansowa-
ny przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. 
Zakończył się piękną wystawą w Chacie Kaszubskiej. 
Inną ciekawą inicjatywą było  organizowanie przez 
Koło Młodych Archeologów i Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie Festynu Archeologicznego w Leśnie. Było 
to możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach programu 
Młodzież Unii Europejskiej. 

Również gmina Brusy co roku dofinansowuje reali-
zację najciekawszych projektów. Zmiana ustawy umoż-
liwiającej dotowanie organizacji pozarządowej i rozpo-
rządzeń spowodowały, że zmieniły się druki wniosków 
i zasady przyznawania środków finansowych. Co roku 
Rada Miejska uchwala Roczny Program Współpracy 
Gminy Brusy ze stowarzyszeniami, w którym określa 
priorytety do realizacji w danym roku budżetowym. 
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Wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu gminy na realizację
projektów przez stowarzyszenia z gminy Brusy w latach 2003 – 2006 

Inwestujemy w sport
W latach 2002 – 2006 rozpoczęliśmy kolejne inwesty-

cje w obiektach sportowych na terenie naszej gminy. Od-
daliśmy do użytku nowe boisko w Lubni. Wyrównano tam 
teren, zasiano 7,5 tys. metrów kwadratowych trawy, zaku-
piono bramki oraz wykonano ławki. Łączny koszt prac to 
16 tys. zł. 22 tys. zł. kosztowały natomiast prace przy ni-
welacji terenu pod boisko w Zalesiu oraz zasianie trawy na 
pow. 7,7 tys. m.kw. Jest to pierwszy etap prac w ramach 
budowy tamtejszego boiska. Boisko w Czarniżu koszto-
wało 15 tys. zł. Tyle samo wydano na zagospodarowanie 
półwyspu w Męcikale. Na tamtejszej działce rekreacyjnej 
postawiono wiatę oraz zadaszono ognisko.
Łączne nakłady na utrzymanie obiektów rocznie wynoszą 
47.000,- zł.

Wiata w Męcikale jest wykorzystywana prrzez różne organizacje m.in. Koło 
Emerytów

Gmina Brusy wspiera utrzymanie obiektów zabytko-
wych. W 2006 roku kilka z nich, będących w Rejestrze Za-
bytków, otrzyma dofinansowanie. W unikalnym Kościele w
Leśnie już niedługo będzie można oglądać odrestaurowany 
ołtarz bocznego od strony południowej oraz chrzcielnicę. 
W Brusach dobiegają końca prace przy cmentarzu. Nato-
miast w Kościele przeprowadzone zostaną prace remon-
towe i konserwatorskie zachrystii. W Kosobudach z kolei 
będziemy mogli już niedłgo usłyszeć wyjątkowy dźwięk 
zabytowego pozytywu z 1783 roku wykonanego przez au-
striackich organomistrzów. Łącznie  z budżetu gminy prze-
znaczono na te zadania około 100 tys. zł. 

Cenne zabytki uratowane

Odrestaurowana chrzcielnica w leśnieńskim kościele.
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Szansa na rozwój obszarów wiejskich
Gmina Brusy wraz z trzema innymi gminami powiatu choj-

nickiego: Czerskiem, Konarzynami oraz gminą wiejską Choj-
nice przystąpiły do unijnego programu Leader+. Dzięki temu 
mamy szansę na pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej na 
rozwój obszarów wiejskich ziemi chojnickiej i zaborskiej.  Pro-
gram ten opiera się na współpracy lokalnych środowisk w celu 
podniesienia poziomu życia mieszkańców danego regionu..

Zaktywizować lokalną społeczność
W pierwszym etapie, zgodnie z wymogami programu, po-

wołano do życia Lokalną Grupę Działania, w skład której weszli 
przedstawiciele lokalnych władz, organizacji pozarządowych oraz 
przedsiębiorcy.  W ten sposób powstała Fundacja „Sandry Brdy”, 
która opracowała zintegrowaną strategię rozwoju obszarów wiej-
skich ziemi chojnickiej i zaborskiej. Ta strategia jest niezbędna 
aby składać wnioski o dofinansowanie poszczególnych projektów 
mających na celu rozwój naszej małej ojczyzny. Wśród projek-
tów znajdują się m.in. wytworzenie produktu lokalnego charak-
terystycznego dla naszego terenu, zagospodarowanie terenów 
wiejskich tak aby mieszkańcom żyło się łatwiej. Będą też  propo-
zycje szkoleń dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, 
czy też konkretne propozycje wsparcia działalności gospodarczej 
na naszym terenie. Nie zapominamy o promocji naszego regionu 
charakteryzującego się walorami przyrodniczymi i turystycznymi. 
Fundacja „Sandry Brdy” złożyła już wniosek o dofinansowanie
tego typu działań na kwotę pół miliona zł. Obecnie czekamy na 
odpowiedź, czy nasz wniosek został zaakceptowany do realizacji.

Stworzyć strategię rozwoju
Zgodnie ze strategią przyjętą przez Fundację „Sandry 

Brdy” podstawą rozwoju naszego regionu są: walory przy-
rodnicze, kulturowe i turystyczne. Znajdują się tutaj Park 
Narodowy Bory Tucholskie, Zaborski Park Krajobrazowy, 
Tucholski Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody, obszary 
chronionego krajobrazu oraz liczne użytki ekologiczne. W 
całości Ziemia Chojnicka i Zaborska znajduje się na terenie 
projektowanego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, a na 
znacznym jej obszarze planuje się utworzenie obszarów Na-
tura 2000. 

Gonimy Unię
W Polsce w I etapie działania Pilotażowego Programu 

Leader+ zarejestrowanych zostało 169 Lokalnych Grup 
Działania. Na terenie województwa pomorskiego funkcjonu-
ją one m.in. w Debrznie, Kościerzynie, Kartuzach, Słupsku, 
Pucku, Kwidzynie. W Unii Europejskiej funkcjonuje blisko 
900 Lokalnych Grup Działania, które reprezentują około 52 
milionów ludzi. Obszar pokryty programem Leader + to pra-
wie połowa powierzchni unijnej „piętnastki” !

Program Leader+

Celem projektu jest realizacja ZSROW, która została opracowana podczas realizacji I Schematu Pilotażowego Pro-
gramu Leader+.  W ramach niniejszego projektu utworzone zostanie biuro oraz zatrudniona zostanie 1 osoba. W ramach 
realizacji projektu planuje się przeprowadzenie szkoleń rolno- środowiskowych oraz z zakresu small biznesu. Projekt obe-
jmuje również opracowanie koncepcji zagospodarownia 7 wsi z terenu LGD, koncepcji utworzenia Centrum Przyrodnic-
zego w Chocińskim Młynie, koncepcji zagospodarowania terenu LGD z uwzględnieniem rzeki Brdy. Planuje się również 
przeprowadzenie działań na rzecz promocji regionu poprez organizację imprez kulturalnych: Festyn Archeologiczny 
Odry- Leśno, Jarmark Kaszubski, Kosznajderia- fenomen tożsamości oraz konferencja podsumowująca. Planuje się prz-
eprowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych, tj. utworzenie strony interentowej, zakup centrum wystwiennic-
zego, przygotowanie folderów promocyjnych, tablic informacyjnych i gadżetów. Planuje się również wyminę doświadczeń 
z innymi LGD, jak również wyjazdu zagranicznego.

Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”
Rada Fundacji: Przewodniczący Rady Fundacji - Jan Gliszczyński, Wiceprzewodniczący Rady Fundacji - Jacek Warsiński, Jerzy Fijas, Sekretarz Rady 
Fundacji - Jadwiga Aszyk, Członkowie Rady Fundacji, Przedstawicieli poszczególnych gmin - Aszyk Jadwiga, Breske Zofia, Czarnowski Marek, Frymark
Maria, Lipska Ewa, Łoniewski Sławomir, Matyja Kazimierz, Miliwek Alicja, Skórczewski Robert, Warsiński Jacek, Wituszyński Marek 
Zarząd Fundacji :Prezes Fundacji - Grażyna Wera – Malatyńska, Wiceprezesi Fundacji - Ireneusz Brudnoch, Jacek Domozych, Sekretarz Fundacji , 
Sebastian Matthes, Członkowie Zarządu Fundacji, Barbara Sielska, Iwona Studzińska, Janusz Sikorski
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Zbigniew Łącki,  Członkowie Komisji Rewizyjnej - Barbara Krupa, Grzegorz Narloch, Mariusz 
Chmielewski , Grzegorz Łoniewski 
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Jednym z największych proble-
mów z jakimi borykają się gminy 
wiejskie w naszym kraju, w tym tak-
że i Brusy jest bezrobocie. Władze 
gminy starają się pomagać miesz-
kańcom w walce z tym problemem 
poprzez organizowanie kursów dla 
bezrobotnych, uruchamiając insty-
tucję Gminne Centrum Informacji 
zajmujące się aktywizowaniem bez-
robotnych oraz tworząc takie wa-
runki pracodawcom aby ci chętniej 
tworzyli nowe miejsca pracy. Bru-
ski samorząd współpracuje z inny-
mi samorządami oraz Powiatowym 
Urzędem Pracy.

