Za nami bardzo trudny rok!
Drodzy Mieszkańcy Gminy Michałowo!
Jesienią 2018 roku swoimi głosami powierzyliście mi stery rządów
w naszej małej ojczyźnie. Od samego początku zapowiadałem, że
czeka nas wiele zmian, zapowiadałem likwidację folwarku burmistrza, bo gmina należy do nas wszystkich. Na rozpoczęciu tej kadencji
sporo rzeczy nas zaskoczyło. Okazało się, że czeka nas wiele niespodzianek, w większości niemiłych. Już od samego początku musieliśmy się mierzyć z budżetem, w którym nadmiernie zaplanowano
wydatki bieżące co skutkowało brakiem inwestycji i działań społecznych.
Zastaliśmy gminę bez przygotowanej strategii inwestycyjnej
i strategii pozyskiwania funduszy z UE. W 2018 roku gmina nie
otrzymała z nich ani złotówki. Mieliśmy fatalnie przygotowaną dokumentację wniosków unijnych. Przykładem niech będzie projekt
nowego przedszkola, który nie został dopasowany do budownictwa pasywnego. Dodatkowo spóźniono się ze złożeniem wniosku
o dofinansowanie. My taki projekt już mamy i jest on potwierdzony
wymaganym odpowiednim certyfikatem. Teraz czekamy już tylko na
ogłoszenie konkursu by zdobyć dofinansowanie na jego budowę.
Wyzwaniem była także sytuacja związana z mieniem komunalnym.
Jedynym logicznym wyjściem okazała się być likwidacja Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Miliony złotych, które
trzeba by w niego wpompować by doprowadzić do stanu używalności lepiej zainwestować w budowę mieszkań komunalnych,
których w gminie nie ma, a na które jest zapotrzebowanie.
W roku 2019 udało nam się pozyskać 12 800 000 złotych! Dokonano analizy pozyskania środków unijnych i aplikowaliśmy tam
gdzie szansa ich pozyskania jest największa przy okazji nawiązując
współpracę z firmą zewnętrzną, która jest bardzo doświadczona
i skuteczna w tej dziedzinie.
Musieliśmy również zmierzyć się z sytuacją, w której działające
w gminie stowarzyszenia nie czuły jakiegokolwiek wsparcia ze strony samorządu, brak było przejrzystych zasad udzielania dotacji. Nic
więc dziwnego, że ich przedstawiciele od razu poprosili o likwidację Rady Pożytku Publicznego, która była tylko listkiem figowym dla
działań poprzedniej władzy. Dzisiaj cieszymy się wieloma wspólnymi działaniami oraz faktem, że w gminie powstają kolejne organizacje pozarządowe.
Ogromnym zaskoczeniem była również złożona nam przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku niemal na samym początku tej
kadencji propozycja przejęcia szkoły średniej. Zdawaliśmy sobie
sprawę z dramatycznej sytuacji do jakiej ją doprowadzono. Ale mimo
to, choć z duszą na ramieniu, zdecydowaliśmy się ją przejąć i podjąć
próbę odbudowania jej prestiżu. Wydaje się, że pierwsze małe sukcesy już są. Do dwóch pierwszych klas przyjęto ponad 40 uczniów.
To dwa razy więcej niż było w czerwcu we wszystkich pozostałych
klasach razem. Uczniowie zaczynający naukę w michałowskim liceum otrzymali od samorządu laptopy. Wkrótce przedstawimy nasze
kolejne pomysły na jego rozwój. Wiemy, że to niesie ze sobą koszty,
ale próbujemy, nie siedzimy z założonymi rękami.
Ten pierwszy rok kadencji 2018-23 był również kluczowy
ze względu na rozpoczęcie naszych programów mających na celu
poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Michałowo. Zgodnie
z naszymi wyborczymi obietnicami zaproponowaliśmy program
„2000 Ekstra”, w którym 150 michałowskich rodzin mogło skorzystać z jednorazowej zapomogi na realizację swych najpilniejszych
potrzeb. Stworzyliśmy również gminny transport dzięki, któremu
znacznie łatwiej można dojechać z każdego krańca gminy do
Michałowa. Wdrożyliśmy również Program Wspierania Przedsiębiorczości i Lokalnego Rynku Pracy. Swoją działalność rozpoczęło Centrum Młodzieży i Promocji. Dzięki niemu młodzi ludzie mieszkający

