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Przewodniczący Rady Miej-
skiej Roman Lewicki dyskusję
rozpoczął słowami:
- Gmina od lat ponosi ciężary

inwestycyjne, w pełni świadoma
swojej polityki pro turystycznej. Sa-
morządowi osieckiemu udało się
doprowadzić do tego, że tysiące
turystów przyjeżdża na weekend
do Osiecznej. Zewsząd słychać
głosy, że letnisko w Osiecznej to
śliczne miejsce, gdzie można wy-
począć, gdzie widać, że co roku
dzieje się coś dobrego, gdzie ro-
dziny z dziećmi chcą przyjeżdżać.
Taka sytuacja, że przyjeżdżają do
nas tysiące ludzi ma też nega-
tywne dla nas skutki – pojawiają
się bowiem także ludzie, którzy nie
potrafią współżyć z innymi ludźmi,
mają inny świat wartości, nie mają
nic wspólnego z kindersztubą, z
zasadami dobrego wychowania, z
poszanowaniem czyjejś własności.
W cywilizowanym społeczeń-

stwie jest tak, że obywatele sami
nawzajem się pilnują, jest poczu-
cie, że dobro publiczne jest niena-
ruszalne. Bywa też tak, że do
pilnowania bezpieczeństwa wyma-
gana jest obecność organów pań-
stwa czyli policji.
Doświadczyłem już tego nieraz,

ale weekend był przykładem na to,
że w miejscu gdzie były setki osób,
był alkohol, było niszczenie na-
szego wspólnego mienia czyli za-
tapianie w środku dnia na oczach
wszystkich przez grupę kilkunastu
osób naszej fontanny, gdzie było
skakanie nie tylko z pomostu, nie

tylko z barierek, ale również z
daszku altany widokowej. Noc po-
przedzająca rozpoczęcie wee-
kendu też była nocą, gdzie
nastąpiła próba zatapiania naszej
fontanny przez grupę podchmielo-
nych obywateli, słyszałem, że wy-
rwane jest jedno z przyłączy wody
na polu campingowym. Sceny z
weekendu na letnisku były sce-
nami dantejskimi.
Letnicy, oczywiście nie

wszyscy, przyjeżdżają w gościnę
do naszej miejscowości, my im da-
jemy możliwość miłego spędzenia
czasu, a część z tych gości, nie
dosyć że się upija, nie dosyć, że
niszczy nasze dobro, to na końcu
wyjedzie i zostawia ten cały bała-
gan. Ja w sobotę, a wiecie jakim
jestem od lat gorącym zwolenni-
kiem podnoszenia atrakcyjności
naszej gminy, zastanawiałem się
po co to i dla kogo? Kto odnosi ko-
rzyść z tego, że dzisiaj Osieczna
jest tak atrakcyjną miejscowością
wypoczynkową?
Taki stan jak jest dzisiaj jest nie-

dopuszczalny i wymaga podjęcia
strategicznych decyzji policji pań-
stwowej. Mówię też o dramatycz-
nych decyzjach w przyszłości z
naszej strony, bo jeśli policja powie
nam, że nie jest w stanie zapewnić
nam bezpieczeństwa, to proszę
„rzucać” pomysły jak ten problem
rozwiązać. Powiem o dwóch skraj-
nych pomysłach: po pierwsze
zakaz sprzedaży alkoholu na let-
nisku po drugie – ogrodzenie let-

Poruszone na sesji
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Osiecznej wywiązała się dyskusja. Tematem było
funkcjonowanie letniska w Osiecznej.

niska, biletowanie, wpuszczanie
obywateli za opłatą i ceny, które
pozwolą na to, żeby zapłacić firmie
ochroniarskiej za pilnowanie nas
wszystkich. Następny pomysł:
określenie pojemności letniska,
wpuszczenie tysiąca osób. Mu-
simy się nad tym zastanowić, bo
dzisiaj osiągnęliśmy ten efekt,
który chcieliśmy osiągnąć. Podnie-
śliśmy atrakcyjność letniska i lu-
dzie przyjeżdżają do nas spędzać
czas. Ale jeśli nie znajdziemy part-
nerstwa w policji, to będziemy mu-
sieli podejmować strategiczne
decyzje. Najważniejsze jest bez-
pieczeństwo naszych obywateli.

