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Funkcjonowanie Ośrodka AGH w Łukęcinie w sezonie letnim 2022 r. Informacja
Szanowni Państwo!
Pragnę zaprosić wszystkich Członków Wspólnoty AGH do Ośrodka AGH
w Łukęcinie, w sezonie letnim 2022, w okresie od 11 czerwca do 2 października.
Na funkcjonowanie Ośrodka w Łukęcinie w 2022 roku ogromny wpływ ma
panująca obecnie niestabilna sytuacja gospodarcza w naszym kraju, objawiająca
się m.in. drastycznym wzrostem cen energii elektrycznej, materiałów
eksploatacyjnych, żywności oraz świadczonych usług, w tym robót budowlanych.
Wszystko to spowodowało, że w sezonie letnim 2022 w Ośrodku w Łukęcinie
mamy kilka niedogodności, do których należą wyższe o kilka procent ceny
zakwaterowania, zdecydowanie wyższe ceny wyżywienia ustalone przez firmę
świadczącą usługi w tym zakresie, czy też brak własnego zejścia na plażę
(dotychczasowe uległo zniszczeniu przez sztormy, a budowa nowego może być
prowadzona dopiero po sezonie).
Musieliśmy również podjąć działania sanitarno-porządkowe związane z pobytem
w Ośrodku zwierząt przywożonych przez naszych Gości. Uwagi użytkowników
domków uskarżających się na alergie, zabrudzenia czy zapachy; konieczność
likwidacji zabrudzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia (pościel, koce)
oraz wyraźne zalecenia służb sanitarnych spowodowały, że musieliśmy wdrożyć
system zaawansowanych zabiegów przy sprzątaniu domków. Powoduje to
znaczny wzrost opłaty za przywożone do Ośrodka zwierzęta. Wszystkie te
działania są prowadzone na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi,
a nie przeciw zwierzętom.
Zgłaszane przez użytkowników uwagi i sugestie oraz zidentyfikowane obiektywne
potrzeby pozwoliły na wykonanie kolejnych zabiegów związanych z modernizacją
Ośrodka. Doraźnie poprawiono stan drogi dojazdowej, wymieniono część tarasów
przy domkach typu BRDA, połowę kabin prysznicowych, większość kanap
dwuosobowych, zakupiono 30 kompletów stołów biesiadnych, które staną na
tarasach, 2 dodatkowe pralki oraz 2 elektryczne suszarki na pranie. Został
zlecony kompleksowy serwis wszystkich rowerów, łącznie z ich naprawą.
Mam nadzieję, iż stali Goście również i w tym roku odwiedzą Ośrodek, a Ci
z Państwa, którzy do tej pory nigdy w nim nie byli, skorzystają
z zaproponowanej oferty.
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