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Jeszcze atrakcyjniej Gmina Osieczna od kilku lat
dba o to, by jej letnia wizytówka –
letnisko w Osiecznej było coraz
bardziej atrakcyjne. Skutkuje to
coraz większym zainteresowaniem
turystów i letników odwiedzających
naszą gminę, a i mieszkańcy nie
mogą narzekać na brak atrakcji. W
tej najcieplejszej porze roku na
plaży nad bezpieczeństwem plażo-
wiczów czuwają ratownicy, pomost
jest oblegany, fontanna przyciąga
spacerujących nie tylko w dzień,
ale i w nocy, kiedy podświetlane
kolorowymi światłami strugi wody
wyglądają najbardziej efektownie. 

W tym roku pojawiała się nowa
atrakcja – ścieżka rekreacyjna
umiejscowiona na jeziorze Łoniew-
skim. Ścieżką tą można wędrować

od pomostu do kładki przy trzci-
nach. Długość serpentynowej trasy
wynosi ok. 50 metrów. Jest to at-
rakcja nie tylko dla dzieci, niespo-
tykana na jeziorach najbliższej
okolicy. Głębokość wody w miejscu
spacerów „po tafli jeziora” nie prze-
kracza jednego metra.

Gmina zadbała też o miłośni-
ków aktywnego wypoczynku nad
jeziorem. Wzbogacono wyposaże-
nie letniska o nowy sprzęt pływa-
jący w postaci czterech kajaków,
czterech rowerów wodnych, jednej
czteroosobowej łodzi i jednej łodzi
ratunkowej. Poza tym zakupiono
też 25 nowych kamizelek ratunko-
wych. Atrakcji nie brakuje, zatem w
Osiecznej nikt nie powinien się nu-
dzić!

Letnisko gotowe na otwarcie sezonu
Kiedy przygotowywaliśmy informację o otwarciu sezonu na letnisku w Osiecznej, niemal wszystko gotowe już było do naj-
większej imprezy nad jeziorem, do „Wianków”. Bo choć oficjalnie sezon rozpoczyna się 1 lipca, tak naprawdę co roku „Wianki”
są początkiem letniego wypoczynku. O tej imprezie piszemy na stronie 1, a w tekście poniżej o pozostałych kwestiach doty-
czących letniska.

- Już od kilku tygodni przygoto-
wujemy plażę i teren wokół na
przyjęcie wczasowiczów - mówi
Ryszard Umiński, gospodarz
letniska. - Malujemy kosze, ławki,
kosimy trawę, sprawdzamy urzą-
dzenia, czyścimy toalety i prysz-
nice. Wszystko musi być gotowe i
zgodne z wymaganiami prawdzi-
wego kąpieliska. Bo nasze kąpie-
lisko spełnia wymogi europejskie i
jest jedynym w regionie, które ma
prawo do tego statusu.

Ryszard Umiński pełni funkcje
gospodarza letniska już osiemna-
sty rok. Mówi, że przez te wszyst-
kie lata dbał aby wczasowicze i
turyści czuli się nad jeziorem w
Osiecznej bezpiecznie i żeby mieli
tu czysto i wygodnie. Dlatego do
sezonu przygotowuje się już od
maja. Teraz jest na letnisku kilka-
naście godzin tygodniowo, ale od
lipca będzie codziennie wcześnie
rano i po południu, a w weekendy
przez cały czas. Od rana do wie-
czora pracować też będą dwie
osoby, w wypożyczalni sprzętu i w
toalecie. 

- W pogodne dni jest tutaj około
siedemset osób, ale w niedziele
nawet trzy tysiące - dodaje Ry-
szard Umiński. - Zdajemy sobie
sprawę, że jesteśmy dla nich i to
tak długo póki są na plaży. Wcześ-
nie rano sprzątamy, wywożąc całe
kontenery śmieci. Odpowiadamy
bowiem za czystość i porządek.

Pan Ryszard dodaje, że przez
ostatnie lata letnisko bardzo się
zmieniło. Tak naprawdę to jest to
zupełnie inny obiekt, niż wtedy gdy
zaczynał tu pracę. Jest nowy po-
most z miejscem widokowym,
nowe toalety, przygotowane pole

namiotowe z zapleczem sanitar-
nym. Jest duży parking przed wej-
ściem na letnisko, piękna
fontanna, sprzęt pływający. No i
jest plaża, na której właśnie teraz
rozrzucone będzie 200 ton piasku.
Warto z tego letniska korzystać. 

A skoro już mówimy o parkin-
gach to powiedzmy, że ten przy
ulicy Gostyńskiej jest nadzoro-
wany i czynny całą dobę. Opłata
za pół godziny parkowania samo-
chodu wynosi 1,50 zł, za godzinę -
2,50 zł, za 2 godziny - 3,00 zł, za 5
godzin - 5,00 zł i za 10 godzin - 7
zł. Natomiast abonament samo-
chodowy wynosi: za 2 dni - 10 zł,
za 3 dni 13 zł, za 4 dni - 16 zł, za
7 dni - 20 zł, za 14 dni - 30 zł, za
21 dni - 40 zł, za 30 dni - 75 zł. Mo-
tocykliści za parkowanie swoich
motorów będą płacić za godzinę,
2,5 i 10 godzin: 0,50 zł, 1 zł, 2 zł i
2,50 zł. 