Przeciwdziałanie 
bezrobociu

Od 1 lutego 2005r. funkcjonuje w 
Urzędzie Miejskim w Brusach mul-
timedialny kiosk z pracą. Brusom 
bezpłatnie przekazał to urządzenie 
Powiatowy Urząd Pracy w Chojni-
cach. Ma służyć bezrobotnym jako 
szybka forma informacji o wakatach. 
Za pomocą kiosku można łączyć się 
internetem. Znaleźć tu można aktual-
ne informacje o miejscach pracy w na-
szym powiecie, województwie, kraju, 
a także oferty zagraniczne. Za pomocą 
kiosku można również wysłać maila. 
Multimedialny kiosk jest łatwy w ob-
słudze, polecenia wydawane są przez 
dotknięcie odpowiedniego odniesienia 
na ekranie.

Multimedialny kiosk z pracą w Urzędzie 
Miejskim w Brusach.

Po pracę… 
do kiosku

Na otwarcie biura Brusy otrzymały grant z Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w wysokości 45100 zł. 
Pieniądze pochodziły z Mini-
sterstwa Gospodarki, Pracy i 
Polityki  Społecznej. W cza-
sie dwóch lat funkcjonowania 
GCI przeszkolono kilkuset 
bezrobotnych w takich te-
matach jak: aktywne metody 
poszukiwania pracy, urucha-
mianie własnej działalności 
gospodarczej, kursy kompute-
rowe, obsługi kas fiskalnych.
Szukający pracy uczą się też 
autoprezentacji. W 2005 roku 
Gminne Centrum Informa-
cji uzyskało grant w wysokości 25 tys. zł na rozszerzenie działalności i 
organizowanie kursów. W ramach programu przeprowadzono szkole-
nia aktywnego poszukiwania pracy, obsługi komputera. Zorganizowano 
tez giełdę pracy. Opracowano poradnik internetowy dla pozostających bez 
pracy, rozbudowano stronę WWW centrum. Działalność GCI poszerzona 
została m.in. o pomoc w wypełnianiu wniosków rolnikom ubiegającym się 
o środki finansowe z Unii Europejskiej. Na bieżąco aktualizowana jest elek-
troniczna baza danych o miejscach pracy, w tym pracy sezonowej oraz pra-
cy woluntarystycznej, w tym również wolontariacie europejskim w ramach 
programu MŁODZIEŻ. Realizowane są również szkolenia wspomagające 
działania aktywizacyjne wśród osób korzystających z usług GCI w Brusach. 
W szkoleniach tych wzięło udział kilkuset bezrobotnych.

Gminne Centrum Informacji w Brusach.

Gminne Centrum Informacji
GCI powstało w 2003 roku w ramach Programu Ak-
tywizacji Zawodowej „Pierwsza praca”. W biurze 
tym bezrobotni z terenu naszej gminy znajdą aktu-
alne oferty pracy, porady dotyczące preferencyjnych 
kredytów na otwarcie działalności gospodarczej.

W 2004 roku „Zaboracy” otrzymali grant w wyso-
kości ponad 11 tys. zł z Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności na projekt „Bezrobotny? Może być 
inaczej.” Za te pieniądze zorganizowano kurs kom-
puterowy dla pozostających bez pracy mieszkańców 
Czyczków i Żabna. Poprzez udział w 50-godzinnym 
kursie czterdziestu bezrobotnych nauczyło się ob-
sługiwać komputer, poznało programy potrzebne do 
prowadzenia firmy, nauczyło się przeglądać zasoby
Internetu. Poprzez udział w 8-godzinnych warsztatach 
prowadzonych przez PUP poznali oni zasady prowa-
dzenia własnej firmy. Partnerami projektu byli: SP w
Czyczkowach, UM w Brusach, PUP w Chojnicach, ZPUH Stanisław Teca 
oraz Klub Przedsiębiorców przy PIPH w Brusach.

Stowarzyszenie „Zaboracy” 
z Czyczków dla bezrobotnych
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Konkurs ma ukazać różnorodne działania na rzecz spo-
łeczeństwa oraz uhonorować tych, którzy takie działania po-
dejmują. Pomysł organizacji tego typu konkursu spotkał się 
z ogromnym zainteresowaniem lokalnych działaczy i właści-
cieli przedsiębiorstw. Podczas uroczystości wręczenia nagród 
wielokrotnie wspominali oni o tym, iż jest to swego rodzaju 
„zapłata” za ich pracę, często właśnie tą społeczną. Nagrody 
dają także motywacje i siłę na przyszłość do podejmowania 
nowych wyzwań i inicjatyw. Bardzo znamienne są słowa An-
drzeja Zielke, współwłaściciela firmy Floors, laureata I i III
edycji konkursu: 

- Nawet nagroda od premiera nie sprawiłaby mi większej 
satysfakcji! – powiedział Zielke.

To wielka satysfakcja!
Trzykrotnie wręczone zostały już Nagrody Burmistrza Brus. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych i orygi-

nalnych przedsięwzięć lokalnych, które mogą mieć znaczący wpływ na rozwój miasta i gminy Brusy.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
1. Inicjatywa na rzecz oświaty i edukacji
2. Inicjatywa na rzecz kultury
3. Inicjatywa na rzecz promocji Ziemi Zaborskiej
4. Inicjatywa lokalna
5. Osiągnięcia sportowe
6. Przedsiębiorczość
7. Rolnictwo, ekologia

Nagrodzeni w trzech dotychczasowych edycjach: 

1. edukacja: Gimnazjum w Brusach, SP im. Jana Paw-
ła II w Brusach, SP w Leśnie.

2. kultura: Bogumiła Ziółkowska, Danuta Miszczyk, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

3. promocja Ziemi Zaborskiej: Władysław Czarnow-
ski, zespół „Starzy Krebane”, Halina Kiedrowicz.

4. inicjatywa lokalna: Stowarzyszenie „Zaboracy” z 
Czyczków, Eugeniusz Fredyk, Klub Przedsiębior-
ców przy PIPH w Brusach.

5. sport: Błażej Krygowski, Henryk Molski
6. przedsiębiorczość: Floors sp z o.o., GS „Samopo-

moc Chłopska”, Fungopol
7. rolnictwo i ekologia: Grupa Producentów Trzody 

Chlewnej „Hybryd”, Gminny Związek Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Brusach., Floors 
sp z o.o.
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W czerwcu tego roku gościła u 
nas Elżbieta Dzikowska, podróżnicz-
ka, ceniona i znana w kraju i za gra-
nicą reżyser filmów dokumentalnych.  
Pani Elżbieta podczas pobytu w Brusach 
zbierała informacje do swojej najnow-
szej książki z serii „Groch i kapusta”. 
Tym razem nie będą to relacje z podró-
ży na inne kontynenty, ale zapis wędró-
wek po Polsce i Kaszubach Jeziornych.  
- Bo i tutaj można znaleźć wiele egzo-
tycznych, ciekawych i pięknych miejsc 
oraz niezwykłych ludzi – powiedziała 
pani Dzikowska. – Często, choć znaj-
dują się blisko nas, czekają na odkrycie.  
W Brusach pani Elżbieta spotkała się m.in. 
z Józefem Chełmowskim i Haliną Kiedro-
wicz. Odwiedziła Widno, Rolbik, Leśno.

Dzikowska  
w Brusach

Nagrody i wyróżnienia
W czasie ostatnich czterech lat władze samorządowe gminy Brusy,  otrzyma-

ły kilkanaście nagród i wyróżnień w rankingach i konkursach. Nagrody w kon-
kursach „Bezpieczna gmina”, „Samorząd przyjazny oświacie”,  dobre miejsca w 
Wielkim Rankingu Miast, Inwestycyjnym Rankingu „Wspólnoty” to tylko kilka 
z nich. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wyróżnienia, jakie otrzymali nasi 
samorządowcy. Jest to na pewno powód do dumy, ale z pewnością też mobilizacja 
do dalszej pracy na rzecz rozwoju lokalnej samorządności i poprawy warunków 
życia mieszkańców.

Dwukrotnie w czasie ostatniej kadencji Brusy zostały nagrodzone w konkur-
sie „Bezpieczna gmina” organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Celem konkursu jest wyłonienie gmin, które wyróżniają 
się skutecznym działaniem na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. 
Komisja konkursowa bierze pod uwagę ciekawe inicjatywy mające na celu po-
prawę bezpieczeństwa, które mogą być wykorzystane w innych miejscach kra-
ju. Tytuł „Bezpieczna gmina” jest tym cenniejszy, że ubiegało się o niego ponad 
200 gmin z całego kraju, a Brusy znalazły się w wyróżnionej dwunastce jako 
jedna z nielicznych gmin z województwa pomorskiego!

Jesteśmy bezpieczną gminą

Burmistrz Brus, Jerzy Fijas oraz Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Pu-
blicznego, Marek Zblewski w gronie innych laureatów: Prezydentów Gdańska, Słupska, Olsztyna.

