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Letnisko jest własnością gminy
i zajmuje obszar nieco ponad 8,5
hektara. Na tym terenie swoje
domki oraz działalność gospodar-
czą utrzymuje i prowadzi 78 dzie-
rżawców. Wszyscy oni
zobowiązani są do płacenia dzie-
rżawy za grunt. Poniżej drukujemy
komunikat w tej właśnie sprawie.

Gmina dysponuje dwoma dom-
kami po byłym ośrodku wypoczyn-
kowym Goplany. W nich
zorganizowano siedzibę obsługi
letniska. Tam można wynajmować
pokoje, wypożyczać sprzęt wodny,
wykupić miejsce pod namiot, czy
przyczepę.

Jak co roku na ulicy Gostyń-
skiej przy letnisku czynny będzie
parking dla wczasowiczów i turys-
tów. Już wiadomo, że opłaty za
parkowanie samochodów będą
nieco wyższe niż w roku ubiegłym.
Bez zmian pozostają natomiast
opłaty za parkowanie motocykli,
motorowerów i rowerów.

Rozpoczyna się letni sezon

Jeszcze trzy ważne informa-
cje dotyczące parkowania.

Otóż w tym roku obowiązuje
bezwzględny zakaz pozostawiania
pojazdów na boisku sportowym.
Ponadto na teren letniska mogą
wjeżdżać tylko pojazdy dowożące
towar oraz kierowcy, którzy są
dzierżawcami oraz mają ważną
kartę na wjazd i pozostawienie
auta obok swojego obiektu. Nato-
miast w dniu obchodów "Nocy
świętojańskiej" opłata za parkowa-
nie, niezależnie od czasu na jaki
pozostawia się pojazd, wyniesie
tylko 5 złotych.

Na letnisku obowiązuje ciągle
uchwała Rady Miejskiej z 2005

Już za kilka dni, 1 czerwca, rozpocznie się sezon turystyczny
na letnisku w Osiecznej. Od tego dnia letnisko będzie miało
pełną obsługę. Natomiast od 1 lipca nad bezpieczeństwem
kąpiących się czuwać będzie dwóch ratowników.

roku, która dotyczy ograniczenia
hałasów w miejscu wypoczynku.
Wprowadza ona zakaz korzystania
z urządzeń nagłaśniających w go-
dzinach od 22.00 do 6.00. W cza-
sie wakacji dotyczy to zwłaszcza
organizatorów i prowadzących
dyskoteki, wieczorki taneczne,
koncerty, festyny itp. W nocy nie
można hałasować na estradach,
na plażach, czy w namiotach,
chyba, że impreza odbywa się za
zgodą gminy lub w lokalu gdzie są
odpowiednie zabezpieczenia
przed wydostawaniem się głoś-
nych dźwięków. Za złamanie tego
zakazu może grozić grzywna.

Zarządzeniem Burmistrza
Miasta i Gminy ustalono już wyso-
kość pozostałych opłat obowiązu-
jących na letnisku. I tak:
Wynajem noclegu na 1 dobę:
- pokój mały - 50 zł,
- pokój duży - 60 zł
Wypożyczanie sprzętu na 1 go-
dzinę:
- kajaka - 6 zł, ulgowy - 4 zł,
- łódki - 8 zł ,
- roweru wodnego - 10 zł
Postawienie na 1 dobę:
- namiotu - 15 zł,
- przyczepy campingowej - 20 zł
Korzystanie z szaletów:
- jednorazowe korzystanie z sza-
letu - 1 zł,
- jednorazowe korzystanie z ła-

zienki - 4 zł
Urząd Miasta i Gminy zabez-

piecza obiekty i urządzenia na let-
nisku. W ubiegłym roku na nowo
urządzono ubikacje, a w najbliż-
szym czasie ma powstać nowy po-
most. Wszelkie naprawy bieżące
wykonuje też prowadzący letnisko,
z którym urząd podpisze stosowną
umowę.

O porządek na letnisku dbać
jednak muszą wszyscy, zarówno
dzierżawcy jak i osoby przyjeżdża-
jące nad jezioro. Zawsze stosować
się muszą do regulaminów na
przykład korzystania z rowerów,
którymi poruszają się po letnisku.
Od ich kultury bycia, ostrożności,
dbałości o środowisko zależy bez-
pieczeńswo wypoczywających i
dobytku.

A przy okazji powiedzmy jesz-
cze, że gmina rozważa możliwość
wyznaczenia na letnisku dodatko-
wych działek dla dzierżawców. Zo-
staną one przekazane w drodze
przetargu.

