INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA Michałowa w okresie międzysesyjnym
Od 11 marca 2020r. do 18 maja 2020r.

W okresie międzysesyjnym:
I.













Pozyskane środki:
 826 tys zł na działalność Świetlic Wiejskich i Centrów Wsi z LGD
 532 tys zł - Droga Tylwica – Tylwica Majątek w ramach FDS
II. Postępowania przetargowe i zapytania ofertowe:
Podpisano umowę na „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zagospodarowania terenów
przy Zbiorniku Siemianówka”. (Tzw. bioróżnorodność) z firmą: Usługi WykonawczoProjektowe Adam Kłoskowski z Białegostoku za cenę 169.371,00 zł brutto,
Podpisano umowę na ,,Żwirowanie dróg gminnych na rok 2020” z firmą Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe ,,JAR-BUD” Jarosław Symko z Michałowa za cenę 145.764,72 zł brutto, były
2 oferty
Wybrano wykonawcę na ,,Budowę drogi dojazdowej przy ulicy Białostockiej w Michałowie”
konsorcjum firm: BRUKTON Piotr Jaromski z Białystoku (lider konsorcjum) oraz
BRUKTON Sp. o.o. z Białystoku (partner konsorcjum) za cenę 133.070,01 zł brutto- 8 ofert
Wybrano wykonawcę na ,,Przebudowę drogi gminnej na terenie wsi Tylwica Majątek w
Gminie Michałowo” z firmą Budomost Sp. z o.o z Białystoku za cenę 976.523,74 zł brutto.
Inwestycja dofinasowana z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 oferta
Podpisano umowę na sprzątanie ulic na terenie Michałowa z Wielobranżowa Spółdzielnią
Socjalna Michałowianka na kwotę 59 500,00 zł oraz z Kwiaciarnią Dolce Vita na utrzymanie
terenów zielonych Michałowa typu park miejski, skwerek przy GOK, skwerek przy Cerkwii
itp. na kwotę 58 000,00zł.
Zakończył się nabór wniosków dotacji celowej z budżetu gminy na prowadzenie
termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo.
Z puli podstawowej (300 000,00zł) przyznano 25 dotacji: 10 na budynki jednorodzinne, 15 na
mieszkania w bloku , z puli dodatkowej (200 000,00) przyznano 20 dotacji: 5 na budynki
jednorodzinne, 15 na mieszkania w bloku – razem 45 dotacji
Podpisano umowę na ,,Przebudowę ulicy Fabrycznej w Michałowie”(koło warsztatów
szkolnych) z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,JAR-BUD” Jarosław Symko z
Michałowa za cenę 183.766,71 zł brutto- 8 ofert
w ramach Programu Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej wpłynęło 56 wniosków, do
86 gospodarstw/właścicieli działek rolnych. długość wszystkich dróg wynosi 20,775km
II. Prace wykonane i trwające:

