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Dobra wiadomość dla turystów
i wczasowiczów dotyczy opłat za
korzystanie z usług na letnisku.
Otóż w tym roku gmina nie przewi-
działa żadnych podwyżek. Ceny
za parkowanie samochodów i mo-
tocykli oraz korzystanie z parkin-
gów pozostają takie, jak w
ubiegłym roku. Przypomnijmy więc
obowiązujące składki.
Samochody
0.5 godziny 1.50 zł
1 godzina 2.50 zł
2 godziny 3 zł
5 godzin 5 zł
10 godzin 7 zł

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

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

Obowiązuje bezwzględny
zakaz pozostawiania pojazdów na
boisku sportowym. Ponadto na
teren letniska mogą wjeżdżać tylko
pojazdy dowożące towar oraz kie-
rowcy, którzy są dzierżawcami i
mają ważną kartę na wjazd i po-
zostawienie auta obok swojego
obiektu. Natomiast w dniu obcho-
dów "Nocy Świętojańskiej" opłata
za parkowanie, niezależnie od
czasu na jaki pozostawia się po-
jazd wyniesie tylko 5 zł. Na let-
nisku obowiązuje ciągle uchwała
Rady Miejskiej z 2005 roku która

dotyczy ograniczenia hałasów w
miejscu wypoczynku. Wprowadza
ona zakaz korzystania z urządzeń
nagłaśniających w godzinach od
22 do 6 rano. Zarządzeniem Bur-
mistrza Miasta i Gminy ustalono
już wysokość pozostałych opłat
obowiązujących na letnisku. Jest
ona następująca:
Wynajem noclegu na 1 dobę:
- pokój mały - 50 zł,
- pokój duży - 60 zł

Wypożyczanie sprzętu na 1 godzinę:
- kajaka - 6 zł, ulgowy - 4 zł,
- łódki - 8 zł,
- rowera wodnego - 10 zł

Postawienie na 1 dobę:
- namiotu - 15 zł,
- przyczepy campingowej - 20 zł

Korzystanie z szaletów:
- jednorazowe z szaletu - 1 zł
- jednorazowe z łazienki - 4 zł

Przypomnijmy, że obsługa let-
niska znajduje się w domkach po
byłym ośrodku wypoczynkowym
Goplany. Tam też zapoznać się
można z regulaminem korzystania
z letniska oraz zgłaszać wszelkie
uwagi i propozycje.
I jeszcze jedna dobra wiado-

mość. Otóż znamy już wykonawcę
nowego pomostu, który stanie nad
jeziorem. Jest nim firma PPU
Karos z gminy Bartoszyce. Zgod-
nie z warunkami przetargu pomost
ma być oddany do użytku w pierw-
szych tygodniach czerwca. Będzie
miał molo, platformę widokową i
pomost cumowniczy. Koszt inwe-
stycji wynosi 286 tysięcy złotych.

Zaczyna się sezon
Od 1 czerwca letnisko w Osiecznej rozpoczyna sezon tury-
styczny. Od tego dnia będzie więc można wynajmować po-
koje, wypożyczać sprzęt wodny, wykupić miejsce pod namiot
i przyczepę. Natomiast od 1 lipca nad bezpieczeństwem ku-
pujących czuwać będą ratownicy.

Urząd Miasta i gminy sfinansował zakup nowych mebli, które stano-
wią wyposażenie biur Rewiru Dzielnicowych w Osiecznej. Zakupione
umeblowanie stanowi 7 biurek, szafa i 12 krzeseł. Poprzedni sprzęt miał
już około 30 lat. Przy okazji informacji dotyczących policji informujemy, że
od 1 czerwca zostaje wycofany numer telefonu 065 5350007. Wszelkich
zgłoszeń można dokonać pod numerem telefonu 065 5231730.
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Urodzili się:
19. 04. – Bartosz Malarczyk, Kąkolewo
20. 04. – Maciej Pucal, Świerczyna
23. 04. – Martyna Kurzawa, Kąty
26. 04. – Olga Mikołajczak, Grodzisko
27. 04. - Dominik Woźniak, Grodzisko
01. 05. – Marika Lasik, Osieczna
01. 05. – Jakub Łukasz Majchrzak, Świerczyna
03. 05. – Oliwier Tomasz Kurowiak, Osieczna
05. 05. – Magdalena Kościarz, Grodzisko
10. 05. – Dawid Kowalski, Osieczna
17. 05. – Aleksandra Kubacka, Osieczna

Zmarli:
28. 04. - Halina Stanisława Dudziak (1950), Osieczna
07. 05. – Janina Goldman (1931), Kąkolewo
08. 05. – Eugeniusz Rogalewicz (1963), Dobramyśl
14. 05. – Zdzisława Glapiak (1952), Kąkolewo
14. 05. – Janina Jankowska (1925), Kąkolewo
14. 05. – Bronisław Maciejewski (1932), Osieczna
19. 05. – Cecylia Ratajczak (1937), Kąty
24. 05. – Irena Woźnica (1947), Kleszczewo
25. 05. – Anna Szynkarek (1935), Osieczna