HALINA SIECIŃSKA

Spotkania z sołtysami
Henryka Pawlak mieszka w Dobramy-

śli od urodzenia. Zna więc swoją wieś do-
skonale, a każdego z sąsiadów osobiście.
Od 30 lat pracuje bowiem w jedynym we
wsi sklepie, który od 17 lat jest już jej pry-
watną firmą. I to w sklepie rozmawia naj-
częściej z mieszkańcami o sprawach wsi.

Pani Henryka sołtysem została po raz
pierwszy, ale doskonale wie, że za po-
przedniego sołtysa powstały chodniki,
oświetlenie, pojawiły się kosze do segrega-
cji śmieci, asfalt na drodze do dyskoteki.

Wieś ma 17 numerów i 115 mieszkańców. Co prawda powstają nowe
domy i ludzi przybywa, ale i tak wieś nie należy do największych. Mimo to
pani Henryka mówi, że zawsze jest tu coś do zrobienia. Już za jej kaden-
cji pojawiły się betonowe słupki przy drodze, utwardzono nawierzchnię
między Kąkolewem, a Dobramyślą, obcięto gałęzie drzew. Jeśli gmina
przekaże pieniądze na płytki, będzie też remontowany dalszy odcinek
chodnika. Ale marzeniem pani sołtys jest urządzenie boiska sportowego i
znalezienie miejsca na choćby małą świetlicę. Na razie nie ma nawet
gdzie urządzić zebrania wiejskiego, nie mówiąc o większych imprezach
wiejskich. Tylko raz mieszkańcy spotkali się na grillu w ogrodzie.

Dobramyśl, to zdaniem Henryki Pawlak spokojna wieś. Kiedyś znana
była z głośnych dyskotek, ale od dawna już odbywają się one w kultural-
nej atmosferze. No, a poza tym, w Dobramyśli są dwie znane firmy, które
zatrudniają ludzi ze wsi. Pani sołtys zadowolona jest ze swojej funkcji.
Mówi, że więcej wie teraz o całej gminie.

Andrzej Wróblewski z Trzebani pełni
funkcję sołtysa już czwartą kadencję. Nie ma
kontrkandydatów wwyborach, znak to, że lu-
dzie po prostu mu ufają.

A przez 13 lat sołtysowania pana An-
drzeja trochę się we wsi zmieniło. Przede
wszystkim powstał chodnik, postawiono dwa
przystanki autobusowe i wyremontowano
świetlicę. Warto wiedzieć, że świetlica w
Trzebani ma już ponad 60 lat i dla wielu jest
zabytkiem. Właśnie tam organizuje się wiej-
skie zebrania, między innymi te w czasie któ-
rych decydowano o usytuowaniu za wsią nowoczesnego wysypiska. Wtedy
wśródmieszkańców było naprawdę "gorąco", ale dziś nikt się już nie buntuje.

Andrzej Wróblewski jest rolnikiem. Przez 17 lat pracował w Urzędzie
Miasta i Gminy, w służbie rolnej. Potem przejął gospodarstwo od teściów.
Dziś przekazuje je synowi, ponieważ sam jest już na rencie. Ale społecznie
ciągle działa. Sołtysuje i zajmuje się sportem. To dzięki niemu od lat działa
klub tenisa "Burza" Drzeczkowo i drużyna piłki nożnej "Osa" Osieczna.Awe
wsi chciałby doczekać czasów, gdy będzie kanalizacja i kiedyś być może
gaz. Póki co zabiega o to, by droga przez Trzebanię była asfaltowa i by re-
kultywowano około kilometra dróg gminnych. Warto by było też wyczyścić
zbiornik przeciwpożarowy.

Trzebania ma zaledwie 66mieszkańców i 17 budynków.Wszyscy marzą
o tym, by przez wieś przestał jeździć z poligonu ciężki sprzęt wojskowy. Ma-
szyny nie tylko hałasują ale i niszczą nawierzchnię. A przecież każdy chce
mieszkać w ładnym i zadbanym miejscu.

Samochody
1/2 godziny 1,50 zł
1 godzina 2,50 zł
2 godziny 3,00 zł
5 godzin 5,00 zł
10 godzin 7,00 zł

Motocykle, motorowery, rowery
1 godzina 2,50 zł
2 godziny 3,00 zł
5 godzin 5,00 zł
10 godzin 7,00 zł

Samochody abonament
2 dni 10,00 zł
3 dni 13,00 zł
4 dni 16,00 zł
7 dni 20,00 zł
14 dni 30,00 zł
21 dni 40,00 zł
30 dni 65,00 zł

KOMUNIKAT
Burmistrz Miasta i Gminy w

Osiecznej informuje, że w roku
2008 zostanie przesunięty ter-
min płatności dzierżawy za
grunty na letnisku z maja na
wrzesień. W roku bieżącym
zmianie ulegną także stawki
czynszu. O wysokości czyn-
szu i terminie płatności dzie-
rżawcy zostaną powiadomieni
indywidualnie.