1. Zakończono remont dachu na budynkach warsztatów w Michałowie
2. Zakończono nabór wniosków na remont dróg gminnych dojazdowych do posesji, oraz
terenów rolnych ze środków budżetu Gminy.
3. Zakończono roboty związane z przebudową drogi gminnej we wsi Kobylanka. Odbiór odbył
się 15.05.2020r
4. Trwa remont Klubu Rolnika w Pieńkach – czyszczenie elewacji, malowanie, naprawa dachu
5. Wykonano 2szt studni chłonnych w ul. Polnej w Michałowie
6. Zakończono zewnętrzne roboty związane z Budową sieci cieplnej rozdzielczej wraz z
przyłączami i węzłami cieplnymi w Michałowie
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7. Trwają prace związane z przebudową drogi Biendziuga-Supruny-Koleśno
8. W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Białymstoku zostanie złożona poprawka do
uzyskania pozwolenia na budowę związana ze zmianą sposobu użytkowania części budynku
na cele przystanku PKS. Z chwilą uzyskania pozwolenia zostanie podpisana umowa dzierżawy
z właścicielem budynku i przystąpimy do prac adaptacyjnych.
III. Sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego:
1. lokal mieszkalny nr 10 o pow. 72,41 m² w budynku wielorodzinnym nr 6 na Osiedlu
Bondary położony w obrębie 6 Bondary za kwotę 31 471,00 zł brutto
2. Lokal mieszkalny nr 11 o pow. 60,48 m² w budynku wielorodzinnym nr 6 na Osiedlu
Bondary położony w obrębie 6 za kwotę 28 886,00 zł brutto
3. Lokal mieszkalny nr 14 o pow. 72,41 m² w budynku wielorodzinnym nr 6 na Osiedlu
Bondary położony w obrębie 6 Bondary za kwotę 30 859,00 zł brutto
4. Działkę w obrębie 28 Łuplanka Stara i Nowa nr 97/1 o pow. 0,3668 ha za kwotę 9 100,00
zł brutto
5. Działkę w obrębie 28 Łuplanka Stara i Nowa nr 394/1 o pow. 0,4554 ha za kwotę
19 291,00 zł brutto
6. Działkę w obrębie 38 Potoka nr 66/2 o pow. 0,80 ha za kwotę 51 228,00 zł brutto
7. Działkę w obrębie 6 Bondary nr 22/58 o pow.0,1226 ha za kwotę 51 660,00 zł brutto
8. Działkę w obrębie 32 Nowa Wola nr 258/3 o pow. 0,2102 ha za kwotę 6 818,00 zł brutto
9. Działkę w obrębie 25 Kuryły nr 178 o pow. 0,18 ha za kwotę 51 000,00 zł brutto.
IV.

Ogłoszono pierwszy przetarg nieograniczony na:

1. działkę w obrębie 45 Szymki nr 191 o pow. 1,19 ha (Bi 1,19 ha) cena wywoławcza
551 000,00 zł (zwolnienie z VAT)
V.

Przeznaczono do dzierżawy:

część nieruchomości o nr 285/2 zabudowanej warsztatem stacji diagnostycznej o powierzchni
165,60 m² położonej w Michałowie przy ul. Leśnej 1
VI.

Przetarg nie doszedł do skutku-brak wpłaty wadium

1. na lokal mieszkalny nr 4 o pow. 60,31 m² w budynku wielorodzinnym nr 6 na Osiedlu
Bondary położony w obrębie 6 Bondary cena wywoławcza: 29 756,00 zł (brutto)
2. na działkę w obrębie 26 Leonowicze nr 95 o pow. 0,5645 ha
VII.

Nabyto:

