Nie dostali na kanalizację
Ocena wiarygodności artykułów redaktora Kuriera Słupeckiego – Marcina Pryki

Prosimy zwrócić uwagę na wiarygodność informacji podawanych przez
Pana Marcina Prykę w artykułach pisanych na łamach tygodnika „Kurier Słupecki” oraz na
stronie internetowej tej gazety.
Oto część nieprawdziwych informacji podawanych w artykule Pana Marcina Pryki dot.
planowanej budowy kanalizacji sanitarnej, jakoby nasza Gmina nie otrzymała dofinansowania
na ten cel:
„Gmina Orchowo nie dostanie dofinansowania na budowę kanalizacji do Różanny.
Wniosek przepadł, a odwołanie nic nie wniosło”. (…) „Wniesione odwołanie nie wpłynęło
na decyzję Zarządu Województwa Wiekopolskiego”.

W treści podkreślał jednak, że „Misztal zapewniał, że projekt na budowę kanalizacji został w
tej kadencji bardzo dobrze napisany (…)”
Jednocześnie w artykule Pan Marcin Pryka przypomniał zaniedbania swojego ojca
Teodora Pryki, a mianowicie że:
„Wcześniej przez trzy lata wójt Jacek Misztal mówił, że ze względu na zaniedbania w latach
2009-2011 i nie ujęcie w projekcie 30 działek urzędnicy muszą zajmować się prostowaniem
błędów poprzednich władz, co opóźnia wykonanie inwestycji. Projekt, który trafił w tym
roku do urzędu marszałkowskiego został zatem już przygotowany przez władze obecnej
kadencji”.

A jednak prawda o kanalizacji jest następująca:
W dniu 2 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego Wójt Gminy Orchowo wraz z Panią Skarbnik podpisali z Zarządem
Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa
kanalizacji sanitarnej dla m. Myślątkowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w gminie
Orchowo”, na kwotę 2.312.775,93 zł.
Informujemy również, że 3 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert w postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
zaprojektowanie i wybudowanie w/w kanalizacji sanitarnej.
Na realizację przedmiotowego zamówienia planowano przeznaczyć kwotę
3 009 082,82 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych 5 ofert:
Nr
oferty
1

Nazwa (firmy) oraz adresy wykonawców

Cena brutto

Okres gwarancji

Service-Net
Mariusz Kiełpiński
62-235 Trzemżal 4/1

2 950 000,00 zł

60 m-cy

2

3

4

5

PEGAZ90 SP. Z O.O.
ul. Niezłomnych 1
88-300 Mogilno
IZBRUK Maciej Rybicki
Zakład Ogólnobudowlany
Dziedzice 59
62-404 Ciążeń
KONSORCJUM FIRM
Lider:
RAWO Infrastruktura Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Targowa 35 90-043 Łódź
Partner:
Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane RAWO
Przemysław Rakiewicz
ul. Broniewskiego 18
62-740 Tuliszków
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
WODKAN Tadeusz Szustek
ul. Słoneczna 19
62-200 Gniezno

3 097 140,00 zł

60 m-cy

2 583 000,00 zł

60 m-cy

5 493 795,00 zł

60 m-cy

2 404 650,00 zł

60 m-cy

A zatem najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 2 404 650,00 zł.

W związku z powyższym rzetelność i wiarygodność artykułów Pana Marcina Pryki,
możecie ocenić Państwo sami.

