INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA Michałowa w okresie międzysesyjnym
od 09 maja 2019r. do 26 czerwca 2019r.

W okresie międzysesyjnym:
1. Odbyły się dwie sesje w tym uroczysta związana ze Świętem Michałowa, które miało
miejsce 1 czerwca.
2. Na wstępie chciałbym podziękować pracownikom, kierownikom i dyrektorom szczególnie
Urzędu Miejskiego, GOK-u, ZGKiM, Szkoły, Przedszkola, za zaangażowanie w
przygotowanie imprezy, które oceniłbym jako wyśmienite. Podziękowania kieruję również
do wystawców: Andrzeja Gołembiewskiego z Nadleśnictwa Żednia, Daniela Raczkiewicza i
Lecha Gryko z Klastra Energii, ekipie z Urzędu Miejskiego, Włodzimierza Pielacha ze
Straży Granicznej, Grzegorza Szymańskiego z Akademii Sportu Orły, Mikołaja Gobiec –
Pszczelarze, Grzegorza Kazberuka – Agroturystyka, Waldemara Bajgusa z Zespołu Szkół,
Beaty Szczepanik z Banku Spółdzielczego, Agaty Rosińskiej ze Szkoły Easy Eanglish,
Swietłany i Sławomira Łuksza - Aktywni Mieszkańcy, Magdaleny Jurczuk – Instytut
Rodzinny Ej Mamo, Krystyny Szulskiej ze Spółdzielni Michałowianka, Jakuba
Chojnowskiego z Gabinetu Weterynaryjnego, Natalii Szymańskiej z Salonu Urody oraz
wystawcom reprezentującym WORD Białystok, UKŻ Michałowo, Grzmot Podlasia,
Ośrodek Zdrowia Michałowo, Bibliotekę Michałowo, CPL, GOK.
I jak widać, jak każdy z nas dołoży cegiełkę to można zrobić fajne dzieło - my to
skoordynowaliśmy, ale ta cegiełka jest bardzo ważna.
Dziękuję również gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Zaprosiliśmy
również wszystkich byłych włodarzy na uroczystości przybyli panowie: Zenon Bezubik i
Sławomir Jośko, którym jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować za obecność.
Program Święta Michałowa został zrealizowany w całości, a pogoda dopisała.
Głównymi punktami programu były: Spacer Rowerowy 10 km na 10 lecie Michałowa, Bicie
rekordu Michałowa, wystawa w parku w Michałowie - „Michałowo dzisiaj”, Uroczysta sesja
Rady Miejskiej, na której wręczyliśmy samorządowcom grawertony z okazji 25 lecia pracy
samorządowej i zawodowej oraz Michałowskie Cegiełki mieszkańcom, którzy w 2018r.
oddali do użytku dom wybudowany na terenie naszej gminy. Podjęliśmy ważne uchwały
dot.: Przejęcia szkoły od Powiatu, ustanowienia programu wsparcia mieszkańców kwotą 2
tyś zł i nadaliśmy Parkowi Miejskiemu imię 4 czerwca 1989r.

