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 Potrzebującym dowożono wodę pitną, 
żywność, środki czystości, art. szkolne oraz  
odzież. Zapewniano także  agregaty wraz 
z paliwem. Dodatkowo w Centrum 
Kultury i Biblioteki w  Brusach oraz 
świetlicach wiejskich w Czyczkowach 
i Leśnie oraz klasztorze w Orliku 
zorganizowano punkty przyjmowania 
i wydawania darów. Przy wsparciu 
sponsorów oraz PCK i Caritas, 239 dzieci, 
z rodzin poszkodowanych przez nawałnicę 
skorzystało z wypoczynku w formie 
kolonii letnich i zimowych.

  W dniu 20 marca 2018 r. w Brusach, gościł 
Prezydent RP Andrzej Duda, który spotkał się 
z osobami zaangażowanymi w usuwanie 
tragicznych skutków nawałnicy z województwa 
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Prezydent 
zadeklarował swoje wsparcie i dziękował 
wszystkim zaangażowanym w walkę o lepsze 
jutro dla poszkodowanych, a także podkreślił 
wielką ofiarność i solidarność mieszkańców oraz 
służb z terenów dotkniętych nawałnicą.
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  Poszkodowanych w nawałnicy wsparciem otoczyły  
władze rządowe i samorządowe. Gminę Brusy osobiście 
wizytowali m.in.: Premier Beata Szydło, Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej 
Antoni Macierewicz, Zastępca Szefa Kancelarii 
Prezydenta RP Paweł Mucha oraz WojewodaPomorski 
Dariusz Drelich, Marszałek Woj. Pomorskiego Mieczysław Struk. Po wizycie, 
Premier wdrożyła ustawę umożliwiającą uproszczenie zasad odbudowy, remontów 
i rozbiórek budynków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

   W 2017 r., naszym mieszkańcom, wypłacono ze środków rządowych ponad 1,2 tys. 
zasiłków na łączną kwotę niespełna 7 mln. zł oraz 107 zasiłków na łączną kwotę ok. 
1,3 mln zł ze środków pozarządowych pochodzących m.in. z wpłat samorządów i in-
-nych darczyńców. Przy pomocy pracowników szkoły i wolontariuszy, w miejscowym 
domu strażaka i szkole podstawowej zorganizowano noclegi i wyżywienie. Dzięki 
dużej pomocy mieszkańców z ciepłego posiłku, przez ponad dwa tygodnie, korzystało 
codziennie średnio 200 osób pracujących przy usuwaniu skutków kataklizmu. 
Architekci i studenci architektury pomagali w przygotowaniu szkiców budowlanych, 
niezbędnych do szybkiej odbudowy zniszczeń. Uruchomiono magazyny: płodów 
rolnych w Brusach - Jagliach i materiałów budowlanych w Brusach.

   Bruski Samorząd aktywnie uczestniczył w udzielaniu pomocy poszkodowanym oraz 
osobom pracującym przy usuwaniu skutków kataklizmu. Zapewniono pomoc 
psychologiczną i prawną. Pracownicy Urzędu Miejskiego, Miejsko Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego z Chojnic niezwłocznie przystąpili do szacowania strat w  mieniu 
prywatnym i komunalnym. Dużą pomocą, w ocenie, służyli urzędnicy, pracownicy 
socjalni i inspektorzy z innych stron Polski. Ponadto w Brusach uruchomiono Mobilny 
Punkt Obsługi Klienta PZU.



  Żywioł odebrał wielu ludziom dorobek 
ich życia. Brusy są jedną z najbardziej 
poszkodowanych gmin pod względem 
zniszczeń domostw. Uszkodzeniu uległo: 
ok. 30% domów mieszkalnych, 1 tys. 
budynków gospodarczych oraz mała 
architektura. Ponad 50 rodzin musiało 
opuścić swoje domy. Straty w uprawach odniosło ok. 470 gospodarstw, a łączna 
powierzchnia zniszczeń wyniosła ponad 5 tys. ha. Powstały liczne straty w mieniu 
komunalnym: ok. 9 km ścieżek rowerowych, ok. 90 km dróg, obiekty i urządzenia sieci 
kanalizacyjnej, szkoły, infrastruktura sportowa, turystyczna,kulturalna i sakralna.