W 2004 roku Brusy zajęły wysokie, 26 miejsce w kategorii Małe miasta 
rankingu inwestycyjnego samorządów za lata 2001-2003 organizowanego 
przez „Wspólnotę”, ogólnopolskie pismo samorządu terytorialnego. Brusy 
rywalizowały w swej kategorii z  450 samorządami z całego kraju. W cza-
sie trzech lat jaki brano pod uwagę przy ustalaniu klasyfikacji miast Brusy
przeznaczały średnio 5,5 mln. zł na inwestycje w infrastrukturę. Nasza gmina 
uzyskała punkty za aktywne wykorzystywanie funduszy europejskich. Było to 
możliwe m.in. dzięki projektom przygotowanym przez Urząd Miejski w Bru-
sach. Projekty z Brus skutecznie konkurowały z wnioskami z innych, często 
większych miast. Brusy są atrakcyjne dla inwestorów z dwóch powodów: 
ze względu na niskie podatki oraz systematycznie realizowane inwestycje 
takie jak kanalizacja czy drogi.

Wielki ranking miast

W 2003 roku 
Brusy zajęły 
pierwsze miej-
sce w ogólno-
polskim rankin-
gu małych miast 
w dziedzinie 
„Polityka lokalna – kultura”. Ranking 
powstał na zlecenie Związku Miast 
Polskich przy wykorzystaniu Systemu 
Analiz Samorządowych. System ten 
monitoruje sektory usług publicznych 
takie jak: kultura, ochrona zdrowia, 
pomoc społeczna, edukacja. Komisja 
oceniająca poszczególne miasta brała 
pod uwagę dostępność, sposób finan-
sowania, efektywność i skalę oddzia-
ływania na społeczeństwo.

Kultura na piątkę
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Od 1 stycznia 2003 roku w Bru-
sach funkcjonuje Posterunek Policji  
zastąpił Rewir Dzielnicowych. Tym 
samym jest szansa na szybsza inter-
wencję na terenie gminy w przypadku 
zagrożenia. Zatrudniono też dwóch 
dodatkowych funkcjonariuszy. Ich 
etaty opłaca Urząd Miejski. Władze 
wzięły też na siebie remonty siedziby 
posterunku w Brusach. W 2003 roku 
policjanci otrzymali alkotest wraz 
z osprzętem za 6,5 tys. zł. W 2004r. 
do Brus trafił nowy nieoznakowany
samochód policyjny. Urząd Miejski 
dofinansował zakup kwotą 8 tys. zł.

Komisariat w Brusach zwolnio-
ny jest z wszelkich opłat najmu, 
ogrzewania i innych świadczeń. 
W skali roku to około 33 tys. zł. 
Dzięki pomocy UM wyremon-
towano Izbę Wytrzeźwień. Co 
roku w sezonie letnim teren gminy 
patroluje zwiększona liczba funkcjo-
nariuszy. Przypomnijmy, że w 2004 
roku zainstalowano kamery w centrum 
miasta. W krótkim czasie przyniosły 
one zamierzony efekt – zmniejszyła 
się liczba bójek i drobnych kradzie-
ży w centrum miasta. Władze gminy 
finansują programy profilaktyczne

mające na celu przeciwdziałanie al-
koholizmowi czy narkomanii. Wśród 
najmłodszych uczniów prowadzone są 
akcje „Bądź bezpieczny na drodze”. 
W budżecie miasta zapewnione są co 
rok pieniądze na ten cel. Od 2005 roku 
w Brusach, w siedzibie OSP funkcjo-
nuje Zespół Wyjazdowy Ratownictwa 
Medycznego, czyli „karetka W”. 

Nakłady na bezpieczeństwo
Nie bez przyczyny przyznano nam tytuł „Bezpieczna gmina”. Podczas 

ostatniej kadencji na działania zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom 
władze gminy przeznaczyły duże nakłady.

Otwarcie komisariatu w Brusach w styczniu 2003 roku.

W ostatnich latach samorządowcy 
z Brus zostali dwukrotnie uhonorowani 
wyróżnieniami komendanta powiatowe-
go policji w Chojnicach.

W 2004 roku Janusz Gierszewski 
przyznał bruszanom tytuł „Viribus Uni-
tis” - dla tego, który bezpieczeństwo ma 
na uwadze. Natomiast rok później bur-
mistrz Jerzy Fijas otrzymał tytuł „Inicja-
tora działań na rzecz bezpieczeństwa w 
latach 2004/2005”.

W obu przypadkach chojnicka policja 
doceniła działania władz gminy na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. 

W 2006 roku obchody Powiatowego 
Święta Policji miały miejsce w Brusach. 
Uczestniczyli w nich policjanci z terenu 
powiatu chojnickiego i zaproszeni goście. 
Co roku w dniu tej  uroczystości wręcza-
ne są odznaczenia dla zasłużonych poli-
cjantów. Tego roku odznaczenia otrzy-
mali policjanci z Brus: Brązowy Krzyż 
Zasługi:Stoltman Eugeniusz, Srebrny 
Krzyż Zasługi: Zblewski Marek. Po-
licjantom wręczono również awansy, a 
otrzymali je: Starszy sierżant - Cysew-
ski Adam, Szyszka Karol.

Nagrody  otrzymują od lewej: kierownik Posterun-
ku Policji w Brusach, Dariusz Szmyt, Eugeniusz 
Stoltman oraz  Karol Szyszka.

Nagrody komendanta powiatowego policji w Chojnicach

28 stycznia 2004 roku w Gdańsku 
w obecności Marszałka Województwa 
Pomorskiego i Wojewody Pomorskie-
go nastąpiło uroczyste wręczenie tej 
nagrody przez Prezesa Zarządu Banku 
Ochrony Środowiska, który jest fun-
datorem nagród KLON.

W uzasadnieniu przyznania wy-
różnienia Brusom kapituła doceniła 
przede wszystkim skuteczne wprowa-
dzanie w życie zapisów AGENDY 21 
dotyczących zrównoważonego rozwo-

ju poprzez realizację zadań ekologicz-
nych i gospodarczych. 

- Cieszymy się bardzo z tej nagrody, 
przyznanej przez jeden z wiodących 
w Polsce banków – mówi burmistrz 
Brus, Jerzy Fijas. – To wielki zaszczyt 
dla gminy, że kapituła doceniła nasze 
działania w zakresie ochrony środo-
wiska, tym bardziej, że konkurencja w 
tej kategorii była ogromna.

Nagroda KLON za osiągnięcia ekologiczne
Gmina Brusy otrzymała prestiżowe wyróżnienie KLON za wybitne osią-

gnięcia ekologiczne za rok 2003. 
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 Dzięki Ministerialnemu Programowi 
Wyposażania Szkół w Pracownie Kom-
puterowe obie szkoły otrzymały komple-
ty: 11 komputerów z ekranami LCD, z ze-
stawami głośnikowymi i słuchawkowymi 
oraz oprogramowaniem. Dodatkowo sala 
została wyposażona w skaner oraz laptop 
i projektor do prezentacji multimedial-
nych. Koszt wyposażenia każdej pracow-
ni to 40 tysięcy złotych. 

- Dzięki takim projektom szkoły w 
Polsce zbliżają się do średniej europej-
skiej w dziedzinie komputeryzacji – mó-
wił obecny na otwarciu senator Edmund 
Wittbrodt. – W szkołach Unii Europej-
skiej jeden komputer przypada na 10 
uczniów. W Brusach jest podobnie. 

Dzięki profesjonalnemu wyposaże-
niu, szkoły poza dostępem do szerokopa-
smowego Internetu będą mogły korzystać 
z gminnej sieci szkolnej – tunelu łączące-
go równoległe szkoły o przepustowości 1 
Mb. Umożliwi to w przyszłości organizo-
wanie między tymi placówkami np. tele-
konferencji, wspólnych zajęć czy przed-
stawień teatralnych. - Dziękuję wszyst-
kim osobom, które umożliwiły  szybkie 
uruchomienie tej sali – powiedział pod-
czas uroczystości burmistrz Jerzy Fijas. 
– szczególnie dziękuję panu Senatorowi, 
który jeszcze jako minister uruchomił 
program umożliwiający zaopatrzenie 
szkół w sprzęt komputerowy.

Senator Wittbrodt 
i komputery

W kwietniu br. Brusy odwiedził 
senator RP Edmund Wittbrodt. Po-
wodem wizyty było otwarcie i uru-
chomienie dwóch sal komputero-
wych w szkołach podstawowych w 
Leśnie i Wielkich Chełmach.

 Premier odwiedził gminę Brusy m.in. dlatego, że należy ona do samo-
rządów najlepiej wykorzystujących środki pozyskane z Unii Europejskiej. 
W trakcie wizyty podzielił się swoimi doświadczeniami dotyczącymi pozyskania tych 
środków, zadeklarował również pomoc i wsparcie merytoryczne w tworzeniu przez 
gminę Brusy nowych projektów inwestycyjnych we współpracy z Unią Europejską. 
- Liczymy na pana Premiera przy przygotowywaniu kolejnych wniosków o dofinanso-
wania - powiedział po spotkaniu z Jerzym Buzkiem burmistrz Brus. W trakcie spotka-
nia rozmawiano również o potrzebach gminy Brusy. Szczególną uwagę zwrócono na 
stan dróg w gminie  i potrzebę przeznaczenia większej puli pieniędzy na ich budowę 

i bieżące remonty. Zauwa-
żono również, że infrastruk-
tura drogowa to problem 
nie tylko naszej gminy, ale 
również większości takich 
małych gmin jak Brusy.  
Apelowano również o więk-
sze dofinansowania ze strony
Unii w stronę polskich rolni-
ków. Zauważono również, że 
procedury jakie musimy speł-
nić w momencie pozyskania 
środków z budżetu Wspólno-
ty są bardzo skomplikowane, 
co często uniemożliwia ich 
realne uzyskanie. 