Kolejnymi punktami programu był Michałowski Okrągły Stół, w którym uczestniczyli:
Przewodnicząca Maria Ancipiuk, Zenon Bezubik, Sławomir Jośko, Ks. Jan Jaroszuk, Ks.
Radosław Backiel, Mozolewski Józef, Marek Kietliński, Jerzy Muszyński, Beata Szczepanik –
dyrektor BS w Michałowie, Bielska Halina, Agata Czaban, Marek Mozolewski, Michał
Romańczuk Anna Rasiuk,, Anna Chlabicz, Stefan Wowk
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Uroczyste obchody 10-lecia praw miejskich, 15-lecia wejścia do Unii Europejskiej i
30-lecia wolnych wyborów z udziałem zaproszonych gości w parku Miejskim, do którego
przeszliśmy z Ratusza prowadzeni przez czterech młodych chłopców przebranych za
kowbojów.
W parku miało miejsce przedstawienie przygotowane przez młodzież ze Szkoły Podstawowej
w Michałowie oraz nauczycieli pt. „Droga do wolności”. Następnie odbyła się debata „Jak
wywalczyliśmy wolność i co z nią zrobiliśmy”, w której uczestniczyli: Przewodniczący
Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” p. Józef Mozolewski, p. Jerzy Muszyński
Prezes Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej oraz Dyrektor Archiwum
Państwowego w Białymstoku p. Marek Kietliński. Następnie wręczono nagrodę Burmistrza
Michałowa o nazwie "Orły Michałowa, która w tym roku przyznano Bankowi Spółdzielczemu
w Białymstoku Oddział w Michałowie – jeszcze raz gratuluję Bankowi na czele z p. Dyrektor
Beatą Szczepanik i poprzednia Anna Żaczkowska. Dokonano również pasowania
Młodzieżowej Straży Pożarnej, a uroczystości w parku zakończono słodkim poczęstunkiem w
postaci tortu, który wykonała cukiernia Sowa. Od godz. 15:00 w Amfiteatrze odbywał się
Dzień Dziecka. Było wiele atrakcji, zabaw, konkursów, można było się m.in. przejechać
dorożką, lokomotywą, teslą, czy polecieć balonem. Na scenie wraz z Panią Przewodniczącą
wręczyłem upominki 10-latkom, którzy jak nasze miasto Michałowo obchodzą w tym roku
jubileusz 10 lat. Po rozstrzygnięciu konkursów z okazji jubileuszu 10-lecia praw Miejskich
dokonaliśmy oficjalnego rozpoczęcia uroczystości. Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania
się z prezentacją nowego projektu przedszkola. Wieczór uświetnił występ Mariusza
Chorużego z zespołem ZORKA, Marcina Siegieńczuka – gwiazdy disco polo a gwiazdą
wieczoru był zespół Myslovitz. Przed koncertem zespołu Myslowitz dokonano zapalenia
napisu Michałowo, który wita wszystkich na wjeździe do naszej miejscowości. Miał również
miejsce pokaz laserów a na zakończenie imprezy odbyła się dyskoteka z naszymi lokalnymi
zespołami.
Jeszcze raz dziękuję za organizację Święta Michałowa, dziękuję wszystkim, którzy wzięli w
nim udział – wszystkim mieszkańcom, przybyłym gościom jak również dziękuję za wszystkie
wyrażone opinie czy to w rozmowach ze mną czy też na forach internetowych.

3. ORŁY MICHAŁOWA:
7 grudnia 2004r. na swoim posiedzeniu Komisja Oświaty zatwierdziła regulamin przyznawania nagród
„Orły Michałowa” w którym określiła szczegółowe zasady, tryb przyznawania nagrody oraz określiła
zasady i tryb działania komisji – Kapituły Orły Michałowa.
Na podstawie tego regulaminu do roku 2014 były przyznawane nagrody Burmistrza „Orły
Michałowa”