nieruchomość gruntową o nr 350 o powierzchni 0,0351 ha zabudowaną budynkiem
mieszkalnym oraz wolnostojącym budynkiem gospodarczo-garażowym położoną w
Michałowie przy ul. Gródeckiej 2, za kwotę 450 000,00 zł (brutto)
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VIII. Wydarzenia
1. Pandemia
 W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się
koronawirusa SARS – Cov – 2 wywołującego chorobę COVID – 19, mając na uwadze
bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz
podległych jednostek, a także w związku z decyzjami Rządu RP od 12.03.2020r. zostały
odwołane lekcje w szkołach, zamknięte zostało przedszkole, odwołane zostały wszystkie
zajęcia przeprowadzane w Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie, w tym również zajęcia
w Centrach Wsi oraz w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, zamknięto Pracownię Filmu
Dźwięku i Fotografii, Gminną Bibliotekę, pływalnię „Na Fali”. Gminny Ośrodek Kultury
przez cały ten czas prężnie działał i nadal działa w trybie on-line proponując zajęcia wokalne,
plastyczne, naukę języka angielskiego i rosyjskiego, gry na gitarze, perkusji oraz aerobik.
Targowica w Michałowie również została zamknięta, ale jej działalność została wznowiona
od dnia 29 kwietnia.
 Urząd Miejski również w pierwszym etapie obostrzeń ograniczył przyjęcie interesantów do
minimum. Wydzielono strefę przyjęcia interesanta – przedsionek holu ratusza – tam
mieszkańcy mogli znaleźć wszystkie potrzebne formularze, które mogli wrzucić do pojemnika
na korespondencję. W tym czasie pracownicy Ratusza pracowali rotacyjnie w obsadzie 2/3,
przy czym 1/3 załogi pracowała zdalnie. W związku ze stopniowym znoszeniem obostrzeń
przez Rząd w Urzędzie Miejskim pracownicy w pełnym już składzie powrócili do pracy oraz
zostało wznowione przyjmowanie interesantów - choć na innych zasadach niż za czasów
sprzed pandemii – interesanci nie mogą przemieszczać się po Urzędzie, a są załatwiani
pojedynczo, w okienku, w holu ratusza.
 Z początkiem pandemii wraz ze 131 samorządowcami województwa podlaskiego poparłem
apel do mieszkańców regionu pn. „Zostańmy w domu”. Oprócz Zarządu Województwa
Podlaskiego apel poparło 3 prezydentów miast, 14 starostów, 34 burmistrzów oraz 76 wójtów.
Nasi strażacy z OSP również jeżdżąc po ulicach Michałowa przez megafon nawoływali
mieszkańców do pozostania w domach.
 Od momentu ogłoszenia pandemii samorząd podjął wiele kroków służących ochronie
mieszkańców przed koronawirusem tj. :
- Urząd Miejski zakupił 600 litrów płynu do dezynfekcji rąk, który trafił do mieszkańców i instytucji,
- zakupiono 5000 maseczek i 3000 rękawiczek – tuż przed świętami 2000 pakietów - złożonych z
maseczek, rękawiczek, buteleczek z płynem do dezynfekcji oraz z wielkanocnym zajączkiem - za
pośrednictwem radnych i strażaków trafiło do mieszkańców gminny – osoby, do których nie dotarły
maseczki mogły je wraz z płynem odebrać w Ratuszu,
- kolejną zamówioną partię 1000 maseczek, w ramach akcji "Noś maseczkę" strażacy przez parę dni
rozdawali w miejscach najbardziej uczęszczanych w Michałowie, a naszej akcji #Michałowopomaga
przyglądała się ekipa Polsat News – nagrany materiał mogliśmy obejrzeć w polsatowskich
„Wydarzeniach” – także o Michałowie znowu mogła dowiedzieć się cała Polska.
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- Gmina Michałowo zadbała nie tylko o mieszkańców, ale również o instytucje działające na ich
rzecz. Przekazano im po 31 maseczek oraz płyn do dezynfekcji rąk. Trafiły one do ośrodka zdrowia,
przychodni AM Medica, gabinetu weterynaryjnego, banku, do posterunku policji oraz na pocztę.
- włączyliśmy się również do akcji wspierania służby zdrowia. Zakupiono 4 ozonatory z czego 2 z
nich gmina przekazała szpitalowi MSWiA w Białymstoku. Trzeci ozonator został przekazany
strażakom OSP i stacjonującej karetce pogotowia, a czwarty służy naszym jednostkom i jest również
udostępniany instytucjom takim jak: ośrodek zdrowia, apteka, poczta, bank, parafie oraz innym
podmiotom, które wyrażą taką chęć i świadczą usługi społeczeństwu
- kolejną inicjatywą jaką podjął samorząd była decyzja o odkażaniu miejsc publicznych. W każdy
poniedziałek, środę i piątek po godzinie 22.00 są odkażane miejsca szczególnie uczęszczane przez
mieszkańców m.in.: wejście Ratusza; wejścia przed sklepami: Lewiatan, Arhelan, Biedronka; wejście
przed apteką; wejście przed Ośrodkiem Zdrowia; wejścia do bloków w Michałowie i Bondarach.
Wszelkie instytucje i podmioty działające na terenie gminy Michałowo mogą umawiać się na
darmowe odkażanie swoich obiektów.
- Urząd Miejski zakupił przyłbice ochronne dla pracowników, które przekazał również pracownikom
otwieranych jednostek tj. Gminnego Przedszkola oraz Gminnej Biblioteki
- Chciałbym podziękować pracownikom Urzędu, GOKu, nauczycielom, radnym za zaangażowanie
w tym trudnym czasie








