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Panie i Panowie

Marszałkowie Województw, Starostowie Powiatów,
Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast
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W zwipku z tragiczną w skutkach nawałnicą, która w sierpniu 2017 r. przeszła

przez teren Gminy Sośno, województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński,

zwracamy się z uprzejmą prośbą do Waszych Samorządów o udzielenie naszej gminie
możliwej pomocy finansowej na usunięcie zniszczonej gminnej infrastruktury oraz

pomoc mieszkańcom, którzy zostali najbardziej poszkodowani przez żywioł,
azróżnych przyczyn dotychczasowa pomoc nie mogła do nich dotrzeć
w wystarczającej wielkości.

Gminę Sośno zamieszkuje nieco ponad 5 tys. mieszkańców. Wichura

sierpniowa uszkodziła bądź zniszczyła ponad 1400 budynków, z czego około 500 to

budynki mieszkalne. Praktycznie nie by4o rodziny, która nie ucierpiała w wyniku ataku

żywiołu! Mieszkańcy, za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej, otrzymali

pomoc rządową, w formie dotacji celowej, na likwidację skutków nawałnicy. Obecnie

remontują i odbudowują swoje domy. Dzięki wsparciu samorządów z terenu całego

kraju otrzymaliśmy pomoc na remont infrastruktury gminnej oraz na pomoc dla
mieszkańców.

Dotychczas przekazane przez samorz4dy środki pozwoliły wyremontować

m.in. pokrycia dachowe na budynkach oświatowych i innych obiektach komunalnych

oraz wymienić podłogi i wymalować ściany w zalanych pomieszczeniach.

Naprawiono infrastrukturę sportową w szkołach i tereny rekreacyjne w sołectwach.

Naprawiono również dach na budynku urzędu gminy oraz uporządkowano tereny

komunalne ze zwalonych drzew. Aby zapewnić mieszkańcom dojazd do domostw,

stale zabezpieczana jest przejezdność dróg gminnych, które są w ogromnym stopniu
rozmoknięte.
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Niestety nie wszystko udało nam się wykonać przed nadejściem zimy.

Szczególnie uciążliwy był brak fachowców branży budowlanej, którzy mieli ogrom
robót przy remontach i odbudowie uszkodzonych lub zniszczonych budynków.
Zabrakło również środków m.in. na remont infrastruktury mieszkaniowej w
uszkodzonych i zniszczonych obiektach komunalnych. Mieszkańcom, którzy nie
mogli zamieszkać w swoich dotychczasowych lokalach zabezpieczyliśmy kontenery
mieszkalne, jako tymczasowe schronienie. Udało się także pozyskać dwa mieszkania,
które, po przeprowadzeniu remontu, zasiedlimy lokatorami zamieszkującymi obecnie
w obiektach tymczasowych. Niezbędne są także działania związane z umocnieniem
rozmokniętych dróg dojazdowych do gospodarstw domowych.

Nie jesteśmy w stanie odbudować się samodzielnie, gdyż potencjał małej
5 tysięcznej wiejskiej gminy jest niewielki. Nie posiadamy przemysłu ani innych
możliwości pozyskania wystarczających dochodów własnych. W związku z tym,
że straty wystąpiły na całym obszarze Gminy Sośno - są one ogromne, za każdą
pomoc ze strony Waszego Samorządu z góry serdecznie dziękujemy. Dziękujemy
jeszcze raz wszystkim samorządom: Województwom, Powiatom, Miastom i Gminom,
które dotąd nas wspierały.

Nadmieniam, że w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych
jesteśmy gotowi do przyjęcia pomocy finansowej i jej rozliczenia w wyznaczonym
w umowie terminie.