Buzek i bruskie inwestycje

Premier Buzek na spotkaniu w Brusach.

W lipcu br. w gminie Brusy gościł Premier RP Jerzy Buzek obecnie eurode-
putowany RP w Brukseli. Głównym celem jego wizyty było przede wszystkim 
zapoznanie się z inwestycjami realizowanymi w gminie Brusy.

Frekwencja dopisała, licznie na spotkanie przybyli radni i sołtysi. Podsumowano do-
tychczasowe inwestycje wspólnie realizowane z Zarządem Województwa. W rozmowach 
marszałek podkreślał, że gmina Brusy bardzo dobrze wykorzystała szanse na wyko-
rzystanie środków z Unii Europejskiej. Należy ona do rekordzistów w tej dziedzi-
nie; pozyskała ok. 7 mln. na swoje inwestycje, a w tej chwili przygotowuje kolejne. 
W czasie rozmów podkreślano, że najważniejszymi inwestycjami do realizacji w najbliż-
szym czasie są naprawy dróg 
i ulic w gminie. Marszałek 
obiecał zaangażowanie sa-
morządu województwa przy 
przebudowie ul. Gdańskiej. 
Kolejnym punktem wizyty 
marszałka były spotkania 
z mieszkańcami Kosobud, 
Leśna, Lubni oraz Czycz-
ków. Marszałek spotkał 
się również z tegorocznym 
laureatem nagrody Gloria 
Artis, panem Józefem Cheł-
mowskim. Marszałek Kozłowski na spotkaniu w Urzędzie Miejskim.

Marszałek Jan Kozłowski pod wra-
żeniem naszych inwestycji

6 maja br. z roboczą wizytą gościł w gminie Brusy Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego, Jan Kozłowski. Jego wizyta rozpoczęła się oficjalnym spo-
tkaniem w Urzędzie Miejskim w Brusach z samorządowcami gminy.

Wpis senatora do księgi pamiątkowej.
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W marcu tego roku w siedzi-
bie „Gazety Wyborczej” w War-
szawie wręczono Gminie Brusy 
certyfikat „Przejrzysta Gmina”.
Certyfikat ten potwierdza wdro-
żenie i realizację dobrych prak-
tyk w samorządzie. Przyznanie 
tego wyróżnienia oznacza, że 

bruski samorząd spełnia standardy przejrzystości oraz 
przeciwdziałania korupcji. Urzędnicy działają zgodnie z 
zapisami przyjętego kodeksu etycznego urzędnika. Do 
akcji zgłosiło się 775 samorządów, zadania ukończyło 
ok. 400. Z terenu Województwa Pomorskiego certy-
fikat otrzymało 19 gmin. Przypomnijmy, gmina Brusy 
od stycznia 2005 roku bierze udział w akcji społecznej 
„Przejrzysta Polska”, prowadzonej przez „Gazetę Wy-
borczą” przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko - Amery-
kańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji 
Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku 
Światowego.

Poprzez udział w akcji każda gmina, w tym rów-
nież Gmina Brusy deklaruje chęć promowania uczci-
wości i skuteczności w samorządach. Ma to przyczy-
nić się do poprawy jakości życia publicznego oraz do 
skutecznego pobudzania aktywności obywatelskiej. 
Gmina Brusy przy współpracy z organizacjami po-
zarządowymi i mieszkańcami pragnie udoskonalać 
praktykę sprawowania władzy i administrowania. 
W tym celu opracowano m.in. opis usług świadczonych 
przez samorząd, uruchomiono serwis informacyjny urzę-

du, wdrożono kodeks postępowania pracowników urzę-
du i radnych. W gminie wdrożono program współpracy 
z organizacjami samorządowymi.  Opracowano wspól-
nie z zainteresowanymi podmiotami wieloletnia strate-
gia rozwoju gminy.  
Władze samorzą-
dowe przygotowu-
ją broszurę „Skąd 
mamy pieniądze i 
na co je wydajemy” 
aby pokazać w jaki 
sposób gospodaruje 
pieniędzmi publicz-
nymi.

Promujemy uczciwość

„Certyfikat dla Urzędu Miejskiego w Brusach za udział w akcji Przejrzysta
Polska w 2005 roku”

Zasady działania 
Samorządu w Brusach:

1. Przejrzystość
2. Brak Tolerancji Dla Korupcji
3. Partycypacja Społeczna
4. Przewidywalność
5. Fachowość
6. Rozliczalność

W okresie od 1 stycznia 2003 roku do 8 września 2006 roku na świecie pojawiło się 661 najmłodszych mieszkańców 
gminy Brusy. W tym samym czasie zanotowano 339 zgonów zatem wniosek nasuwa się jeden: bruszan jest coraz więcej! 
Najwięcej dzieci, bo 193 urodziło się w 2005 roku. Najmniej w 2004 roku – 160. W roku 2006 od stycznia do września na 
świat przyszło 132 dzieci.

Jest nas coraz więcej!

Rodzina Werów z Weroniką, Piotrem i Pawłem - pierwszymi trojaczkami w 
powiecie chojnickim, mieszkańcami gminy Brusy.

W ostatnich czterech latach w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Brusach zawarto 380 małżeństw. Najwięcej par na ślubnym 
kobiercu stanęło w roku 2004 – 105. Nieco mniej w latach 2003 
– 99 oraz 2005 – 98. Do września tego roku w związek małżeń-
ski wstąpiło 78 par. Zatem być może będziemy mieli rekord…

Na pobyt czasowy na terenie Brus zameldowano w ostat-
nich czterech latach 610 osób. Najliczniejsza grupa „przyjezd-
nych” pojawiła się przed rokiem – w 2005 roku wydano 255 
pozwoleń na zameldowanie czasowe. Najmniej pobytów cza-
sowych odnotowano w 2003 roku – tylko 85. W latach 2003 
– 2006 odnotowano 674 przemeldowania. 

W tym czasie wydano 5628 dokumentów tożsamości. 
Najwięcej w roku 2004, nieco ponad 1600 a najmniej w 2005 
– zaledwie 1300. W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku 
wydano już ponad 1360 dowodów osobistych.
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Władze gminy zdają sobie sprawę jak ważny wpływ na życie, przede 
wszystkim młodych ludzi ma sport. Wychowanie w duchu zdrowej, sporto-
wej rywalizacji fair play, szacunku dla przeciwnika, stawianie sobie coraz 
większych wyzwań – to zasady jakimi powinniśmy kierować się w życiu a 
podstawy do takich zachowań młodzi ludzie znajda na pewno w sporcie. 
Stąd decyzje bruskiego samorządu o popieraniu inicjatyw prosportowych. 
Świadczą o tym m.in. finansowane przez Urząd Miejski inwestycje w bazę 
sportową na terenie gminy oraz wspieranie lokalnych klubów i organizacji 
sportowych. Zimą swoje rozgrywki mają miłośnicy halowej piłki nożnej. 
Piłkarze z Brus współpracują z holenderskim klubem Wilhelmina Am-
sterdam. Holendrzy systematycznie przyjeżdżaja latem do Brus. Nasza re-
prezentacja piłkarska zapraszana jest do Holandii. Samorząd „ściąga” do 
Brus prestiżowe imprezy sportowe jak Pomorska Liga Jeździecka, której 
jedna z rund odbywa się właśnie u nas.

W zdrowym ciele...

Bruska drużyna w trakcie Międzynarodowego  Turnieju Piłkarskiego w Amsterdamie.

16 lipca 2006 roku po raz ósmy na 
Stadionie Miejskim w Brusach odbyły się 
zawody w skokach przez przeszkody w 
ramach Pomorskiej Ligi Jeździeckiej. Or-
ganizatorem imprezy była Pomorska Liga 
Jeździecka. Pogoda i widzowie dopisali. 
Zjawili się jeźdźcy z 33 klubów. W czterech 
konkursach, które różnią się między sobą 
wysokościami przeszkód, zmagało się około 
40 koni. Takiej liczby klubów, koni i jeźdź-
ców może pozazdrościć Brusom niejeden 
miłośnik tego wspaniałego sportu. Fundato-
rami nagród w poszczególnych kategoriach 
byli przedsiębiorcy z Brus: Eugeniusz Skiba, 
firma BCC z Kosobud, Nasza Chata z Brus 
oraz burmistrz Brus. W konkursie klasy L 
pierwsze miejsce zajęła Paulina Miszkier 
na koniu Krasussa, reprezentująca Klub 
Jeździecki KS „Agro-Kociewie” Starogard 
Gdańaski. W konkursie klasy P pierwsze 
miejsce  wywalczył Mikołaj Sztandur na 
koniu MS HARRY z Klubu Jeździeckiego 
„Stado” Starogard Gdański. W konkursie 
klasy N zwycięzcą został Tomasz Pałkowski 
z Klubu Jeździeckiego KS „Beniaminek 03” 
ze Starogardu Gdańskiego.

Zawody jeździeckie w Brusach.