w naszej gminie sami decydują o tym jakie chcą organizować imprezy i wspólnie je przygotowują. Wkrótce będziemy mogli usłyszeć
o ich kolejnych inicjatywach.
Powołaliśmy do życia Centra Wsi. Dzięki nim mieszkańcy nie będą
pozostawieni sami sobie. W tych Centrach utworzonych w Jałówce,
Szymkach, Bondarach, Juszkowym Grodzie, Nowej Woli/Hieronimowie i Sokolu obok oferty kulturalnej, zarówno dla młodszych
i starszych, najbardziej potrzebujący mieszkańcy będą mogli liczyć
na pomoc tzw. “złotej rączki” - pomoc w drobnych naprawach domowych, instruktażu obsługi urządzeń, dowozu leków, zakupów.
W każdym z tych centrów docelowo będą zatrudnione trzy osoby:
instruktor ds. kulturalno-oświatowych, instruktor ds. społeczno-kulturalnych, pracownik gospodarczy.
Ten rok obfitował również w wiele ciekawych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Oczywiście kluczowym wydarzeniem były
obchody jubileuszu 10-lecia praw miejskich Michałowa. Cieszy nas
powrót do Michałowa zespołu Prymaki i Maratonów Kresowych.
Szerokim echem w regionie odbiły się również Beach Party na plaży
w Rudni i Michałowo Disco Festival. Jako samorząd dodatkowo
zainicjowaliśmy własne akcje: Babcia i Dziadek na medal, obchody Dnia Matki czy wręczanie Michałowskich Cegiełek dla osób,
które w minionym roku wybudowały w naszej gminie dom. Będą
one miały oczywiście charakter cykliczny. Nie można również nie
wspomnieć o naszej wspólnej Wigilii Samorządowej, dzięki której
w pięknie przyozdobionym parku wspólnie mogliśmy wprowadzać
się w świąteczny nastrój. Bardzo budujące jest to, że mieszkańcy
uczestniczyli w niej tak licznie. Cieszy to, że tworzymy wspólnotę,
chcemy współpracować i budować lepsze Michałowo w zgodzie.
Można powiedzieć wprost, że w pełni realizowana jest wizja
samorządu, który zleca zadania i rozlicza z efektów. Samorządu,
który nie jest folwarkiem Burmistrza, ale który ukierunkowany jest
na pracę na rzecz społeczności lokalnej i skuteczne zarządzanie.
Gmina nie może sięgać po pieniądze mieszkańców by się rozwijać,
powinna je zdobywać na zewnątrz. I to nam się udaje. Kolejny rok
mieszkańcy Gminy Michałowo nie będą płacić podatku od nieruchomości. Zapadła słuszna decyzja o likwidacji samorządowej gazety – nie będzie już miejsca na to by atakować innych jak to było
w poprzedniej kadencji. Chcemy budować przyszłość naszej gminy
w zgodzie. Ten pierwszy rok to rok, z którego powinniśmy być zadowoleni. Przed nami jeszcze wiele pracy, ale jestem przekonany,
że podobnie jak przez ostatnie 12 miesięcy nie zabraknie nam chęci i pomysłów by mieszkańcy odczuli, że mieszka im się w Gminie
Michałowo dobrze.
To był rok ciężkiej pracy, ale rok bardzo udany. I przy tej okazji dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Naszym mieszkańcom
radnym i pracownikom urzędu, którzy dzięki swoim kompetencjom
i zaangażowaniu przyczyniają się na co dzień do tego, że idziemy
w dobrym kierunku. Dziękuję również panu Marszałkowi Województwa Podlaskiego Arturowi Kosickiemu, Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu i Panu Staroście Janowi
Perkowskiemu za dobrą współpracę.

#MICHAŁOWO OKRZYKNIĘTE JAKO HOLLYWOOD PODLASIA

Tutaj zaczyna się Unia Europejska

POLSKA

Michałowo to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gmin województwa podlaskiego. Jest częścią powiatu białostockiego, a samo miasto położone jest 36 km
na wschód od Białegostoku i 30 km od granicy z Białorusią. Obecna kadencja to powrót
na ścieżką rozwoju i odbuodowywanie pozycji gminy w regionie. O naszych działaniach
informują najważniejsze regionalne i ogólnopolskie media.

Dynamiczny rozwój
Starania władz samorządowych ukierunkowane są wciąż na podnoszenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy. Środki zainwestowane w infrastrukturę nadają
obiektom gminnym charakter regionalny. Korzystają z nich mieszkańcy całego województwa podlaskiego. Budowa biogazowni i stworzenie klastra energetycznego sprawia,
że Michałowo jest inspiracją dla gmin z całej Polski. Michałowo ma długofalową wizję
rozwoju, której elementami są realizowane inwestycje i programy społeczne.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Lider w pozyskiwaniu funduszy z UE
Michałowo należy do czołówki gmin w województwie podlaskim jeśli chodzi o ilość
i wysokość dofinansowania projektów inwestycyjnych. W perpektywie 2007-13 i obecnej pozyskaliśmy już ponad 100 000 000 złotych! Tylko w tym roku udało nam się już
pozyskać blisko 13 milionów złotych, a kolejne złożone wnioski czekają jeszcze na ocenę.