W związku z pandemią koronawirusa od 1 kwietnia br. PKS NOVA zmienił rozkład jazdy
na trasie Jałówka – Michałowo. Z czterech dotychczasowych kursów pozostały dwa: o
godz.7.00 z Jałówki do Michałowa i o godz. 18.02 z Michałowa do Jałówki. Zarząd PKS
NOVA planował zawieszenie wszystkich kursów na tej trasie. Na wniosek naszego samorządu
– zgodzono się na pozostawienie dwóch powyższych kursów.
Również MPO w trakcie pandemii wprowadziło ograniczenia ilości odbioru odpadów
komunalnych z terenu gminy, w związku z czym w Michałowie odpady zmieszane odbierane
są raz w miesiącu, w pierwszym terminie wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów.
Czas pandemii przypadł na okres Świąt Wielkanocnych. Aby przywrócić odrobinę
normalności w tym szczególnym czasie z okazji zbliżających się Świąt, przed Niedzielą
Palmową w Parku Miejskim w Michałowie ustawiono sześć palm wielkanocnych. Palmy
zostały wykonane przez pracowników Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Gminnego Ośrodka
Kultury oraz Urzędu Miejskiego w Michałowie. Tuż przed Świętami w Parku pojawiły się
kolejne dekoracje. Zagościły w nim zające-symbole wiosennego odrodzenia- oraz kolorowe
jaja - najbardziej czytelny symbol życia. Mam nadzieję, że starając się zachować namiastki
„normalności”, umieszczając akcenty świąt w naszym Parku. Za czas i ogromną chęć
wykonania tych przepięknych symboli wszystkim serdecznie dziękuję.
4 maja w Ratuszu spotkałem się z przewodniczącymi wszystkich Komisji Rady Miejskiej w
Michałowie, Przewodniczącą Rady oraz panią Dyrektor Gminnego Przedszkola w
Michałowie. Tematem rozmów była m.in. kwestia tego czy od 6 maja nasze przedszkole
powinno zacząć przyjmować dzieci. W tygodniu poprzedzającym spotkanie zwróciłem się o
opinię w tej sprawie do rad pedagogicznych i rad rodziców. Pani dyrektor Dzieniszewska
oświadczyła, że rada rodziców i rada pedagogiczna są za otwarciem. Następnie
poinformowała, że bez problemu jest w stanie dostosować się do wytycznych Generalnego
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Inspektora Sanitarnego i że większość środków ochrony osobistej już posiada na stanie.
Dyskutowano o ewentualnych zagrożeniach i wszelkich aspektach tej decyzji. Ostatecznie
rekomendowano pani dyrektor, że powinna się przygotować w takim razie do otwarcia
przedszkola od 11 maja. Z informacji jakie posiadamy do przedszkola zgłosiło się 10-cioro
dzieci.
Jeżeli chodzi o oddział przedszkolny w szkole podstawowej – sytuacja jest odwrotna. W
związku ze stanowiskiem Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców – nie zdecydowano się na
jego otwarcie. Omówiliśmy również kwestię oszczędności, które należy poczynić w
samorządzie. Tym tematem zajmowaliśmy się również na spotkaniu z dyrektorami i
kierownikami gminnych jednostek. W wyniku rozmów zaplanowano podjęcie następujących
kroków: w Urzędzie Miejskim i w jednostkach zawieszone zostały wszystkie podwyżki i
nagrody dla pracowników. Pracownicy mają również w miarę możliwości wykorzystywać
zaległe urlopy. Dodatkowo oświetlenie uliczne będzie włączone w Michałowie w godzinach
21.00 – 00.30, a w terenie w godzinach 21.00 – 23.00. Wcześniej już ograniczono ilość sesji i
posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Michałowie. Dodatkowo środki na programy pomocowe
zostaną utrzymane na poziomie tych z roku 2019, a dodatkowo ograniczane są wydatki w
sferze komunalnej. Priorytetowym działaniem Gminy jest bowiem utrzymanie miejsc pracy.