Pomorska Liga 
Jeździecka

Błażej Krygowski, utalentowany lekkoatle-
ta z Brus, w 2005 roku znowu zdobył medal na 
Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce osób 
Niepełnosprawnych, które odbyły się w Wiśle.  
Błażej startował w dwóch konkurencjach: bie-
gu na 200 m oraz biegu na 400 m, w którym 
zajął trzecie miejsce i zdobył brązowy medal.  
Poziom zawodników był bardzo wysoki, w kil-
ku konkurencjach udało się nawet uzyskać wy-
niki powyżej rekordów świata. 

Brąz dla Krygowskiego

Błażej z medalem Mistrzostw Polski.

Od kilku lat w Brusach rozgrywa-
na jest liga gminna piłki nożnej halo-
wej. Spotkania cieszą się dużym zain-
teresowaniem kibiców a rywalizacja 
jest bardzo zacięta. Piłkarze walczą o 
puchar burmistrza Brus a w tym roku 
to cenne trofeum zdobyli zawodnicy 
drużyny Tęcza TS Posieczek. W ta-
beli wyprzedzili zespoły Relax WP 
46 Brusy i Pizzeria Pablo Brusy. W 
rozgrywkach bierze udział 11 drużyn. 
W ostatnim sezonie rozegrały one 55 
meczów, podczas których strzelono 
525 bramek!

Halówka
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W październiku 2005 roku w Chacie Kaszub-
skiej w Brusach Jagliach odbyła się konferencja 
naukowa "Jesienne Warsztaty Antropologiczne". 
Warsztaty prowadzili wybitni specjaliści zajmu-
jący się antropologią, sztuką ludową, folklorem, 
m.in. Ewa Nowina-Sroczyńska z Zakładu Antropo-
logii Katedry Etnologii Uniwersytetu Łódzkiego.  
uczestnicy warsztatów wzięli udział w sesji naukowej: 
"Oblicza sztuki nieprofesjonalnej. Narracje, prezenta-
cje, recepcje". Odwiedzili pracownię znanego bruskie-
go artysty Józefa Chełmowskiego. Obejrzeli o nim film
dokumentalny zrealizowany przez muzeum w Bytowie. 
Podczas konferencji czynna była wystawa pt. „Józef 
Chełmowski – człowiek renesansu”. Organizatorami 
warsztatów byli: Urząd Miejski w Brusach, Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie oraz Uniwersytet 
Łódzki. Konferencja spotkała się z ogromnym zainte-
resowanie naukowców z całej Polski. Przez wiele lat 
środowisko etnologów w Polsce nie spotkało się by 
dyskutować o sztuce ludowej. Problematyka ta poru-
szana była oczywiście w publikacjach naukowych i 
konferencjach, jednakże tematem tym zajmowano się 

wyrywkowo i były to najczęściej pojedyncze, często 
marginalne wystąpienia bądź monograficzne publika-
cje. Stąd pomysł na to spotkanie w Brusach.

Oblicza sztuki ludowej w Brusach

Bardzo brakuje forum wymiany myśli na temat naukowych badań sztuki 
nieprofesjonalnej, ludowej – mówi profesor dr hab. Czesław Rybotycki z 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Konferencja w Brusach to znakomita okazja 
do porozmawiania na te tematy i do zapoznania się z twórczością artystów 
ludowych.

Cmentarze wojenne i miejsca pamięci

Pomnik murowany w Kosobuach ( przy szosie na trasie Kosobudy-Czersk)
Ofiarom Zbrodni Hitlerowskich w latach 1939-1945

Cmentarz Ofiar Terroru w Brusach przy ul. Gdańskiej. W tym miejscu co roku mieszkań-
cy miasta i gminy Brusy uroczyście obchodzą odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Corocznie gmina przeznacza ok. 3,5 tys. zł. na bieżące 
utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej. Za te 
pieniądze przeprowadzono: renowację nagrobków i po-
mników, pielęgnację zieleni i utrzymanie porządku i czy-
stości, kupiono kwiaty i znicze. Na cmentarzu Ofiar Ter-
roru w Brusach przy ul. Gdańskiej wykonano: renowację 
płyty pamiątkowej, odrestaurowano nagrobki, zasadzono 
nową zieleń. Wykupiono również działkę pod pomnik 
obelisk kamienny dla uczczenia pamięci poległych party-
zantów w Męcikale. Do najważniejszych miejsc pamięci 

znajdujących się na terenie gminy Brusy należą: obelisk 
kamienny w Męcikale, tablica pamiątkowa przy szkole 
podstawowej w Brusach poświęcona Konspiracyjnym 
Harcerzom z Drużyny im. Tadeusza  Kościuszki, Cmen-
tarz Żołnierzy Radzieckich w Żabnie oraz pomnik muro-
wany w Leśnie (przy szosie Lubnia - Leśno), upamiętnia-
jący zamordowanie 64 kobiet pochodzenia żydowskiego. 
Przy szosie na trasie Kosobudy - Czersk znajduje się po-
mnik murowany poświęcony Ofiarom Zbrodni Hitlerow-
skich w latach 1939 - 1945. 
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Turystyka ta jedna z gałęzi gospodarki na jaką bardzo 
mocno stawiają władze samorządowe gminy Brusy. Zgodnie ze 
strategią przyjętą przez Fundację „Sandry Brdy” (w ramach 
programu Leader+)  podstawą rozwoju naszego regionu są: 
walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne. Gmina Brusy 
graniczy z Parkiem Narodowym Bory Tucholskie. Znajduje 
się na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Mamy re-
zerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu oraz liczne 
użytki ekologiczne. W całości Ziemia Chojnicka i Zaborska 
znajduje się na terenie projektowanego Rezerwatu Biosfery 
Bory Tucholskie, a na znacznym jej obszarze planuje się utwo-
rzenie obszarów Natura 2000. Jak więc przy takich uwarunko-
waniach nie stawiać na rozwój turystyki w naszej gminie?!

Stąd właśnie pomysły na rozruszanie tej branży – orga-
nizowanie szkoleń i konferencji z udziałem specjalistów pol-
skich i zagranicznych, udział w programach rozwoju ziemi 
chojnickiej i zaborskiej połączonych z pozyskiwaniem środ-
ków unijnych na rozwój terenów wiejskich (Leader+), wy-
dawanie folderów reklamujących walory turystyczne i przy-
rodniczej naszej ziemi czy wreszcie tworzenie szlaków wraz z 
infrastrukturą dla turystyki wodnej i lądowej.

Turystyka

Jedną z imprez propagujących piękno Ziemi Zaborskiej jest 
Zaborski Spływ Kajakowy, jaki odbywa się od 5 lat. Głównym 
celem spływu jest propagowanie turystyki kajakowej jako formy 
czynnego wypoczynku, oraz poznawanie walorów turystyczno 
– krajoznawczych Ziemi Zaborskiej. Tegoroczna trasa spływu 
miała swój start w Popówce, a metę tradycyjnie już - jak od kilku 
lat - w Czernicy
Spływ składał się  z IV etapów:  
I ETAP     Popówka – Kaszuba 
II ETAP     Kaszuba – Widno 
III ETAP     Widno – Młynek 
IV ETAP     Młynek – Czernica

W tegorocznym spływie uczestniczyło około 30 osób. 
Uczestnikom towarzyszyła piękna słoneczna pogoda, która przez 
cały czas trwania spływu umilała im aktywny wypoczynek.

V Zaborski Spływ Kajakowy

Uczestnicy spływu podczas przystanku na nowowybudowanym pomoście 
w Leśnie.

Urząd Miejski w Brusach i Gminne Centrum Informacji 
wydały foldery: Perła zaborskiej krainy – Leśno oraz Za-
bytki miasta i gminy Brusy, w którym mowa o kościołach 
w Brusach i Leśnie, klasztorze w Orliku, kamiennych krę-
gach w Leśnie czy Dworku w Wielkich Chełmach. Ukazała 
się też mapa gminy i plan miasta „Brusy zaborska kraina 
lasów i jezior”. Wiele informacji na temat bazy turystycz-
nej i noclegowej z terenu gminy można uzyskać na stronie 
internetowej Brus www.brusy.pl

Reklamujemy się

We wrześniu 2005 roku w Chacie Kaszubskiej w Brusach 
Jagliach odbyła się konferencja pod nazwą „Turystyka szansą 
na rozwój gospodarczy”. Gościliśmy wtedy Ernsta Birnmey-
era, pracownika Ośrodka Doradztwa Środkowej Frankonii. 
Przybył on z roboczą wizytą na zaproszenie Burmistrza. Gość 
zaprezentował na przykładzie Okręgu Środkowej Frankonii 
możliwości, jakie niesie ze sobą turystyka i inwestycje oko-
łoturystyczne. Jeszcze 15 lat temu region, z którego pochodzi 
pan Birnmeyer przypominał dzisiejsze polskie tereny popege-
erowskie. Dzięki budowie sztucznych zbiorników wodnych 
i stworzeniu na ich bazie produktów turystycznych Franko-
nia przeżywa boom turystyczny. Na terenie zwanym obecnie 
Frankońskim Pojezierzem liczba nocujących turystów wzro-
sła o 355%, a roczne obroty wynoszą ponad 60 milionów euro.  
- Myślę, że doświadczenia takich fachowców, jak Pan Birn-
meyer pomogą nam w przezwyciężeniu własnych proble-
mów, a dla osób zajmujących się agroturystyką i turystyką 
będą wskazówka do tego, by szybciej się rozwijać – mówi 
burmistrz, Jerzy Fijas. – Nie jesteśmy gorsi od Bawarii, jeśli 
chodzi o atrakcje turystyczne. Potrzebujemy tylko dobrych 
przykładów.