Gmina z potencjałem
POWIAT BIAŁOSTOCKI

MICHAŁOWO

Gmina Michałowo posiada duży potencjał rozwoju gospodarczego. Dzięki wyjątkowym
wartościom przyrodniczym i kulturowym staje się miejscem atrakcyjnym dla indywidualnych inwestycji w zakresie mieszkalnictwa rodzinnego. Ważna jest również otwartość
samorządu, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Michałowo to
gmina, którą warto odwiedzić, w której warto żyć i w której warto ulokować swój biznes.
Mieszkańcy od 2013 roku nie płacą podatków od nieruchomości, a i na nowych inwestorów czeka duże wsparcie.
w 2020 roku najważniejszymi wyzwaniami dla gminy będą rozwój szkoły średniej oraz
działania na rzecz mieszkańców - budowa mieszkań komunalnych, realizacja programu
dociepleń oraz budowa dróg dojazdowych do gospodarstw.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE
I DZIAŁANIA REMONTOWE
Chodnik Bondary

Park w Jałówce

Koszt: 47 669,21 zł

Koszt: 671 873, 55 zł
Pozyskano: 463 592,75 zł

NOWA

Fotowoltaika

Koszt: 1 185 093,00 zł
Poyzskano: 850 080,00zł
Wykonano 54 przyłącza

Droga w Hieronimowie

Kolektory słoneczne

Koszt: 75 236,64 zł

Koszt: 369 558,72 zł
Dofinansowanie: 273 747,20 zł
Wykonano 31 przyłączy

Koszt: 402 535,63 zł

Ulica Akacjowa w Michałowie

Wodociąg Kaźmierowo

Droga w Bachurach

Koszt: 30 836,79 zł

NOWA

Koszt: 170 110,61 zł

NOWA

Witacz #MICHAŁOWO

Ulica Gródecka w Michałowie

Koszt: 158 670,00 zł

Koszt: 111 234,04 zł

NOWA

NOWA

ZREALIZOWANE INWESTYCJE
I DZIAŁANIA REMONTOWE

Studnia chłonne przy ul. Rolniczej

Studnie działki

Koszt: 39 500 zł

Koszt: 7 822,80 zł

NOWA

Street workout i siłownia

NOWA

Altany w Sokolu, Potoce, Lesance
i Maciejkowej Górze

Koszt: 86 000 zł
Poyzskano: 49 000 zł

Koszt: 356 000 zł

NOWA
NOWA

Boisko Hieronimowo

Żwirowanie dróg

Koszt: 10 451,57 zł

Koszt: 418 043,79 zł

NOWA

Poprawiona nawierzchnia
droga na Żednię
Koszt: 20 565,60 zł

NOWA

NOWA

OPRÓCZ TEGO WYKONANO:
• Remont samochodu OSP w Jałówce
• Zdobiebnie krzyży na pomniku w parku

INWESTYCJE REALIZOWANE
Modernizacja oświetlenia
ulicznego
Koszt: 698 228,55 zł
Poyzskano: 463 592,75 zł

System pomiaru zanieczyszczeń
Koszt: 86 100 zł
Pozyskano: 68 800 zł

Budowa sieci cieplnej rozdzielczej (ciepłociągu)
Koszt: 4 558 761 zł
Dofinansowanie: 3 500 392,40 zł

Remiza OSP Bondary

Koszt: 25 000 zł

Wyposażenie świetlic

Pieńki, Nowa Wola, Sokole
Koszt: 29 966,49 zł
Poyzskano: 14 683,50 zł
Jałówka, Bondary, Juszkowy Gród
Koszt: 29 992,26 zł
Poyzskano: 14 696,21 zł

Drogi w Suprunach i Kobylance
Koszt: 2 704 107 zł
Pozyskano: 1 248 488 zł

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
• Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych na obiektach gminnych (dofinansowanie: 1 104 176 zł)
• Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty
świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury
w Michałowie (dofinansowanie: 1 342 409 zł)
• Remont świetlicy w Juszkowym Grodzie (dofinansowanie: 340 000 zł)
• Droga Tylwica Majątek (dofinansowanie: 600 tys. zł)
• Szkoła Podstawowa – Szkoła odkrywców talentów
(dofinansowanie: 871 000 zł)
• Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz
z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej (dofinansowanie: 1 958 065 zł)

KLUCZOWE UCHWAŁY W 2019 ROKU
Idea programu polega na udzieleniu pomocy w formie bonów, które będą realizowane w wyznaczonych
punktach. Jeśli będą dotyczyły pomocy przy zakupie leków – punktem realizacji bonów będzie apteka;
jeśli żywności – punkty żywieniowe; opał na zimę –
punkt zakupu opału itp.
Uchwałę o przyznaniu 2 tys. zł wsparcia dla najbardziej potrzebujących pomocy mieszkańców
gminy, radni Michałowa podjęli podczas uroczystej
sesji Rady Miejskiej 1 czerwca.