 W związku z czasowym ograniczeniem prowadzenia działalności przez
przedsiębiorców lub inne podmioty, będących najemcami lokali użytkowych lub
dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne w zakresie w
jakim prowadzona przez nich działalność realizowana jest z wykorzystaniem gminnego zasobu
nieruchomości lub nieruchomości gminnych jednostek organizacyjnych, wydałem
zarządzenie, iż po spełnieniu określonych zarządzeniem warunków zwalnia się z opłat z tytułu
czynszu należnego za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020r.
Podsumowując temat pandemii chciałbym stwierdzić, że trudno dziś cokolwiek
planować i mówię tu o różnych aspektach naszych działań. Wszyscy znaleźliśmy się w innej
rzeczywistości. Jak ten czas minie będziemy mogli czynić dalsze plany na przyszłość.
2. Urząd Miejski w Michałowie pozyskał dofinansowanie w kwocie 59 969,88 zł. na zakup 34
laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które mają służyć uczniom szkół gminnych
w procesie zdalnego nauczania. Sprzęt trafił do osób najbardziej potrzebujących, w pierwszej
kolejności tych, które nie posiadają takiego wyposażenia. Wszystko po to, by umożliwić
uczniom Szkoły Podstawowej w Michałowie i Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie
korzystanie z edukacji wirtualnej. Laptopy do zdalnej nauki zostały przekazane szkołom.
Szkoła Podstawowa otrzymała 24 szt., a Zespół Szkół - 10 szt. Dyrektorzy szkół wypożyczają
je swoim uczniom. Projekt „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w
systemie kształcenia zdalnego”, jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Chciałbym poinformować, iż zostało ogłoszone kolejne rozdanie pn. „Zdalna Szkoła Plus” i
nasz samorząd otrzymał kolejne środki w kwocie 55 tys zł, za które zostanie zakupionych ok.
30 komputerów.
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W tym miejscu chciałbym dodać, iż w związku z zamknięciem szkół dzieci, rodzice i
nauczyciele stanęli przed nie lada wyzwaniem związanym ze zdalnym nauczaniem. Do tej
pory nigdy nie była praktykowana taka forma nauki i każdy musiał i nadal musi stawić temu
czoła. Nie jest to proste jednak myślę, że ta sytuacja pozwoli na przyszłość nawzajem bardziej
zrozumieć się każdej ze stron.
Pomimo trwającej pandemii chciałbym podziękować Fundacji Mała Ojczyzna, która nadal
rozdaje paczki żywnościowe. Artykuły spożywcze rozdawano w garażu udostępnionym przez
gminę. Całość przeprowadzono bardzo sprawnie, a biorąc pod uwagę okoliczności w jakich
rozdysponowywano paczki zadbano o bezpieczeństwo zarówno tych, którzy je rozdawali, jak
i tych, którzy je odbierali. Dzięki takim działaniom wielu osobom, zwłaszcza w tym trudnym
czasie Fundacja pomogła.
Zarząd Województwa Podlaskiego rozdzielił dotację na renowację zabytków. 100 tys. zł trafi
dla Parafii Opatrzności Bożej w Michałowie. Zostanie za to wykonany remont i konserwacja
elewacji oraz stolarki drzwiowej i okiennej fasady oraz wieży zabytkowego kościoła
parafialnego. Dofinansowanie przyznane zostało też Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Przemienienia Pańskiego w Jałówce. Za 39 tysięcy złotych przeprowadzone zostaną prace
konserwatorskie i restauratorskie ruin kościoła Św. Antoniego. Gratuluję Proboszczom
wymienionych Parafii.
Kuratorium Oświaty w Białymstoku zaopiniowało już arkusz organizacyjny dla Zespołu Szkół
w Michałowie na kolejny rok szkolny. Arkusz był opracowywany przez panią dyrektor
Zespołu Szkół zarówno dla szkoły średniej jak i dla szkoły podstawowej.