Zainwestować w turystykę

W kwietniu 2005 
zakończono reali-
zację zadania pn. 
"Ścieżki dydaktycz-
no - przyrodnicze w 
Regionie Zaborów", 
w ramach którego 
powstało 7 wiat eko-
logicznych zlokali-
zowanych na szla-
kach turystycznych 
w różnych miejscowościach gminy Brusy (Kosobudy, 
Lubnia, Leśno, Wielkie Chełmy, Czyczkowy, Czernica i 
Czarniż). Wiaty zostały wyposażone w stoły, ławki i ka-
biny toaletowe, co umożliwia prowadzenie terenowych 
zajęć edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży. Po-
nadto w ramach projektu wykonano 16 tablic informa-
cyjno - dydaktycznych, będących cennym źródłem in-
formacji dotyczących walorów przyrodniczych Regionu.  
W ramach tego zadania do ZGK dostarczone zostały 
22 kabiny toaletowe TOI-TOI, Łączny koszt zadania to 
160.527,49 zł

Zbudowaliśmy wiaty 

Wiata wybudowana w Czyczkowach.



46

Od lipca 2005 roku Gmina 
Brusy współpracuje z Oddzia-
łem Powiatowym Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego w Charzykowach 
zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa osób pływających i 
uprawiających sporty wodne na 
kąpielisku gminnym w Czer-

nicy nad jeziorem Dybrzk. W tej sprawie zostało zawarte 
specjalne porozumienie określające zasady tej współpracy. 
W Czernicy wyznaczono strefy na umiejących i niemieją-
cych pływać. Warunki bezpieczeństwa osób korzystających 
z kąpieliska zapewniono m.in. poprzez oznaczenie granic 
kąpieliska, miejsc wyposażonych w sprzęt ratowniczy i 
sanitarno-medyczny oraz oznakowanie miejsc pozwalają-
cych na stałą obserwację i kontrolę osób kąpiących się i 
korzystających ze sprzętu pływającego. Zgodnie z porozu-
mieniem WOPR zapewnia w Czernicy dwóch ratowników 
w okresie lipiec – sierpień codziennie w godzinach 10.00 
– 18.00. Woprowcy wyposażyli także kąpielisko w aptecz-
kę i sprzęt medyczny pierwszej pomocy, sprzęt ratunkowy 
i pomocniczy oraz ustawi maszty wyposażone w komplet 
flag informacyjnych

Rada Miejska w Brusach zatwierdziła też regulamin 
korzystania z kąpieliska gminnego w Czernicy. W myśl 
regulaminu z kąpieliska nie mogą korzystać osoby pod 
wpływem alkoholu, a dzieci w wieku do lat 7 muszą być 
pod opieką osób dorosłych. Osobom znajdującym się na 

terenie kąpieliska nie wolno przekraczać granicy stre-
fy oznaczonej bojkami żółtymi (dla niemiejących pły-
wać) oraz czerwonymi (dla umiejących pływać). Nie 
wolno również wchodzić do wody wbrew zakazowi ra-
towników oraz gdy wywieszona jest na maszcie flaga
czerwona. Osoby naruszające porządek publiczny lub 
przepisu regulaminu kąpieliska będą usuwane z tereny 
plaży, niezależnie od ewentualnego skierowania zdarze-
nia na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.  
– Podjęcie przez nas współpracy z Wodnym Ochotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym jest gwarantem zapewnienia 
właściwych standardów bezpieczeństwa dla mieszkańców 
i turystów wypoczywających nad wodami – mówi bur-
mistrz Brus, Jerzy Fijas.

Na kąpielisku w Czernicy

Na kąpielisku gminnym w Czernicy można bezpiecznie 
zażywać wodnych kąpieli. 

Po długich staraniach w Brusach d 1 czerwca 2005 
roku w budynku OSP w Brusach przy ul. Gdańskiej 
funkcjonuje Zespół Wyjazdowy wypadkowy ratow-

Jest karetka! 

Karetka W stacjonuje w siedzibie OSP w Brusach przy ul. Gdańskiej.

nictwa medycznego, czyli tzw. karetka W. Starania o 
utworzenie takiego Zespołu podejmowane były przez 
Burmistrza Brus i chojnicki szpital od ponad roku.  
- Gmina wielokrotnie monitowała do Narodowego Fun-
duszu Zdrowia o utworzenie w Brusach całodobowego 
punktu ratunkowego – mówił Burmistrz Brus Jerzy Fi-
jas – motywowaliśmy to tym, że zmniejszenie odległo-
ści do najbliższego zespołu wypadkowego w sytuacjach, 
gdzie dla ratowania życia często liczą się minuty, spo-
wodować może znaczne poprawienie efektywności 
działań mających na celu ratowanie ludzkiego życia.  
Gmina sfinansowała remont i przygotowanie pomiesz-
czeń dla lekarzy w siedzibie bruskiej straży pożarnej. 
Całodobowe dyżury pełnia tam pracownicy NZOZ The-
rapeutica: kierowca, pielęgniarz i lekarz. W celu uzyska-
nia pomocy należy nadal dzwonić pod nr 999, ponieważ 
zespół jest w systemie bezpośredniego połączenia z tym 
numerem drogą radiową. 

Całodobową obsługę w zakresie podstawowej opie-
ki zdrowotnej świadczy Przychodnia Lekarska przy ul. 
Dworcowej 24.
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W miarę możliwości lokalnego samorządu poszczególne remi-
zy są doposażone w sprzęt strażacki czy biurowy. Podczas spotka-
nia  zakres działań OSP cały czas poszerza się. Strażacy nie tylko 
wyjeżdżają do pożarów ale także do wypadków samochodowych, 
podczas których zajmują się ratownictwem medycznym do cza-
su przyjazdu karetki oraz zabezpieczają miejsce wypadku. 

Podczas tegorocznego zjazdu gminnego OSP podsumowano 
działalność strażaków – ochotników w gminie Brusy. Zwrócono 
uwagę na liczne sukcesy – zarówno inwestycyjne jak i szkolenio-
we. Wśród tych pierwszych należy wymienić zakup samochodów 
dla bruskich strażaków oraz innego sprzętu ratowniczego. W czasie 
ostatniej kadencji  wybudowano remizę OSP w Męcikale, wy-
remontowano obiekty w Kosobudach. 

Uczestnicy spotkania podkreślili sukcesy w działalności prewen-
cyjnej szczególnie wśród dzieci i młodzieży (młodzież z naszej gminy 
corocznie zajmuje miejsca w pierwszej dziesiątce woj.pomorskiego, 
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, a trzykrotnie zwy-
ciężyła w swoich kategoriach wiekowych), popisuje się sprawnością 
w zawodach w sportach pożarniczych również na szczeblu powiatu.  
Na uwagę zasługuje fakt, iż od 2002 roku liczba młodzieży star-
tującej w konkursach wiedzy pożarniczej zwiększyła się ze 
136 uczestników do 536. 

Plany na kolejna kadencję władz gminnych OSP to rozbudowa 
i modernizacja remiz w Brusach, Czapiewicach i Leśni oraz dal-
sza praca prewencyjna z dziećmi i młodzieżą.

Zarząd gminny OSP Brusy
Prezes - Marek Buza 
Wiceprezes - Henryk Januszewski 
Sekretarz - Jan Kiedrowicz 
Członek - Grzegorz Narloch 
Komendant - Bernard Pick 
Zastępca komendanta - Ryszard Wielinski 
Komisja Rewizyjna: 
Przewodniczący - Stefan Lewiński 
Członek Komisji Rewizyjnej - Kazimierz Drobiński 
Członek Komisji Rewizyjnej - Józef Westwal

Strażacy na piątkę z plusem!
Na terenie gminy Brusy działa 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które zrzeszają około 700 ochot-

ników. Dwie jednostki – OSP Brusy i OSP Leśno włączone są do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.  
Z budżetu gminy pokrywane są wszystkie wydatki związane z działalnością straży.

Podczas zjazdu gminnego OSP Brusy.

Samochód już wcześniej wspomagał pracę bruszan, ale 
dopiero decyzja o przekazaniu 80 tysięcy złotych Powiatowi 
Chojnickiemu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 
wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Chojnicach podjęta przez bruskich 
radnych uprawomocniła ten nabytek. Samochód o symbolu 
pożarniczym GCBA 5/24 zabiera ze sobą 6 członków załogi, 
wodę w ilości 5000 litrów oraz wiele niezbędnego sprzętu 
ratowniczego. Może on prowadzić samodzielnie działania 
zarówno gaśni-
cze jak i działa-
nia ratownicze 
np. podczas zda-
rzeń drogowych. 
Samochód jaki 
do tej pory służył 
strażakom z Brus 
przekazany zo-
stał do jednostki 
OSP w Leśnie.

Wóz bojowy dla straży

Nowy samochód przed siedzibą bruskiej OSP. 

Bruscy strażacy są od kwietnia tego roku pełno-
prawnymi właścicielami 10-letniego ciężkiego samocho-
du ratowniczo-gaśniczego marki Jelcz-010, do tej pory 
podstawowego sprzętu Państwowej Straży Pożarnej w 
Chojnicach.