•

Wsparcie najuboższych

•

Mieszkańcy nie są zdani tylko na siebie

•

Pomoc realizowana w formie bonów poprzez
trzy cele: zakup żywności, leków i opału

Firma obsługująca transport została wyłoniona
w przetargu. Cztery linie autobusowe zostały ustalone
tak, by z każdej miejscowości w gminie można było
dowieźć mieszkańców do Michałowa. Pierwsze autobusy wyruszą z tych miejscowości między 7.00 a 8.00
rano, tak by dzieci zdążyły na 8.00 do szkoły. Powrót
z Michałowa – w godz. 13.30 – 14.30 i o 15.00
•

Dowóz dzieci do szkół i przedszkola

•

Mieszkańcy gminy zyskali połączenie
z Michałowem

•

4 linie autobusowe

•

Zapewnienie kursów nawet z najdalszych miejscowości w Gminie

Podczas sesji, która odbyła się 28 sierpnia radni
Michałowa wyrazili zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego od 1 września 2019 do 26 czerwca 2020
na liniach komunikacyjnych:
Michałowo – Topolany – Michałowo
Michałowo – Żednia – Michałowo
Michałowo – Kolonia Mostowlany – Michałowo
Michałowo – Bondary – Michałowo

PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU
•
•
•
•

Przedszkole (budynek pasywny) - GOTOWY PROJEKT - czekamy na ogłoszenie naboru
CAL – Centrum Aktywności Lokalnej
Amfiteatr w Sokolu
Rudnia – ośrodek turystyczny

•

Fotowoltaika i panele słoneczne na obiektach prywatnych - nabór już ogłoszony

Wizualizacje terenu rekreacyjnego w Sokolu oraz bazy noclegowej w Michałowie
•

Plaża Bachury

•

Oświetlenie uliczne na wsiach

•

Bulwary nad rzeką Supraśl w Michałowie

•

Baza noclegowa- hotel - czekamy na ogłoszenie naboru

•

Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół

•

Topolany – rewitalizacja stawu

W kolejnych miesiącach będą ogłaszane konkursy, w których będziemy ubiegać się o pozyskanie środków na
te inwestycje. Jako gmina musimy być do nich wzorowo przygotowani. Dlatego należy już zlecać opracowanie
odpowiednich projektów i dokumentacji by w momencie ogłoszenia naboru wniosków nie być zaskoczonym.
Wizualizacje nowego budynku przedszkola oraz Centrum Aktywności Lokalnej

KLUCZOWE UCHWAŁY W 2019 ROKU
W dniu 9 maja 2019r, została podjęta uchwała Rady
Miejskiej nr VII/61/19 w sprawie przyjęcia Programu
Wspierania Przedsiębiorczości i Lokalnego Rynku Pracy
Gminy Michałowo TWÓJ BIZNES.
Program został zbudowany w oparciu o oczekiwania przedsiębiorców jak i doświadczenia osób chcących otworzyć własną, często pierwszą działalność.
Charakteryzuje się on kompleksowością oraz
zdefiniowanymi zadaniami mającymi pomóc w rozwoju przedsiębiorczości. Będzie również promował
wyróżniające się podmioty gospodarcze działające na
terenie gminy.

•

Stanowisko do obsługi przedsiębiorcy
i inwestora

•

Współpraca z PUP i przedsiębiorcami

•

Specjalna nagroda “Skrzydła przedsiębiorczości”

Radni Michałowa podjęli niemal jednogłośnie uchwałę o realizacji tego nowatorskiego, proekologicznego i spójnego wizerunkowo programu. To uchwała
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na
terenie Gminy Michałowo w latach 2019- 2024.

•

Ograniczenie emisji

•

Nadanie spójności wizualnej zabudowy
Michałowa

•

Wymierne korzyści w budżetach mieszkańców
naszej gminy

Mieszkańcy Michałowa będą mogli skorzystać z dotacji, przyznanej z budżetu gminy na wymianę pieców
i docieplenie budynku mieszkalnego. Dotacja wyniesie do 15 tys. zł, a jeśli właściciel budynku będzie
chciał poprawić wizerunek elewacji i skorzystać
z rozwiązań architektonicznych, proponowanych
przez samorząd, może się starać nawet o 25 tys. zł.