Ruszamy z kampanią promującą rekrutację do szkoły średniej. Prawdopodobnie sama
rekrutacja rozpocznie się 15 czerwca i zakończy na początku sierpnia. Czekamy jeszcze na
oficjalne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obecna sytuacja spowodowała, że
wcześniej założone plany promocyjne muszą być zmodyfikowane, ale liczymy na to, że
młodzież będzie zainteresowana nauką w naszym liceum. Robimy wszystko by dźwignąć do
pionu szkołę, która była o krok od likwidacji. Planujemy remonty, chcemy by ta szkoła była
atrakcyjna pod wieloma względami. Nie odbędą się imprezy Michałowo 30 lat samorządu,
dzień matki cegiełki to wszystko się przełoży
Otwarto przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zarządzanie
Pracownią Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie”. W terminie określonym Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęła jedna oferta Fundacji Małej Ojczyzna ul. Pl. 11
Listopada 16, 16-050 Michałowo za cenę 9,5 tyś zł miesięcznie. Liczymy, że dzięki temu
funkcjonowanie tej placówki będzie nas mniej kosztowało, a jednocześnie uda się ją
przywrócić do życia po ostatnich latach zastoju.
Zdecydowaliśmy się również na ogłoszenie przetargu na zarządzanie Gminną Biblioteką w
Michałowie. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowane jest na 8 czerwca. Ustawa o
organizowaniu działalności kulturalnej dopuszcza oddanie w zarządzanie placówek
kulturalnych - jednak nie może to być zwykły konkurs, a musi to być procedura zgodna z
ustawą "prawo zamówień publicznych".
W wyniku rozstrzygniętego Konkursu na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w
Michałowie chciałbym poinformować, iż konkurs wygrał i dyrektorem został Pan Paweł
Oziabło. Serdecznie gratuluję. Funkcję dyrektora pełni już od 01 maja.
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10. W wojewódzkim plebiscycie Polska Press – Anioł Talentu Roku 2020 Michałowo
zdeklasowało konkurencję. Nasi instruktorzy z Gminnego Ośrodka Kultury – Jerzy Ostapczuk
zajął pierwsze miejsce a Paweł Oziabło drugie. Serdecznie gratuluję. I znowu Michałowo górą.
11. Rozpoczęliśmy prace nad zmianą Statutu Gminy Michałowo. Musimy udoskonalić Statut i
poprawić zapisy, które nie mają racji bytu. Projekt Statutu analizowany jest przez Mecenasa i
mam nadzieję, że na kolejnej sesji będzie on przedmiotem obrad Rady Miejskiej.
12. Doszło do zmiany na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jałówce. Po 20 latach
pracy pan Jan Steckiewicz przenosi się do Choroszczy, a na jego miejsce zostało powołany
pan Jarosław Palecki. Panu Steckiewiczowi serdecznie dziękujemy za te lata współpracy i za
ogromne zaangażowanie w utrzymanie i funkcjonowanie tego ośrodka. Życzymy również
powodzenia na nowej ścieżce zawodowej kariery.
13. Zamontowano nowy skateparku przy ulicy Sienkiewicza. Jak wiemy w poprzedniej kadencji
skatepark został spalony. Tym razem, aby już nigdy nikt go nie zniszczył zakupione zostały
elementy żelbetonowe.
14. Nabór wniosków na „Skrzydła Przedsiębiorczości” zakończył się 15 kwietnia. W ramach
konkursu wpłynęło 11 zgłoszeń. Kolejnym etapem będzie wyłonienie laureatów przez
kapitułę konkursową. Termin wyłonienia laureatów – do końca maja.
15. W związku z możliwością przyznania nagrody pn. „Orły Michałowa” wpłynęła jedna
nominacja. Kapituła, tak jak w przypadku „Skrzydeł Przedsiębiorczości” w terminie do końca
maja rozstrzygnie o przyznaniu nagrody.
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