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GŁOS WÓJTA

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Lipno,

INWESTYCJE
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W dniu 12.08.2015 r. odbył się komisyjny odbiór prac
związanych z rozbudową istniejącej Stacji Uzdatniania Wody
w Maryszewicach. W roku 2014 zrealizowano I etap
rozbudowy, w którym powstała konstrukcja zbiornika na
wodę pitną o pojemności 400 m3.
W bieżącym roku Firma Pana Jana Gutkowskiego z Leszna
dokonała między innymi:
- wymiany pomp głębinowych w studniach na pompy
Q= 30 m3/h i H=30 metrów słupa wody,
- y

- ułożenia rurociągów technologicznych

- montażu instalacji automatyki kontrolno - pomiarowej,
- montażu instalacji zasilającej i sterowniczej do urządzeń
technologicznych,
- montażu rozdzielnicy sterowniczej RS-1,
- montażu pompowni sieciowej II o wydajności Q=100 m3/h
i podnoszeniu H=50 metrów słupa wody,
- montażu rurociągów technologicznych wewnątrz komór
zbiornika.
Wartość prac w roku 2015 wyniosła 373.701,38 zł brutto.
Koszt całej inwestycji wyniósł 742.974,42 zł brutto.
Kolejnymi etapem będzie budowa drugiej nitki zasilającej
miejscowość Wilkowice od SUW w Maryszewicach do
ul. Święciechowskiej oraz dokończenie modernizacji
urządzeń wyposażenia oraz przebudowy samego budynku
stacji.

wymian rurociągów wody surowej ze studni do stacji
Ø 110 mm,

międzyobiektowych
Ø 110-225 mm wraz z armaturą,
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W 2015 roku mija 25 lat od utworzenia w Polsce samorządu
terytorialnego. Samorząd stał się przykładem dobrego
wykorzystania szansy, jaką przyniosła Polsce odzyskana
w 1989 r. wolność.
Przez ćwierć wieku zmienił się nasz kraj i zmieniła się Gmina
Lipno. Oczywiście nikt nie ma poczucia, że udało się
wszystko, że to co jest, jest idealne. Jednak trudno mieć
przekonania, że decyzjami narzuconymi odgórnie, dałoby się
zrobić więcej. Ale samorząd terytorialny, to nie tylko rozwój
gospodarczy, to także promowanie miejscowej kultury
i dbałość o umacnianie tożsamości małych ojczyzn.
Za małymi i dużymi sukcesami gmin, zawsze stoją ludzie.
W Gminie Lipno, to osoby, to radni wszystkich 7 kadencji
oraz wójtowie, śp. Julian Pazoła i Janusz Chodorowski,
którzy swoimi, często trudnymi decyzjami, odcisnęli pozy-
tywne piętno i zapisali się w historii Gminy. Oczywiście
i praca podparta była wsparciem mieszkańców, sołtysów oraz
członków różnych organizacji i grup społecznych.

Jakże inaczej patrzymy na te 25 lat z perspektywy
rządów centralnych. Trudno zaprzeczyć, że wydarzyło się
w Polsce wiele dobrego, jednak brak poczucia stabilizacji
i bezpieczeństwa, a także ogrom biedy wokół, przysłania nam
pozytywny obraz zmian.
Przed nami wybory parlamentarne. Kolejny raz otrzymamy
szansę wpływu na przyszłe losy naszego narodu. Czy z niej
skorzystamy, czy z brakiem wiary pozostaniemy w domu.
Demokracja nie jest dana raz na zawsze. Bardzo ciężko o nią
zawsze trzeba było zabiegać i bardzo wiele wysiłku kosztuje
jej utrzymanie. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału 25
października w wyborach, niezależnie od tego na kogo
zechcecie oddać swój głos. Wybory są świętem demokracji.
Świętem, które czasem rodzi kłótnie i spory, ale też daje
szansę każdemu obywatelowi wzięcia odpowiedzialności za
Ojczyznę. A przecież każdy czuje się patriotą, choć w różny
sposób możemy rozumieć znaczenie tego słowa.

W listopadzie, tradycyjnie już będziemy wspólnie
świętować Dzień Niepodległości. Obchody obejmą trzy
wydarzenia: 9 listopada, uroczystą sesję Rady Gminy Lipno;
10 listopada, uroczystość z udziałem żołnierzy Wojska
Polskiego oraz spektakl teatralny „My patrioci…?”
w Gminnym Ośrodku Kultury; 11 listopada, Msza Święta
w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Ducho-
wnej. Bądźmy razem.
Serdecznie zapraszam.

Jacek Karmiński
wójt Gminy Lipno




