NIEKTÓRE NOWE INICJATYWY PRYWATNE

Sklep rolny
W naszej gminie pojawiają się kolejni inwestorzy tworzący nowe miejsca
pracy. Na początku roku przy ul. Białostockiej otwarto nowy sklep z materiałami dla rolników. Kolejny podmiot
gospodarczy to nowe miejsca pracy, ale
jednocześnie to również zwiększenie
konkurencyjności i poprawa oferty dla
rolników.

Instytut Ej Mamo!
Już pierwsze tygodnie funkcjonowania instytutu pokazały jak bardzo był
potrzebny. Szkoła rodzenia i miejsce
do edukacji dla młodych mam cieszy
się dużą popularnością. Samorząd
Michałowa przekazał urządzenie medyczne do badań piersi Braster w celu
badań profilaktycznych dla pań.

Zakład produkcji elementów
gipsowych
Działalność biogazowni w Michałowie
jest mocnym argumentem by przenieść
tuta swoją siedzibę. Na taki krok zdecydowała się firma TMK. Zakład będzie
zatrudniał kilkadziesiąt osób.
Tuż obok niedługo powstanie również
nowa farma fotowoltaiczna.

MIESZKAŃCY W DZIAŁANIU
Jednym z kluczowych działań społecznych oprócz wprowadzania kolejnych programów było również nawiązanie szerokiej współpracy z działającymi na terenie gminy
organizacjami pozarządowymi, które zostały zaproszone
do czynnego uczestnictwa w wielu samorządowych inicjatywach. Przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych regularnie spotykają się aby omawiać swoje
pomysły i poszukiwać możliwości wspólnych działań. Dodatkowo stowarzyszenia i fundacje otrzymywały wsparcie finansowe przy własnych projektach. Dodatkowym
efektem tych działań jest fakt, że w Gminie Michałowo
pojawiają się kolejne stowarzyszenia i fundacje chcące
działać na rzecz społeczności lokalnej.
Gmina rozpoczęła w roku 2019 proces oddawania niektórych zadań do realizacji właśnie organizacjom pozarządowym. Można powiedzieć, że wreszcie współpraca
pomiędzy samorządem i stowarzyszeniami ma wymiar realny i merytoryczny.

Praktyczny wymiar tej współpracy można było zobaczyć
w licznych działaniach. Spółdzielnia Michałowianka została zaangażowana do prac porządkowych w Michałowie
i jednocześnie przygotowała specjalne torby z okazji 10-lecia praw miejskich. Niemal wszystkie organizacje zaangażowały się w przygotowanie obchodów tego jubileuszu.
Organizowano spotkania, odbywały się pokazy, zawody,
a także przygotowywano poczęstunki dla mieszkańców na
gminnych imprezach.
Co najważniejsze zbudowano nie tylko nowe więzi
między samorządem a organizacjami, ale również same
organizacje zaczęły ze sobą współpracować. To przekłada się na nowe inicjatywy i plany na rok 2020. Dobra
współpraca i widoczne efekty to również pretekst do tego
by w budżecie gminy pojawiło się więcej środków na kolejne inicjatywy przygotowywane przez nasze lokalne fundacje i stowarzyszenia.

ZALEW SIEMIANÓWKA
Gmina Michałowo pozyskała prawie 7 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na realizację projektu “Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka w Gminie
Michałowo”. Łączna wartość projektu to 9,5 mln zł. Zakłada on, że plaża w Rudni będzie rozbudowana, a w ramach inwestycji
powstaną hangary pływające, pomosty cumownicze, tarasy edukacyjno-wypoczynkowe i żuraw obrotowy do wodowania jednostek pływających. Powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej, platformy pływające dla ptaków i budynek monitorowania ptaków.
Ośrodek zostanie ponadto wyposażony w nowoczesne technologie przekazu informacji. A stąd już tylko krok do zorganizowanych
rejsów podglądania ptaków w ich naturalnym środowisku.
W pobliżu plaży powstaną także miejsca parkingowe, parking dla pojazdów kempingowych, stacja rowerowa i pola namiotowe.
W przyszłym roku rozpoczną się prace projektowe, a realizacja inwestycji jest planowana na lata 2021-2023.
W ramach inwestycji powstaną:
• budynek monitorowania ptaków (kapitanat portu)
• hangary pływające (lokalizacja na terenie przystani)
• żuraw obrotowy do wodowania jednostek pływających (lokalizacja na terenie przystani)
• pomosty cumownicze pływające (lokalizacja na terenie przystani)
• parking dla samochodów osobowych, (lokalizacja na terenie przystani)
• 3 tarasy edukacyjne (miejsca odpoczynku na ścieżce edukacyjnej)
• stacja rowerowa (punkt serwisowy i stojaki rowerowe, przy ścieżce edukacyjnej)
• pomost stały- widokowo-edukacyjny
• pomost pływający
• taras edukacyjno-wypoczynkowy (punkt integracji ekologicznej)
• pole namiotowe
• adaptacja istniejącego budynku na Centrum Edukacji Ekologicznej
• parking dla pojazdów kempingowych
• platformy pływające dla ptaków- miejsce lęgowe dla ptaków