Burmistrz Michałowa Włodzimierz Konończuk Zarządzeniem Nr 163/16 z dnia 19 maja 2016 roku
ustanowił nagrody "Orły Michałowa".
W dniu 09 stycznia 2019r. wydałem zarządzenie Nr 25/19 uchylające Zarządzenie Nr 163/16 z dnia 19
maja 2016 r. w sprawie ustanowienia nagrody "Orły Michałowa", gdyż brak jest jakiejkolwiek
podstawy prawnej upoważniającej Burmistrza do wydania przedmiotowego Zarządzenia (o przyznaniu
takiej nagrody).
Kapituła na posiedzeniu z pośród 2 kandydatur wybrała Bank a następnie zdecydowała w sprawie
orłów przyznawanych 2016 – 18 że decyzję w temacie nagród czy pozostawią nieprawnie nadane
pozostawia nagrodzonym o czym należy poinformować.
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4. W dniu 9 maja w Cerkwii w Michałowie uczestniczyłem w koncercie chóru ze Smoleńska
„Żywaja Muzyka” w ramach Koncertu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.
5. Uczestniczyłem w uroczystym wbiciu „pierwszej łopaty” pod budowę Zespołu Opiekuńczo –
Hospicyjno – Edukacyjnego w Makówce. Rozmawiałem z dr Grabowskim o powodach,
budowy hospicjum poza naszą gmina – dr Grabowski stwierdził, że nie zaproponowano mu
takiej możliwości w naszej gminie.
6. Obyłem spotkanie z Dyrektorem WORD w Białymstoku Przemysławem Sarosiek dotyczące
współpracy w kwestii uatrakcyjnienia kształcenia zawodowego na kierunku mechanicznym
w Zespole Szkół.
7. Spotkałem się również ze Starostą odnośnie budowy dróg powiatowych i ich przejmowania.
8. 15 maja odbyło się spotkanie Klastra odnośnie przyszłych projektów unijnych na którym
wyrażono wolę sporządzenia o ile będzie to możliwe wspólnego wniosku gmin należących
do klastra na pozyskanie pieniędzy w ramach gospodarki niskoemisyjnych na odnawialne
źródła energii na domy prywatne.
9. Spotkałem się z aktywem Bondar odnoście Bandarouskiej Haściouni.
10. Odbył się II Piknik kolarski „Rower moją pasją”. MOSIR-owi gratuluję organizacji imprezy,
gdyż jak widać cieszy się ona dużym zainteresowaniem społeczeństwa zarówno tych małych
mieszkańców jak i starszych.
11. Odbyłem jednodniowe spotkanie w Merem Wołkowyska Michaiłem Sićko. Zaprosiliśmy się
wspólnie na uroczystości oraz nakreśliliśmy możliwości i formy współpracy.
12. Uczestniczyłem w święcie Św. Mikołaja w Parafii Prawosławnej w Michałowie.
13. Na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Żednia wziąłem udział w „Dniu Leśnika”, który
odbył się na terenie szkółki leśnej w Leśnictwie Podozierany.
14. 26 maja w Ratuszu odbył się Dzień Matki. Postanowiliśmy wyjątkowo uczcić ten dzień i
wszystkim mamom, które urodziły dzieci w 2018 roku wraz z Przewodniczącą wręczyliśmy
prezenty i złożyliśmy życzenia z okazji ich święta. W roku 2018 rodziło się 58-mioro dzieci:
27 chłopców i 31 dziewczynek. Za rok zaprosimy mamy, które w roku bieżącym doczekają
się potomstwa.
15. W tym samym dniu odbyły się konsultacje społeczne dotyczące przejęcia przez Gminę
Michałowo od Starostwa Powiatowego w Białymstoku zadania oświatowego – prowadzenie
szkoły ponadpodstawowej. W konsultacjach wzięło udział 1001 mieszkańców. Głosów na
„TAK” oddano 821, głosów na „NIE” – 175, NIEWAŻNYCH głosów było 5.
16. Odbyły się również wyborcy do Parlamentu Europejskiego. Wyniki głosowania w Gminie
Michałowo przedstawia się następująco;