Warto podkreślić, że na let-
nisku obowiązuje zakaz jazdy. Do-
tyczy on całego roku, a więc także
okresu przed i po sezonie.

- Samochody i cemping osób
wypoczywających na letnisku
mogą oczywiście w sezonie stać
na polu namiotowym, ale ich wła-
ściciele muszą mieć kartę wjazdu
- dodaje pan Ryszard. - Takie karty
można pobrać u mnie bezpłatnie.
Nie znaczy to jednak, że tymi sa-
mochodami zezwala się jeździć po
terenie letniska. Można nimi tylko
wjechać i wyjechać. 

Na terenie letniska samocho-
dami poruszać się mogą jedynie
służby miejskie, kierowcy dostar-
czający zaopatrzenie oraz właści-
ciele domków, którzy wykupią w
Urzędzie Gminy kartę ważną na

czas od 1 czerwca 2012 do 31
maja 2013 roku. Taka karta kosz-
tuje 75 złotych.

Zapytaliśmy pana Ryszarda co
stanowi największy problem na
letnisku. Bez wahania powiedział,
że dbałość o bezpieczeństwo wy-
poczywających. Dlatego od go-
dziny 10 do 18 zawsze na plaży
jest dwóch ratowników. I dlatego
on sam zwraca uwagę pływają-
cym na prawidłowe korzystanie z
kąpieli i ze sprzętu wodnego.
Stara się, by nie zakłócano spo-
koju i by grillowanie było bez-
pieczne. Często pomaga
wczasowiczom, a także dba o to,
by awarie nie zepsuły im wypo-
czynku. 

Ale dość specyficznym proble-
mem jest dokarmienie ptaków.
Okazuje się, że wczasowicze
chętnie dają kaczkom i rybitwom
resztki jedzenia, chleb, bułki. Ptaki
przypływają do brzegu, wchodzą
na pomost, brudzą i zanieczysz-
czają wodę. Od lat gospodarz
obiektu prosi, by ludzie nie dokar-
miali ptaków. Wówczas nie będą
one traktować plaży jak swojej spi-
żarni. Na pewno wyżywią się
same i przetrwają. Nie ma powodu
się o nie martwić. A przy okazji po-
wiedzmy też, że nie wolno na
plażę przyprowadzać psów, kąpać
ich w jeziorze, czy wchodzić z nimi
na pomost. A i to się zdarza. 

Regulamin Kąpieliska Miej-
skiego w Osiecznej został zatwier-
dzony przez Radę Miejską.
Uchwałę w tej sprawie podjęto w
2009 roku. Treść regulaminu wy-
wieszona jest na terenie letniska. 

Warto jeszcze powiedzieć, że
radni, również w formie uchwały,

określili kiedy można korzystać z
instalacji i urządzeń nagłaśniają-
cych - wyjaśnia pan Ryszard. -
Chodzi o to, by zbyt wielki hałas nie
zagrażał ludziom i środowisku. Z
tych urządzeń nie można korzystać
od godziny 2 do 6, chyba że lokale
mają zabezpieczenia niepozwala-
jące na wydostanie się hałasu lub
wówczas, gdy na imprezę zgodę
wyda Urząd Gminy. 

Podajmy jeszcze pozostałe
cenniki obowiązujące na letnisku.
Wypożyczenie kajaka - 7 zł/h,
ulgowy 5 zł/h. Wypożyczenie łódki
- 9 zł/h. Wypożyczenie roweru
wodnego - 12 zł/h. Postawienie na-
miotu - 15 zł/24h. Postawienie
przyczepy campingowej - 20
zł/24h. Korzystanie z szaletu - 1zł.
Korzystanie z prysznica - 5 zł. 

Na początku czerwca odbył sie
przetarg na 10-letnią dzierżawę
działek letniskowych przeznaczo-
nych pod zabudowę rekreacyjną i
rekreacyjno - handlową. Na 8 hek-
tarach wyznaczono 17 działek w
wielkości od 122m2 do 363m2.
Piętnaście z nich znalazło dzie-
rżawców, a najniższa roczna opłata
za m2 powierzchni wyniosła 4,10
zł, natomiast najwyższa - 19,10 zł. 

Wszystkim właścicielom i dzie-
rżawcom budynków letniskowych
Urząd Gminy przypomina, że
muszą mieć podpisaną umowę z
firmą wywożącą odpady komu-
nalne z ich posesji. 

- Teraz już tylko wypada czekać
na ładną pogodę i przyjazd wcza-
sowiczów i turystów - mówi Ry-
szard Umiński - Chciałbym też, by
z plaży i kąpieliska korzystało jak
najwięcej mieszkańców naszej
gminy. 