NOWE INICJATYWY SAMORZĄDU

Wigilia Samorządowa

Babcia i Dziadek na
medal

Dzień Matki

Michałowska Cegiełka

W 2018 roku po raz pierwszy
mieszkańcy gminy wspólnie
mogli uczestniczyć w Wigilii
Samorządowej. To okazja do
złożenia sobie życzeń oraz
integracji.

Wszyscy wiemy jak ważnymi
osobami dla dzieci są babcie
i dziadkowie. Co roku grupa
pięciolatków z michałowskiego przedszkola wręcza im
z okazji ich święta medale.

Z
okazji
święta
mam
zapraszamy
do
rarusza
wszystkie
mamy,
które
urodziły dzieci w poprzednim
roku kalendarzowym. Jest okazja by porozmawiać i wręczyć
mamom małe prezenty.

Samorząd Gminy docenia
wszystkich tych, ktrzy decydują się zbudować w naszej gminie nowy dom i tutaj zamieszkać. Dla nich przygotowaliśmy
symboliczną Michałowską Cegiełkę.

CENTRUM MŁODZIEŻY I PROMOCJI
Nie od dziś wiadomo, że w naszej gminie mieszka wielu zdolnych i pomysłowych młodych ludzi. Dlatego jako samorząd postanowiliśmy wykorzystać ich energię i jednocześnie dać im szansę zaangażować się w pracę na rzecz rozwoju naszej gminy. Tak
narodził się pomysł powołania Centrum Młodzieży w Michałowie. Działające w ramach Gminnego Ośrodka Kultury Centrum skupia
osoby chcące przygotować ofertę kulturalną i atrakcje odpowiadające potrzebom michałowskiej młodzieży.
Pierwszą poważną imprezą zorganizowaną przez Centrum było Beach Party na plaży w Rudni. Na początku lipca zjechało się tam
kilka tysięcy ludzi by wspólnie bawić się do białego rana. Kolejną inicjatywą była organizacja świetnie przyjętego Michałowo Disco
Festival. Podczas koncertu w amfiteatrze w Michałowie na scenie zaprezentowali się m.in. Casanova, Top One, Skaner, Boys, Top
Girls i Imperium. Centrum organizowało również Rock Czad Party.
Jednak ich działalność to nie tylko koncerty. Dzięki inicjatywie CM można na terenie szukać skarbów. A wszystko to dzięki popularnemu wśród internautów i miłośników przygód geocachingowi czyli ukrywaniu w terenie skrzynek „ze skarbami”. Dzięki Centrum mogliśmy również uczestniczyć w spotkaniu z cyklu „Młodzież pyta”. Jako pierwszy z pytaniami uczniów szkoły średniej zmierzył się Burmistrz Marek Nazarko. Wkrótce kolejne rozmowy. Chłopaków z Centrum często można spotkać w terenie gdy z aparatami i kamerami dokumentują życie gminy lub robią sondy z mieszkańcami. Najnowszym pomysłem jest stworzenie w Michałowie
pierwszego boysbandu! Na pięciu uzdolnionych chłopców czeka kariera muzyczna! W sumie mówi się już o nas „Hollywood Podlasia”. Dzięki energii i pomysłom młodzieży Michałowo może więc być taką podlaską „fabryką marzeń”.