Przedstawiciel policji Dariusz
Dworniczak powiedział, że
osiecka policja ma ograniczone
możliwości, mniej pracowników i
wiele miejscowości w gminie,
gdzie także trzeba pilnować po-
rządku.

Radny Józef Juchniewicz po-
wiedział:
- Powinniśmy wrócić do tego co

kiedyś miało miejsce na letnisku.
Był wtedy całodobowy dyżur. Był
tam policjant niezwiązany z na-
szym rewirem. Policjant z ze-
wnątrz. A wracając do tego, co
mówił przewodniczący – ja pamię-
tam takie czasy, kiedy letnisko było
ogrodzone i jako mały chłopiec
musiałem mieć złotówkę, żeby na
letnisko wejść. Jakby to faktycznie
było ogrodzone, to liczba osób by-
łaby ograniczona i na terenie by-
liby tylko ci, którzy rzeczywiście z

tego letniska chcą korzystać.
Radny Dariusz Bojek dodał,

że może warto by się było zasta-
nowić nad dofinansowaniem ja-
kiejś dodatkowej ochrony.

Przewodniczący Roman Le-
wicki odpowiedział, że wiąże się
to z poniesieniem dodatkowych
kosztów.
- Ja dziś pytam kto jeszcze po-

winien się dołożyć do tego inte-
resu, bo przecież na letnisku są
przedsiębiorcy, którzy czerpią naj-
większe zyski z funkcjonowania
letniska w Osiecznej.

Zastępca Przewodniczącego
Mariola Pazoła przypomniała o
postawie obywatelskiej, by ludzie
reagowali na to, co dzieje się
wokół, by zwracać uwagę ludziom,
którzy nie potrafią się poprawnie
zachować, którzy nie zachowują
zasad bezpieczeństwa i niszczą
cudze mienie.

Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna poinformował o planie
położenia na części dachu altanki
blachy, która uniemożliwi wcho-
dzenie na daszek i skakanie z
niego oraz o planie zamocowania
płotka wokół fontanny.
- Te działania zapewne popsują

efekty wizualne, ale być może
uniemożliwią nagminne akty wan-
dalizmu.

Radna Renata Helińska zapy-
tała dlaczego wzywa się policję do
ochrony meczów, a nie można
wezwać policji by pilnowała po-
rządku na letnisku.

Przewodniczący Roman Le-
wicki wyraził nadzieję, że istnieje
możliwość wywalczenia dla
Osiecznej dwóch zatrudnionych na
sezon policjantów – po to, by za-
trudnieni na tych etatach policjanci
mieli baczenie na letnisko.
- Osieczna to miejscowość wy-

poczynkowa, gdzie latem przyjeż-
dża więcej ludzi, niż Osieczna ma
mieszkańców.

Zastępca przewodniczącego
Alojzy Karolczak zauważył, że
przykład ukarania kilku obywateli
powoduje to, że ludzie zaczynają
myśleć, bać się konsekwencji.

Przykładów rozwiązań jest
wiele. Pytanie, czy nas, jako
mieszkańców i turystów jako na-
szych gości te rozwiązania będą
satysfakcjonowały? Czytelnicy po-
zwolą, że nie będziemy komento-
wać tego o czym mówiono
podczas sesji. Zastanówmy się
tylko czy swoim zachowaniem lub
też brakiem reakcji na akty wanda-
lizmu warto doprowadzić do wpro-
wadzenia w życie pomysłów, o
których mówili radni…