7 maja br. swoje święto w gminie Brusy obchodzili stra-
żacy. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem do kościo-
ła orkiestry dętej, sztandarów, strażaków, młodzieżowych 
drużyn pożarniczych oraz gości. O godz. 11.00 w Kościele 
p.w. Wszystkich Św. w Brusach rozpoczęła się msza św. w 
intencji braci strażackiej. Po mszy orszak przybył na plac 
przed budynkiem OSP w Brusach. W tym szczególnym dla 
strażaków dniu bur-
mistrz podziękował 
nie tylko za ich ofiar-
ną pracę na rzecz 
ratowania ludzi, ale 
także za pomoc w or-
ganizacji imprez oraz 
udział w uroczysto-
ściach gminnych. W 
trakcie uroczystości 
posumowano rów-
nież Turniej Wiedzy Pożarniczej. Nagrody w postaci ksią-
żek otrzymali m.in. Celina Jeżewska i Waldemar Rafiński.  
Za długoletnią pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ra-
towania ludzi statuetki od Starosty Chojnickiego otrzymali 
burmistrz Brus - Jerzy Fijas, druhna z OSP Kosobudy - Ma-
ria Frymark oraz Komendant Gminny OSP - Bernard Pick. 

 

Święto strażaków

Tegoroczne uroczystości święta strażaka w Brusach. 
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Działalność
Działalność biblioteki związana jest nie tylko z wypożycza-

niem książek, lecz także z promowaniem nowości wydawni-
czych, przygotowywaniem wystaw i ekspozycji tematycznych 
oraz z prowadzeniem prac z najmłodszymi czytelnikami – zaję-
cia plastyczne, lekcje biblioteczne dla przedszkolaków, uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów, KLO i szkoły zawodowej. 
Organizowane są także wycieczki, konkursy oraz zimowiska.

Biblioteka w Brusach co roku w czasie ferii zimowych orga-
nizuje zajęcia dla dzieci, dające możliwości spędzenia wolnego 
czasu poza domem. W ramach ferii organizowano projekcje naj-
nowszych filmów, zabawy przy komputerowych grach eduka-
cyjnych, układanie puzzli oraz czytanie bajek dla najmłodszych. 
Ciekawą inicjatywą są wykłady prowadzone przez Ewę Kury-
lak z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 

Zajęcia z biblioterapii
Innowacyjną formą zajęć prowadzonych przez bibliote-

kę od 2005 r. są zajęcia z biblioterapii dla dzieci ze szkół 
podstawowych i przedszkoli. W biblioterapii wykorzystuje 
się terapeutyczne wartości literatury. Dzięki tym zajęciom 
można wpłynąć na zmianę zachowań, sposobu myślenia, do-
prowadzić do twórczego i aktywnego działania oraz pomóc 
we właściwym funkcjonowaniu w rodzinie i w szkole.

Cała Polska Czyta Dzieciom
Od 1 czerwca 2004 r. biblioteka prowadzi zajęcia w 

ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Akcję tę za-
początkowano przy udziale władz samorządowych.W spo-
tkaniach uczestniczyli zaproszeni rodzice. Akcja cieszyła 
się wielkim powodzeniem i jest kontynuowana.

Uwalniamy książki
MBP w Brusach przyłączyła się do akcji pod nazwą Bo-

okCrossing, która polega na celowym pozostawieniu książki 
na tzw. "półkach" lub w przypadkowych miejscach (ławka w 

Książka dobra na wszystko
Ostatnie cztery lata to dynamiczny rozwój Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brusach. Placówka doczekała się nowego po-

mieszczenia dla swojej filii w Męcikale. Jako pierwsza w powiecie chojnickim ma dostępny katalog biblioteczny w wersji online 
– oznacza to, że czytelnicy mogą przez Internet dowiedzieć się, jakie książki są w zbiorach biblioteki. W najbliższych planach jest 
uruchomienie usługi zamawiania książek przez Internet! Placówka prowadzi działalność w różnych płaszczyznach poprzez akcje 
takie jak „Cała Polska czyta dzieciom” czy też Book crossing czyli „uwalnianie książek”.

parku, tramwaj, pociąg, itd.), aby znalazca mógł ją przeczytać i 
przekazać dalej. Nazywa się to "uwalnianiem książek". Głów-
nym celem tej akcji jest podniesienie poziomu czytelnictwa  
w naszej gminie, przekonanie innych, że dzielenie się jest lep-
sze od posiadania, znalezienie przyjaciół i znajomych myślą-
cych podobnie jak my i wreszcie - o dobrą zabawę.

Nowe pomieszczenia i komputery
9 czerwca  2005 roku otwarto nowe pomieszczenia filii

bibliotecznej w Męcikale o powierzchni 67 m². Wśród zapro-
szonych gości w uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele 
z Wojewódzkiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz go-
spodarze wsi Męcikał. W ostatnich latach do biblioteki trafiło 7 
komputerów, w tym 3 z  programu „Ikonk@”. Od 2004 r. biblio-
teka udostępnia dla czytelników trzy stanowiska komputerowe z 
bezpłatnym dostępem do Intemetu, które mieszczą się w czytelni 
biblioteki. Odwiedziny w czytelni wzrosły o prawie 2 tysiące użyt-
kowników! Od kwietnia 2006 r. Miejska Biblioteka Publiczna  
w Brusach jako pierwsza w powiecie chojnickim ma dostępny 
katalog biblioteczny w wersji online. Baza danych tworzona jest 
w systemie SOWA. Każdy może uzyskać niezbędne informacje 
o gromadzonych zbiorach.  

Katalog biblioteki dostępny jest na stronie Miasta i Gminy Brusy www.brusy.pl 
lub na stronie: www.firma.sokrates.pl
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Monografia Brus
W najbliższym 
czasie nakładem 
Urzędu Miejskiego 
w Brusach ukaże 
się wielkie dzieło: 
Monografia „Bru-
sy. Dzieje miasta 
i gminy”. Licząca 
około 1000 stron 
książka będzie 
prawdziwą skarbnicą rzetelnej wiedzy 
o naszej gminie. Opracowania poszcze-
gólnych rozdziałów podjęli się specja-
liści w swoich dziedzinach. I tak doktor 
Krzysztof Walenta opisał najstarsze 
dzieje Brus, okresem międzywojennym 
oraz panowaniem Prusaków na naszych 
terenach zajął się profesor Józef Borzysz-
kowski. Dr Bogusław Breza opisał czasy 
II wojny światowej a doktor Cezary Ob-
racht-Prondzyński zajął się życiem po-
litycznym i gospodarczym po II wojnie 
światowej. Prace nad monografia trwają
od 2003 roku. Wydawnictwo zostanie 
wzbogacone setkami zdjęć, rycin, map 
często unikalnych. W książce zostaną 
przedstawione też wydarzenia z ostatnich 
lat z gminy Brusy zatem w monografii
odnajdą się z pewnością żyjący miesz-
kańcy miasta i gminy.

Foldery
Urząd Miejski i 
Gminne Centrum 
Informacji wydały 
wspólne z Pomor-

ską Regionalną Organizacją Turystyczną  
foldery: Perła zaborskiej krainy – Leśno 
oraz Zabytki miasta i gminy Brusy, w 
którym mowa o kościołach w Brusach 
i Leśnie, klasztorze w Orliku, kamien-
nych kręgach w Leśnie czy Dworku w 
Wielkich Chełmach. Ukazała się też 
mapa gminy i plan miasta „Brusy zabor-
ska kraina lasów i jezior”. Foldery te re-
klamują naszą gminę na różnego rodza-
ju imprezach i targach turystycznych.

Wieści gminne
Władze gminy od kilku lat w systema-
tycznych corocznych wydawnictwach 
„Wieści gminne” informują miesz-
kańców o tym co ważnego wydarzyło 
się w Brusach w ostatnim roku. Jest 

to przegląd najciekawszych inicja-
tyw, inwestycji, wydarzeń społecz-
nych, kulturalnych i politycznych. To 
prawdziwe kompendium wiedzy co 
do aktualnych wydarzeń z naszego 
regionu. Prócz „Wieści” Urząd Miej-
ski w ostatnim czasie przygotował 
kilka broszur informacyjnych takich 
jak: Na co wydajemy nasze pienią-
dze” w ramach projektu „Przejrzysta 
Polska”. Mieszkańcy Brus mieli moż-
liwość uzyskania z niej informacji co 
do budżetu 2004 roku. Innymi tego 
typu wydawnictwami były broszury: 
Inwestycje ZPORR Ulice i Gminne 
Centrum Informacji.

O Józefie Chełmowskim
Nakładem Urzędu Miejskiego w 
Brusach ukazała się bardzo starannie 
wydana pozycja „Józef Chełmowski 
- człowiek renesansu”. Opisano w 
nim najbardziej znanego mieszkań-
ca Brus, artystę i filozofa. Mowa jest
zarówno o jego twórczości jak i życiu 
rodzinnym. Znakomite fotografie jego
prac uzupełniają to wydawnictwo i 
sprawiają, że powinni po nie sięgnąć 
wszyscy miłośnicy sztuki nie tylko tej 
ludowej.