BIOGAZOWNIA I KLASTER ENERGETYCZNY

W listopadzie 209 roku minęły dwa lata od powstania Klastra Energii Michałowo. Utowrzyły go w 2017 roku dwie firmy - Zielona
Energia Michałowo i spółka IEN Energy. Zawiązał się on wokół biogazowni rolniczej (Zielona Energia Michałowo) i znajdującej się
obok farmy fotowoltaicznej. Stopniowo przystąpiły do klastra gminy Michałowo, Zabłudów, Gródek i Tykocin oraz GOK Michałowo
i Dom Pomocy Społecznej „Jawor”. Rok 2019 był krokiem milowym w jego rozwoju.
Działalność Klastra przynosi Gminie Michałowo wymierne korzyści w postaci milionów złotych pozyskanych z Unii Europejskiej.
To właśnie dzięki jego funkcjonowaniu uzyskujemy dodatkowe punkty przy ocenianiu wniosków. Jednocześnie oszczędzamy na
kosztach ogrzewania. Gmina już może się pochwalić pieniędzmi pozyskanymi m.in. na modernizację oświetlenia ulicznego, budowę
sieci cieplnej oraz instalację systemu pomiaru zanieczyszczeń. Gmina planuje również rozbudowę sieci ciepłowniczej z ok. 1100 do
4000 i podłączenie do niej większości budynków użyteczności publicznej. Obecnie z tańszej energii cieplnej korzysta kryta pływalnia
i Szkoła Podstawowa oraz dwóch przedsiębiorców. W planach jest budowa drugiej biogazowni rolniczej o takiej samej mocy 600kW.
Obok czekają już tereny dla zainteresowanych odbiorem tańszej energii cieplnej inwestorów.
Działalność biogazowni i klastra jest dostrzegana nie tylko w regionie, ale również i w Polsce. W ciągu 2019 roku w Michałowie
pojawiały się liczne delegacje samorządowców z całego kraju by w praktyce przekonać się o zaletach takiego rozwiązania.

MODERNIZOWAĆ I BUDOWAĆ - czyli troska
o środowisko, ład przestrzenny i młodych
W ramach programu dociepleń Mieszkańcy Michałowa będą mogli skorzystać z dotacji, przyznanej z budżetu gminy, na wymianę pieców i docieplenie budynku mieszkalnego. Dotacja na termomodernizację domu czy mieszkania wyniesie do 15 tys. zł, a
jeśli właściciel budynku będzie chciał poprawić wizerunek elewacji i skorzystać z rozwiązań architektonicznych zaproponowanych
w księdze “Modelowe Domy Michałowa” może się starać nawet o 25 tys. zł dotacji.
Głównym elementem programu są oczywiście działania proekologiczne. Ale jednocześnie jako samorząd prowadzi działania wizerunkowe, ponieważjego zadaniem jest również kreowanie przestrzeni publicznej. Mieszkańcom nie zostają narzucone rozwiązania architektoniczne – zwiększona dotacja na docieplenia ma być impulsem by korzystać z elementów projektu „Modelowe Domy
Michałowa”.
Porządkowanie przestrzeni publicznej to jednak kwestia, a drugą jest stwarzanie komfortowych warunków do mieszkania. Od lat
gmina ma problem z mieszkaniami komunalnymi. Jest na nie spore zapotrzebowanie. Niestety takich lokali w gminnych zasobach
nie ma. Stąd pojawił się pomysł aby wybudować nowe mieszkania. Do realizacji tego celu została powołana spółka “Niezapominajka”.
Jej powstanie jest wynikiem strategii działania gminy. Fatalna sytuacja sprzętowo-bazowa Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej spowodowała, że podjęto decyzję o jego likwidacji. Aby ją poprawić konieczne byłyby wydatki rzędu co najmniej sześciu milionów złotych. Dlatego zdecydowano, że zadania zakładu w dużej części przejmą firmy zewnętrze. A środki, które
miałyby pójść na poprawę jego sytuacji zostaną przeznaczone na tak oczekiwane szczególnie przez młodych mieszkańców gminy
mieszkania komunalne.
Dlatego 30 października 2019 roku radni podjęli uchwałę o powołaniu spółki “Niezapominajka”. Jej celem będzie budowa domów
mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. 70-80 mieszkań miałoby zostać wybudowanych w 2021 roku - jako lokale na
wynajem (z możliwością wykupu po 5 latach użytkowania) oraz komunalne. To ważne, gdyż od kilku lat komisja mieszkaniowa
urzędu nie przyznała żadnego mieszkania komunalnego, bo gmina takich nie ma. Takie mieszkania będą szansą dla tych którzy
planują założenie rodziny na własne „cztery kąty”.

