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Stali mieszkańcy

oraz właści cielę dzińek rekreacyjnych

połozonych w okolicy jezioraniałe8o 
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My, nizej podpisani, A*u"ńy się do Pana ttrojta z prośĘ o zapewnienie Publicznego

dostępu do jezioraBiałego od smny §ęndeniaMałego,

1V maju 2ol7 t. furrkcjonujące od v*rwsł& dojście do jeziora Bidego ogrodzono siatką

orae bramą zamkniętą na kłódkę. W ten sposob dotychczasowy, pow§zwhny dostę do jeziora

zostd zablokowany.

obecnie dojście mozg odbywać sig urlączrrie po sąsidniej łące, ktora PołoŻona jest

na podmokłym gruncią a przy brzegu jeziora porośnięta krakami. Pokonanie iej stanowi nie

lada wyzwani e, w sz7zególności po opadach deszczu. W praktyce nie ma zatem publicznego

dostępu dojeziora od strony §endeniaM*ęo-

Zńsńńa sytuacja jest bardzo dotHiwa zarówno dla właŚcicieli działek

rekreacyjnycĘ jak i stałych mieszkańcóvl okoliczrrych miejscowoŚci. PowszechnY dostęP

do jeziora był prawdziłvym dobrodziejstwerą zvłłaszcza w okresie letnim. W najbliŻszej

okolicy jest to jedyne jezioro, w którym można się Ępać bez obaw. od strony sendenia

}ńałego jest ono płytkie,ptzezcopzyjazne n§sret dla najrdodszych.

Jako miesz.kńcy terenów przyjeziornych zostaliśmy całkowicie Pońawieni

możliwości nĘciaĘpieli w jeziarueBiałym. NiedorzeczrrgscĘ jest, ze mieszkając w PobliŻu

jeziotą nie mozemy z nięo korzystać. Szczęólnie odczują to nasze dzieci w okresie

ńkżający ch się wakacj i.

Równiez jako właściciele działek letniskowych czujerny §ię zaistuiałą sytuacją

rozczarowani. podejmując nierzadko kilfadziesiąt lat torru decyzję o nabyciu działek właŚnie

na tym terenie, braliśmy pod uwagę przede wsz,ystkim powszechny dostęp do jeziora

oraz mozliwości rekreacyjnego korzystania z jego wó{. Nasze działki tracą zatem soją

doĘchczasową wartość wypoczyŃową. Istnieje również obal,a że spadek wartości

furystycznej prrełaĘ się w dłuzszęj peręektywie ną byt stĄch mieszkąnńw, k;órzry
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zaspokajają pgpyt okolicznych tefników i przyjezdnych na róznąo tńzaju dobra i usfugi, jak

choćby prowadąc sklepy, sprzedając róźne proćukty rolne ezy w}Ąrouą§ nieczystoŚci.

Szanowny Panie Wójcie, zvłraęamy się do Pana jako Gospodarza Gminy o charakterze

furystyczno_wypoczynkowym o pomoc w rozwiązańu zaistniałego problerrru. Takie

razńązańe możą w naszej opinii, stanowić pozyskanie prizęzGminę od włŃciciela ąsiedniej

łfi pasa grunfu (w drodze lyykupu kłb óńęrżawy) z pęśznaęzeniem na urządzenie

publicznego dojścia do jeziora. Korzystać będą z niĘo w§zyscy * i stali mieszkańcY,

i własciciele działek rekreacyjnycĘ i turyści, chcący dostŃ się do brzegu jeziora

posiadającego płytkie i bezpieczne wejście dowody.

Chętnię \tr§pomozemy Pana Wójta w podejmowanych działaniach. ZdajemY sObie

§prawę z trudności proponowanego przedsięwzięcia, lecz jesteśmy przekonani, że jego

reŃaacja spotka się z ogromnym zadowoleniem społeczności lokalnej i przez lata słuĘĆ

b$zie każ:ćemu, kto zechce wypoczywać wtej częsci Gminy Łąck,

Jesteśmy pełni nadziei na pozytywny finał poruszonej §prawy,

Z powńaniem