Jest też i poezja
Urząd Miejski w 
Brusach pomógł 
również Małgorzacie 
Ostrowskiej z Brus 
wydać jej pierwszy 
tomik poezji pt. Wy-
korzystać czas. Jej 
poezja szybko zna-
lazła uznanie wśród 
czytelników. Na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego www.
brusy.pl coś dla siebie znajdą i miłośnicy 
poezji. Opublikowane są tam bowiem 
utwory Janiny Głomskiej zebrane w kilku 
tomach m.in. „O tych co z tej ziemi”, „To-
nie morskie”, „Zaborskie strofy liryczne”, 
„Idąc drogą”.

Książka o Czarniżu
Monografię Czar-
niża pt. Czarniż. 
Przeszłość i teraź-
niejszość wsi oraz 
jednostki Ochot-
niczej Straży Po-
żarnej” udało się 
przygotować i 
wydać dzięki Ste-
fanowi Lewińskie-
mu i współpracy Urzędu Miejskiego, 
Rady Sołeckiej  i jednostki OSP. Jej 
promocja uświetniła obchody 60 lecia 
istnienia OSP w tej wsi. 

O Leśnie też napisali 
Wspaniałą pracę 
wykonali uczest-
nicy konferen-
cji naukowej, 
jaka odbyła się 
w czerwcu 2004 
roku w Brusach pt. 
Pradzieje Pomo-
rza Wschodniego 
w świetle najnowszych badań arche-
ologicznych. Dzięki za wszystko ich 
badaniom udało się wydać publikację 
„Brusy i okolice w pradziejach na tle 
porównawczym”. Urząd Miejski opu-
blikował te prace, by miłośnicy naj-
dawniejszej historii tych ziem mogli 
się zapoznać z wynikami najnowszych 
badań archeologicznych. 

WYDAWNICTWA

Józef Chełmowski z młodzieżą z Francji, Niemiec 
i Brus. 
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Od trzech lat we wrześniu w Męcikale odbywa się Fe-
styn Grzybowy. Jego organizatorami są: Stowarzyszenie 
Kobiet “Nad Brdą” w Męcikale oraz Rada Sołecka. Tra-
dycyjnie impreza odbywa się na Półwyspie w Męcikale. W 
2005 roku Królem Grzybobrania została Dorota Urbaniak. 
Księżniczkami – Urszula Kobus, Urszula Czapiewska 
oraz Maria Lemańczyk. Mistrzami Grzybobrania – Artur 
Jankowski i Sebastian Chabowski. Jak przystało na grzy-
bobranie w Męcikale można podczas festynu skosztować 
przepysznej zupy grzybowej. 

Męcikał. 
Festyn Grzybowy

Do tej pory pod patronatem Burmistrza Brus odbyły się 
już cztery edycje Zaborskiego Rajdu Rowerowego. Z okazji 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku odwie-
dzili takie miejscowości jak: Czapiewice, Czarnowo, Leśno, 
Małe Gliśno, a także Lubnię. W 2007 roku jedziemy do 
Zalesia, by uroczyście otworzyć nowowybudowane bo-
isko sportowe.

Zaborski Rajd Rowerowy

Na terenie gminy Brusy co rok odbywa się wiele turniejów i festynów, zarówno sołeckich, jak i gmin-
nych, które mają na celu integrację naszych lokalnych społeczności oraz promowanie takich wartości jak: 
sportowa rywalizacja, kultywowanie wartości kulturalnych. 

Festyny, turnieje, uroczystości

6 sierpnia br. na boisku przy Szkole Podstawowej 
w Lubni odbył się coroczny Turniej Czterech Sołectw. 
Tradycyjnie rozpoczął się on rozgrywkami piłki nożnej. 
Mecze te rozgrywane były pomiędzy przedstawicielami 
sołectw: Główczewice, Lubnia, Orlik i Zalesie. Najlepsi 
okazali się piłkarze z Orlika, drugie miejsce zajęli zawod-
nicy z Główczewic, trzecie reprezentacja Lubni, a czwar-
te miejsce przypadło piłkarzom z Zalesia.  

Wieczorem nadszedł czas na sztandarową konkuren-
cję turnieju – „Przewracanie opony”. Konkurencja ta 
polegała na przerzucaniu opony w czasie 1 minuty.  Po 
emocjonującej dogrywce zwycięzcą został Krzysztof 
Kloskowski. 

Turniej Czterech 
Sołectw w Lubni

Najsilniejsi z silnych walczą o tytuł w Lubni.

Zwycięzcy grzybobrania w 2005 roku.

Długa jest droga do Czarniża, jeśli się jedzie rowerem.
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Zaborskie Dożynki Gminne kończą cykl imprez ple-
nerowych w gminie Brusy. Impreza ta cieszy się coraz 
większą popularnością wśród mieszkańców gminy i prze-
bywających w Brusach gości.  A to dzięki wprowadzanym 
co rok atrakcjom. I tak w 2005 roku sołtysi przygotowali 
wspaniały korowód pojazdów dożynkowych, który - zanim 
trafił na plac dożynkowy - przejechał przez całe miasto. 

W 2003 roku najlepszym sołectwem było Leśno, w 
2004 – Gacnik. Przed rokiem najlepszym sołectwem mia-
sta i gminy Brusy zostało sołectwo Małe Gliśno. W 2006 
roku ponownie zwyciężył Gacnik. Otrzymało Puchar Prze-
chodni Burmistrza Brus. W konkurencjach sołeckich brało 
udział tak wielu zawodników, że organizatorzy musieli zre-
zygnować z przeprowadzenia kilku konkursów.

Dożynki na Zaborach 

Wyniki konkurencji

2005 2006
Placek dożynkowy

1. Kosobudy
2. Brusy
3. Huta

1. sołectwo Kosobudy 
2. gmina Czersk 
3. sołectwo Huta

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy

1. Męcikał, Małe Gliśno
2. Huta
3. Zalesie

1. gmina Chojnice - sołec-
two Swornegacie 
2. sołectwo Małe Gliśno  
3. sołectwo Czyczkowy

Najatrakcyjniejsze stoisko dożynkowe

1. Kosobudy i Brusy
1. sołectwo Kosobudy 
2. gmina Czersk  
3. osiedla Brusy

Pojazd dożynkowy

1. Męcikał, Gacnik
2. Małe Chełmy, 
3. Lubnia

1. sołectwo Gacnik 
2. sołectwo Męcikał 
3. sołectwo Lubnia

Rzut wałkiem do chłopka

1. Paulina Kobus – Brusy
1. Dorota Szultka z Czycz-
ków

Siłacz - przetaczanie balotów:

1. Ryszard Gielewski 
– Leśno

 
1.  Janusz Miszewski  - 
Małe Gliśno

Brusy gwarantują nie tylko 
pogodę, ale i dobrą zabawę

2 września tego roku miały miejsce Dożynki Powiatowe. 
Tym razem odbywały się one w Brusach. Jak co roku uroczy-
stości przewodniczyli starosta i starościna dożynek. W tym 
roku byli to Beata Karnowska i Marek Rumel Czarnowski.  
Obchody święta rolników i plonów rozpoczęły się uroczystą 
Mszą Św. w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach, 
celebrowaną przez księdza biskupa Piotra Krupę. We mszy 
uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych z 
terenu powiatu Chojnickiego na czele ze Starostą Chojnickim, 
Markiem Buzą, Burmistrzem Brus, Jerzym Fijasem, Burmi-
strzem Miasta Chojnice, Arseniuszem Finsterem, Wójtem 
Gminy Chojnice, Zbigniewem Szczepańskim, Burmistrzem 
Gminy Czersk, Markiem Jankowskim, Wójtem Gminy Ko-
narzyny, Marią Kozłowską. Pierwszym elementem mszy 
było wprowadzenie wieńców dożynkowych do Kościoła. 
Wieńce te przygotowane zostały przez każdą gminę z terenu 
powiatu chojnickiego oraz sołectwa gminy Brusy. Po mszy 
św. uczestnicy dożynek  w kolorowym orszaku przemaszero-
wali ulicami Brus na stadion miejski, gdzie odbywała się dal-
sza część uroczystości. Podczas przywitania para gospodarzy 
przekazała chleb Staroście Chojnickiemu. Jako wyraz hołdu 
dla ciężkiej pracy rolników oraz w podziękowaniu za plony 
Bracia Kurkowi z Brus wystrzelili z armaty. 

Gwiazdą wieczoru w 2006 roku był zespół BONEY M.
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Tak było w 2004 roku

Tak było w 2005 roku

Tak było w 2006 roku

Efektowny konkurs „Lanie wody” Delegacja z Brus na Dożynkach Wojewódzkich w Rytlu.

Zwycięzcy konkursu „Najładniejsza posesja miasta i gminy Brusy”. Występy Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego „Krëbane”.

Bruskie stoisko na Samorządowo - Diecezjalnych  Dożynkach woj. 
Pomorskiego Lubań 2006.

Występy zespołu Wraki na Dożynkach Powiatowych w Brusach.

Dożynkowa fotogaleria

Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, tel. 0 52 398 23 58, fax 052 398 22 04
 www.brusy.pl   www.bip.brusy.pl   e-mail: um@brusy.pl

Skład, łamanie tekstu, druk: drukarnia i wydawnictwo Hegard, Chojnice, ul. Składowa 6, tel. 052 397 16 86, www.hegard.pl
nakład: 4000 egz.ISBN: 83-924219-0-6