BUDŻET NA ROK 2020

SPEŁNIAMY
OBIETNICE
Szanowni Mieszkańcy Gminy Michałowo!
Minął rok odkąd jako nowo wybrany samorząd rozpoczęliśmy pracę na
rzecz naszej małej ojczyzny. W zeszłorocznych wyborach obdarzyliście mnie
osobiście i pozostałych radnych komitetu „Mieszkaniec jest najważniejszy”
ogromnym zaufaniem. Idąc do tych wyborów przygotowaliśmy dla Was
10 propozycji na najbliższe 5 lat. Są to propozycje, których celem jest poprawa jakości życia w Gminie Michałowo. Ten program jest już realizowany. Ale
musimy sobie wprost powiedzieć, że gwarantem tego iż wszystko udaje się
nam wdrażać jest ten, który stoi na czele naszej gminy – Burmistrz Marek
Nazarko. Jako komitet zaproponowaliśmy Wam w poprzednich wyborach
jego kandydaturę bo wiedzieliśmy, że tak odważne plany, tak odważne obietnice mogą być zrealizowane wyłącznie wtedy gdy
w roli gospodarza gminy bęedziemy mieli kogoś kto potrafi naprawdę zarządzać. Kogoś kto wie jak pozyskiwać pieniądze z Unii
Europejskiej. Wystarczy prównać rok 2018 i 2019. W poprzednim nie udało się pozyskać z UE ani złotówki, a w 2019 roku trafiło do
naszej gminy blisko 13 milionów złotych! Od razu widać kto tu jest fachowcem I jak wiele w poprzednich szans zmarnowano. My
ciężko pracujemy. Widać jak potrzebne jest partnerstwo między burmistrzem i radnymi. My mocno go wspieramy i jednocześnie
sami prosimy Was o to wsparcie. To co robimy, robimy dla mieszkańców.
W ciągu tych ostatnich 12 miesięcy udało nam się zrobić bardzo dużo. Ale trzeba tutaj zaznaczyć, że zaczynaliśmy w trudnych
warunkach. Po pierwsze gminny budżet zastaliśmy w fatalnym stanie. Rozdmuchane wydatki bieżące, brak pieniędzy na wypłaty
dla nauczycieli i brak stabilności organizacyjnej w jednostkach.
Chwilę potem Starostwo Powiatowe złożyło nam propozycję przejęcia szkoły średniej. To rozwiązanie było jedyną szansą na uratowanie Zespołu Szkół, bez tego czekała go likwidacja. To oczywiście nakłada na nasz samorząd nowe obowiązki, ale jesteśmy przekonani, że uda nam się odbudować tak zaniedbaną renomę tej szkoły. Wszyscy nowi uczniowie otrzymali w tym roku laptopy, a do
tego 50 proc. dopłaty dojazdu na lekcje bez względu na to gdzie mieszkają. Wiemy, że przed nami jeszcze wiele pracy, ale wierzymy,
że szkoła będzie się rozwijać. To przecież ogromnie ważna część naszej historii.
Bardzo cieszy mnie, że Michałowo znów jest w mediach stawiane za przykład gminy, w której dba się o ludzi i wprowadza się
odważne programy społeczne i rozwiązania. Przyjmujemy delegacje gmin z całej Polski by dzielić się swoimi doświadczeniami w
zakresie funkcjonowania klastra energetycznego i pokazywać korzyści z działania biogazowni. Ogólnopolskie media informowały
również o naszych programach 2000 Ekstra i Program dociepleń domów i mieszkań. A to tylko część naszych działań.
Ważnymi z punktu widzenia samorządu są również działania, które doprowadziły do powstania Centrum Młodzieży i Promocji oraz
Centrów Wsi. W tym pierwszym znaleźli swoje miejsce młodzi mieszkańcy naszej gminy, którzy sami decydują o tym na jakich imprezach będą mogli bawić się mieszkańcy i sami je organizują. Centra Wsi mają za to sprawić, że potrzebujący mieszkańcy łatwiej
skorzystają z pomocy i wsparcia w swoich codziennych problemach, a jednocześnie mieć bliższą styczność z działaniami kulturalnymi i co najważniejsze będą mogli współtworzyć wydarzenia w swoich sołectwach.
W czerwcu mieliśmy okazję świętować jubileusz 10-lecia praw miejskich Michałowa. To niby tylko, ale w sumie już aż 10 lat. Przypomnijmy sobie naszą gminę 15 lat temu. Spójrzmy jak bardzo się zmieniła. Bardzo dobrze wykorzystaliśmy ten czas i teraz są tego
efekty. Jednak te można osiągnąć jedyni gdy myśli się o zgodzie. Gdy nie szuka się podziałów. Gdy w samorządzie panuje przejrzystość. Tak właśnie jest teraz. Ta atmosfera zaufania, zgody i współpracy jest bardzo ważna. Tylko w ten sposób da się osiągnąć
sukces. To bardzo ważne, że czasy kłótni, poniżania innych (a przecież jeszcze niedawno tego byliśmy świadkami) mamy już za sobą.
Odbieramy od Was mnóstwo sygnałów, wsłuchujemy się w Wasze potrzeby. Byliśmy, jesteśmy i będziemy dla Was. Zachęcamy do
dzielenia się z nami uwagami i pomysłami. Wspólnie budujmy przyszłość naszej gminy!