  Noc z 11 na 12 sierpnia 2017 r. na stałe zapisze się w pamięci mieszkańców miasta 
i gminy Brusy. Nawałnica, która przeszła przez Polskę w pasie od Dolnego Śląska 
po Pomorze Gdańskie oraz Warmię niszczyła wszystko, co napotkała na swej drodze. 

3  Na Pomorzu zniszczeniu uległo ok. 45 tys. ha lasów, a niemal 8  mln  m  stanowią 
powalone drzewa. W gminie Brusy obszar strat obejmuje ok. 57% (13,5 tys. ha) 
w ogólnej powierzchni leśnej (23,7 tys. ha), w tym kilka pomników przyrody. 
Do całkowitego wyrębu przeznaczona została połowa uszkodzonych drzew.

   W wyniku nawałnicy nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej. Najdłużej, 
ok. 3 tyg., bez prądu pozostawały osoby mieszkające poza głównymi miejscowościami. 

   Na prośbę Burmistrza Brus, w pracach 
m.in. przy udrożnieniu koryt rzek 
Młosiny i Zbrzycy włączono wojsko 
wraz z ciężkim sprzętem. Ponadto 
Ministerstwo Obrony Narodowej 
przekazało dwa wozy bojowe na użytek 
straży pożarnej w Leśnie i Brusach.

    Na bruskim stadionie powstał punkt koncentracji sił i środków służb ratunkowych 
oraz wojska. Strażacy niezwłocznie przystąpili do usuwania zagrożeń spowodowanych 
przez wiatrołomy, udrożniania dróg i pomocy w przy uszkodzonych domostwach. Na 
zabezpieczenie dachów, na ternie naszej gminy, zużyto ok. 20 tys. m2 plandek. Wg 
danych KPPSP w Chojnicach, 33% interwencji stanowiły zgłoszenia z gminy Brusy. 

W  usuwaniu szkód na terenie gminy 
brało udział łącznie ok. 10  tys. strażaków 
z ponad 70 jednostek OSP i PSP z całej 
Polski. 

  Od pierwszych godzin po katastrofie działało w Brusach, Gminne Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, którego koordynatorem był Burmistrz Brus. W prace 
ratownicze i porządkowe zaangażowane były władze rządowe, samorządowcy z całej 
Polski, strażacy, żołnierze, policjanci, leśnicy, pracownicy energetyki, radni i sołtysi z na- 
-szej gminy, harcerze, osoby prywatne, nauczyciele, pracownicy Urzędu Miejskiego, 
Zakładu Gospodarki Komunalnej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
zarządu oświaty, Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, 
mieszkańcy oraz inne służby niosąc bezpośrednie wsparcie poszkodowanym. W pomoc 
włączyły się: firmy, banki, rolnicy, osoby duchowne, Caritas, PCK, związki zawodowe 
nauczycieli, fundacje, Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie, Rycerze Kolumba, media oraz 
inne organizacje. Dużym wsparciem służyli mieszkańcy niosący sąsiedzką pomoc oraz 
lokalni przedsiębiorcy udostępniający ciężki sprzęt.

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Przyjaciele Gminy Brusy!
Mając w pamięci tragiczne w skutkach wydarzenia sierpniowej nawałnicy oraz 
ogrom zniszczeń na terenie naszej gminy wyrażamy głęboką wdzięczność za 
okazane wsparcie. Nie zważając na przeszkody, z odwagą wyciągali Państwo 
pomocną dłoń i z życzliwością nieśli pomoc potrzebującym. 
Dziękujemy za zaangażowanie, liczne dary i środki finansowe, dzięki którym 
udało się przywrócić równowagę, w części odbudować infrastrukturę miasta 
i gminy Brusy oraz domy naszych mieszkańców. Zajmujecie Państwo szczególne 
miejsce w naszych sercach i pamięci.

          Z wyrazami wdzięczności 
                Burmistrz Brus
              Witold Ossowski

       Przewodnicząca rady miejskiej
               Beata Zblewska
               wraz z radnymi 