Za każdy przejaw życzliwości w tym wzg%:dzie serdecznie dziękuję w imieniu
swoim oraz mieszkańców naszej gminy.
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Potrzeby 

1. Mieszkalne budynki komunalne: 

 

a) Budynek w Olszewce:  

 

Zdjęcie 1. Stan po nawałnicy: zerwane poszycie dachowe wraz z konstrukcją oraz uszkodzone ściany 

 

Zdjęcie 2. Stan aktualny: na pierwszym planie mieszkanie zastępcze w postaci domku holenderskiego 



b) Mieszkania w budynku starej poczty: 

 

 

Zdjęcie 3. Stan po nawałnicy zerwane poszycie dachowe oraz uszkodzona ściana nośna  

 

Zdjęcie 4. Stan aktualny: w głębi po lewej stronie mieszkania zastępcze w postaci domków holenderskich 

  



2. Rozmoknięte drogi dojazdowe do wybudowań: 

 

Zdjęcie 5. Droga w Rogalinie 

 

  

Zdjęcie 6. Drogi w Skoraczewie 



Remonty, porządkowanie 

1. Budynek Urzędu Gminy Sośno: 

 

Zdjęcie 8. Stan aktualny po remoncie poszycia dachowego 

  

Zdjęcie 7. Stan po nawałnicy: zerwane poszycie dachowe 



2. Teren Szkoły Podstawowej w Sośnie: 

 

 

Zdjęcie 9. Stan po nawałnicy: zniszczona infrastruktura boiska oraz poszycia dachowego SP 

 

Zdjęcie 10. Stan po nawałnicy: uszkodzone poszycie dachowe w budynku SP 



 

Zdjęcie 11. Uszkodzenia po nawałnicy: uszkodzony dach SP oraz zniszczona infrastruktura boiska 

 

Zdjęcie 12. Stan po nawałnicy: zerwane poszycie dachowe z sali gimnastycznej w Sośnie 



 

Zdjęcie 13. Stan aktualny sali gimnastycznej w Sośnie: naprawione poszycie dachowe 

 

Zdjęcie 14. Aktualny stan boiska w Sośnie: naprawiona bieżnia oraz piłkochwyt 



 

Zdjęcie 15. Stan aktualny SP w Sośnie: naprawione poszycie dachowe 

  



3. Cmentarz komunalny w Sośnie:  

 

Zdjęcie 16. Stan po nawałnicy: zniszczone nagrobki przez powalone drzewa 

 

Zdjęcie 17. Stan po nawałnicy: uszkodzony chodnik z kostki brukowej 



 

Zdjęcie 18. Stan po nawałnicy: uszkodzony krzyż oraz chodnik z kostki brukowej 



 

Zdjęcie 19. Stan aktualny: zniszczone drzewa zostały usunięte ubytki w chodniku zostały czasowo zasypane 

 

Zdjęcie 20. Stan aktualny: uszkodzony krzyż, kostka brukowa do uzupełnienia 



4. Prywatne budynki mieszkalne i gospodarcze: 

 

a) Budynek gospodarczy: Sośno ul. Sępoleńska 8 

 

Zdjęcie 21. Stan po nawałnicy: zerwane poszycie dachowe oraz obalone ściany nośne 

 

Zdjęcie 22. Stan aktualny w trakcie odbudowy 



b) Budynek mieszkalny: Rogalin 6 

 

 

  

Zdjęcie 23. Stan po nawałnicy: zerwane poszycie dachowe oraz konstrukcja dachu 

Zdjęcie 24. Stan aktualny po odbudowie dachu i remoncie wnętrza 



c) Budynek gospodarczy oraz chlewnia: Rogalin 54 

 

  

Zdjęcie 26. Stan po nawałnicy doszczętnie zniszczony budynek gospodarczy po którym została tylko posadzka oraz uszkodzony dach 
chlewni 

Zdjęcie 25. Odbudowany budynek gospodarczy oraz zmienione poszycie dachowe wraz z konstrukcją na chlewni 



5. Lasy…: 

 

Zdjęcie 27. Las pomiędzy Wąwelnem a Toninem 