Komitet

Liczba głosów

Procent głosów

KW Prawo i Sprawiedliwość

717

43,30%

Koalicyjny KW Koalicja
Europejska PO PSL SLD. N
Zieloni
KW Wiosna Roberta Biedronia
KWW Konfederacja Korwin
Braun Liroy Narodowca
KWW Kukiz 15
Koalicyjny KW Lewica Razem –
Partia Razem, Unia pRacy RSS

647

39,07%

110
79

6,64%
4,77%

60
43

3,62%
2,60%

Osoby, które uzyskały
mandat
Karski Karol Adam, Jurgiel
Krzysztof
Frankowski Tomasz
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Razem

1656

100%

17. Odbyłem spotkania z młodzieżą w szkołach podstawowych okolicznych gmin tj.: w
Zabłudowie, Narwi, Narewce, Gródku oraz w naszym Michałowie celem zachęcenia do
składania dokumentów do naszej szkoły ponadgimnazjalnej.
18. Na zaproszenie Fundacji Nowa Wola oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli 28
maja brałem udział w VII Spotkaniu Integracyjnym Dobra Wola.
19. Na 03 czerwca pan Waldemar Bajgus, który od 1.07 ma powierzenie obowiązków dyrektora
Zespołu Szkół, aby nie tracić czasu jeszcze przed końcem roku poprosił o spotkanie z
nauczycielami celem ustalenia kierunków rozwoju, propozycji, ażeby rozpocząć wspólną
pracę na rzecz szkoły. Oprócz p. Bajgusa przybył jeden nauczyciel. Myślę, że tu jakikolwiek
komentarz jest zbędny.
20. Uzgodniliśmy już ze Starostwem treść porozumienia w sprawie przejęcia szkoły, które
radnym zostało przekazane. Musimy ruszać śmiało do przodu. I na dzień dzisiejszy złożyło
dokumenty w szkole 21 podań po gimnazjum i 36 po SP.
21. W dniu 6 czerwca w amfiteatrze odbyła się akcja informacyjno – edukacyjna „Bezpieczne
Wakacje” w której wziąłem udział. Dziękuje MOSIR organizatorowi.
22. 08 czerwca w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu odbył się II Turniej szachowy
„Pociąg do Szachów”. Również gratuluję organizatorowi.
23. W Maciejkowej Górze mieszkańcy zorganizowali uroczyste otwarcie wiaty, która została
wykonana przez Gminę. Gratuluję mieszkańcom takiej inicjatywy.
24. Upały dają się nam wszystkim we znaki, ale jesteśmy do tego przygotowani. Na Zalewie w
Michałowie już jest sporo ludzi a Rudni jeszcze więcej. Zachęcamy tych, którzy prowadzą
działalność gospodarczą do uatrakcyjniania pobytu turystów w naszej urokliwej Gminie. W
naszym parku dzieci także mają uciechę z fontann.
25. 12 czerwca w Supraślu wziąłem udział w walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania.
26. Uczestniczyłem w spotkaniu z rodzicami i dziećmi autystycznymi w SP w Michałowie.
27. W dniu 13 maja zakończyła się sprawa z powództwa byłego pracownika UM p. Małgorzaty
Paszko przeciwko Urzędowi Miejskiemu – sprawa została wygrana przez Urząd Miejski w
Michałowie.
28. Pani Joanna Dąbrowska przebywająca od 3 miesięcy na zwolnieniu lekarskim złożyła
wniosek o rozwiązanie umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, który upłynie dnia
31 lipca br.
29. Uczestniczyłem w pikniku w DPS Jałówka z okazji Św. Antoniego.
30. W dniu 14.06 w Supraślu odbyła się XVI Spartakiada Samorządowa w której udział wzięła
również nasza Gmina Michałowo. Nasza reprezentacja złożona była pracowników Urzędu
Miejskiego i jednostek podległych. Zajęliśmy 3 miejsce na 10 startujących drużyn.
31. W dniu 15 czerwca w DPS Garbary odbył się IV Piknik Rodzinny, w którym wziąłem
udział.
32. 19 czerwca zakończono rok szkolny 2018/2019. Nauczyciele i uczniowie otrzymali nagrody
za pracę oraz dobre wyniki w nauce.
33. W dniach 22-23 czerwca odbyły się XIX Regaty Puchar Żubra na Zalewie Siemianówka,
które zorganizował Uczniowski Klub Żeglarski Siódemka raz MOSIR w Michałowie.
34. W święcie św. Jana w Parafii Katolickiej w Michałowie uczestniczył Zastępca Konrad
Sikora.
35. W dniu 25.06 odbyło się cykliczne spotkanie z dyrektorami i kierownikami naszych
jednostek. Omówiono bieżące sprawy.
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36. Najbliższe większe imprezy:
-06.07 Beatch Party
- 07.07 Michałowo na sportowo i Jana w Nowej Woli
- 13.07 Bandarosukaja Haściounia
- Festyny wiejskie jeszcze nie znam wszystkich terminów
Następna sesja planowana jest na 25 lipca (czwartek) a 3 sierpnia wraca Prymackaja Biesieda
więc może na następnej sesji będzie sposobność zaprosić, a może nie – dlatego też już dziś
na tą imprezę serdecznie Państwa zapraszam.
Postępowania przetargowe i zapytania ofertowe:
o Ogłoszono przetarg na sprzedaż dwóch wozów strażackich marki STAR. Wpłynęły dwie oferty.
Największą kwotę za samochód o numerze rejestracyjnym BIA G213 zaoferowała firma DJ. MET
Józef Olak za cenę 3784,71 zł brutto. Samochód pożarniczy o numerze rejestracyjnym BIA G230 nie
został sprzedany. Cena zaoferowana była niższa od ceny wywoławczej.
o Podpisano umowę na ,,Dostawę i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo” z
firmą SUNGRANT Sp. z o.o., ul. Ciesielska 2/23, 15-542 Białystok za cenę 369.558,72 zł brutto.
o Ogłoszono przetarg na ,,Żwirowanie dróg gminnych”.
o Ogłoszono przetarg na ,,Remont drogi w Nowej Woli”.
o W ramach zapytania podpisano umowę na „Wymianę i montaż nowej stolarki okiennej PCV w 4
mieszkaniach komunalnych na Osiedlu Bondary 1” z firmę IGLO Marian Morawski z Michałowa za
cenę 22.790 zł brutto
o Trwają prace nad przetargiem dotyczącym ,,Modernizacji oświetlenia ulicznego, budowie
efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacji systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie
Gminy Michałowo” w ramach projektu dofinasowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego 2014-2020.
Dokumentacja projektowa:
o Trwają prace projektowe na „Przebudowę drogi na terenie gruntów wsi Tylwica Majątek”,
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hydrofornię Szymki, Bondary,
Świetlicę Juszkowy Gród
OZE grantowe na obiektach prywatnych
Plażę w Bachurach
Sokole – teren rekreacyjny
Topolany - odmulenie stawu
Centrum aktywności Lokalnej – budynek po starym UG
Street workout
Siłownia
Plac zabaw
Nawadnianie Parku

