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APEL związku WZRKiOR w Bydgoszczy o pomoc dla; 
mieszkańców wsi i rolników w części obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

dotkniętych tragicznymi skutkami nawałnicy z nocy 11/12 sierpnia 2017r. 

Tej nocy nad częścią Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeszła nawałnica wraz z trąbą powietrzną 
powodując ogromne straty w majątku gospodarstw rolnych uszkadzając ok. 2 tys. budynków 
mieszkalnych oraz bliżej nie określoną ilość budynków gospodarczych. Całkowitemu zniszczeniu uległy 
drzewa lasów na obszarze 8 tys. ha; oraz znaczna część przydrożnego i przydomowego starodrzewia. 
Najbardziej ucierpiały wioski z powiatów: Tuchola, Żnin, Nakło, Sępolno Krajeńskie, Bydgoszcz Ziemski 

Przedstawiciele związku WZRKiOR w Bydgoszczy dokonali wizji lokalnych zniszczeń po przejściu 
nawałnicy i trąby powietrznej w gospodarstwach, wysłuchali problemów poszkodowanych oraz 
propozycji oczekiwanej pomocy w usuwaniu skutków zdarzenia - nawałnicy 

Oczekiwane działania wsparcia i pomocy rolnikom i mieszkańców wsi dotkniętych nawałnicą to: 
1. Przyśpieszyć. szacowania strat przez powołanie Komisji Gminnych oraz przez ubezpieczycieli, 
2. Na obszarach dotkniętych nawałnicą powołać Gminne Sztaby Kryzysowe celem których byłoby: 

a) zinwentaryzowania szkód, oczekiwanej pomocy i wsparcia 
b) koordynacja i sterowanie pomocą rzeczową i siłami ludzkimi z zewnątrz do likwidacji skutków 

3. Wystąpić o udzielenie pomocy w usuwaniu skutków nawałnicy przez sąsiednie jednostki samorządu 
terytorialnego, organizacje pozarządowe (OSP, GSW, Kółka i Organizacje Rolnicze, ZRP etc.) 

4. Wystąpienie Wojewody do Rządu RP z wnioskiem ogłoszenia stanu klęski żywiołowej dla 
obszaru gmin najbardziej poszkodowanych przez żywioł. 

5. Zawnioskować do Wojewody i Marszałka Województwa o wydzielenie z budżetu środków wsparcia 
poszkodowanych w celu odtworzenia zniszczonych budynków mieszkalnych i gospodarczych. 

6. Zapewnić potencjał wykonawczy dla usuwania i naprawy szkód w obiektach, szczególnie odbudowy 
domostw i budynków gospodarczych przed zimą w postaci: 
a) mocy wykonawczych dla robót budowlanych w tym finansowanych z funduszu pracy 
b) dostępu do pozyskania drewna z wiatrołomów, jego przetarcia na drewno budowlane, 

7. Wystąpić o solidarną pomoc wsparcia poszkodowanych przez Regiony i sąsiednie środowiska 
wiejskie nie dotknięte klęską, 

Członkowie naszego Związku i rolnicy przyłączając się do pomocy usuwania skutków nawałnicy, 
apelują w imieniu poszkodowanych o podjęcie działań wsparcia w postaci: 
1. Bezpośredniego udziału w usuwaniu skutków nawałnicy w ramach pomocy międzysąsiedzkiej 
2. Wsparcia inicjatywy zbiórki środków finansowych do puszek przez Caritas dla odbudowy 

uszkodzonych budynków lub przekazywanie materiałów budowlanych 
Ponadto, mając na uwadze straty znacznych rozmiarów w mieniu osób fizycznych spowodowane 
nawałnicą mających znamiona klęski żywiołowej, wnosimy do władzy państwowej i samorządowej o 
ogłoszenia stanu klęski żywiołowej dla obszaru gmin najbardziej dotkniętych przez żywioł oraz pilne 
podjęcie skoordynowanych działań na rzecz pomocy poszkodowanym, zwłaszcza dla tych, którzy 
utracili znaczny dorobek swego życia i obecnie podejmują się odbudowy lub remontów budynków dla 
zapewnienia przed zimą dachu nad głową swoim rodzinom. 
Bądźmy solidarni z bliźnimi w nieszczęściu, przyłączmy się do pomocy poszkodowanym. 

Inowrocław, dnia 14 sierpnia 2017r. 
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