Prace wykonane:
o Wykonano studnie głębinową na działce ogródków działkowych w Michałowie







Wiaty Maciejkowa Góra, Potoka, Lesanka
Boisko w Hieronimowie
Przepust w Żedni
Chodnik w Bondarach
Remont wozu OSP Jałówka
Wykonano Witacz za kwotę 158 tyś zł
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Prace trwające:
o Trwają prace przy termomodernizacji budynku OSP w Bondarach.
o Trwają prace remontowe świetlicy w Hieronimowie
o
o
o

Remont z „rozciełacza” oraz remont „pryskanek”
Żwirowanie dróg
Remont ulic Akacjowa i Gródecka

Wnioski unijne – złożone
1. LGD w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pod tyułem Zwiększenie dostepu do usług społecznych w
Gminie Michałowo – wartość projektu 604 280 PLN dofinansowanie 507 595,20 PLN
2. LGD w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (GOK) – wsparcie rodzin poprzez poszerzenie oferty świetlic
wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie wartość projektu 1 687 534,80 PLN dofinansowanie
1 579 304,80 PLN
Wnioski unijne w przygotowaniu
1. RPOWP na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ
projektu: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz
z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby instytucji Urząd Miejski
hydrofornia Michałowo, oczyszczalnia ścieków w Michałowie, hydrofornia Rybaki, świetlica
wiejska w Nowej Woli, świetlica wiejska w Jałówce, CPL w Sokolu, świetlica wiejska w Juszkowym
Grodzie – instalacje paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła - CPL Sokole oraz Juszkowy Gród
- wartość projektu -1 501 396,49 PLN, dofinansowanie 1 104 187,46 PLN
2. RPOWP na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ
projektu: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz
z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby GOK w Michałowie panele
fotowoltaiczne.

37. Wraz z Panią Skarbnik w Urzędzie Marszałkowskim podpisałem umowę na realizację
projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego budowa efektywnie energetycznie sieci
cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczenia na terenie Gminny Michałowo.
Wartość projektu 5 494 293,67 zł, dofinansowanie 4 199 782,24 zł
- oraz podpisaliśmy umowę na dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach
„Programu odnowy wsi województwa podlaskiego:
1) Zwiększenie aktywności lokalnej społeczności Sołectw Nowa Wola, Sokole oraz Pieńki poprzez
realizację działań na rzecz ich rozwoju wartość projektu 29 966,49 PLN dofinansowanie 14 683,58
PLN
2) Zwiększenie aktywności lokalnej społeczności Sołectw Jałówka, Bondary oraz Juszkowy Gród
poprzez realizację działań na rzecz ich rozwoju wartość projektu 29 992,26 PLN dofinansowanie
14 696,21 PLN
- Chciałbm pogratulować dla probszcza ks. Mtrata Jana Jaroszuka który pozyskał 30 tys. zł na remont
cerkwi.
Ponadto:
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Uruchomiono kąpielisko ,,Na Fali” zlokalizowane na Zbiorniku Małej Retencji w Michałowie. Na rok 2019
sezon kąpielowy na kąpielisku określa się na okres od dnia 22 czerwca 2019r. do 25 sierpnia 2019r.
Na plaży w Rudni również możemy zaobserwować wielu miłośników kąpieli i plażowania.

38. Składam szczere kondolencje dla radnego Mikołaja Chlabicza z powodu śmierć mamy.
39. W dniu 19 czerwca br. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i
Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie wraz z pracownikiem Referatu
Inwestycyjno – Geodezyjnego Urzędu Miejskiego odwiedzili schronisko dla zwierząt w
Radysach, gdzie przebywają bezpańskie psy z Gminy Michałowo. Powodem wizyty były
m.in. liczne prasowe doniesienia o rzekomo złych warunkach panujących w schronisku.
Prezentacja zdjęcia z wizyty a o samej wizycie sami najlepiej opowiedzą.
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