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Inwestycje 

Z wiosną zostanie wznowiony remont drogi 
gminnej Filipów Czwarty- Wólka. 

Urząd Gminy Filipów złożył dwa wnioski o 
przyznanie środków finansowych z 
terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych na modernizację dróg Filipów Trzeci 
– Szafranki oraz drogi przez wieś Zusno. 
Decyzja o przyznaniu współfinansowania 
zapadnie w najbliższych miesiącach. 

Dodatkowo ruszą prace budowlane na 
“Zagospodarowanie plaż gminnych w 
Filipowie Czwartym i Wólce”. Wykonawcą 
wyłonionym w drodze przetargu 
nieograniczonego jest Zakład 
Ogólnobudowlany “Ułanowicz – Świerzbin” 

s.c. z Przerośli za cenę 726.000 zł. Kwota 
dofinansowania ze środków unijnych wynosi 
465.000 zł.  

Zespół Szkół w Filipowie otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 18.000 zł.  do 
zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc 
zabaw w ramach programu rządowego 
“Radosna Szkoła” . 

Obecnie opracowywana jest dokumentacja 
techniczna na budowę budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Filipowie w miejscu 
obiektu po byłej remizie. Na realizację tej 
inwestycji gmina będzie ubiegała się o środki 
unijne z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 
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Przygotowywany jest wniosek o 
dofinansowanie z Programu Operacyjnego 
kapitał Ludzki na funkcjonowanie Punku 
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w 
Filipowie, dla dzieci w wieku 3-5 lat. 
 

Fundusz małych projektów 

W dniu 18 marca 2010 r. w Instytucji 
Zarządzającej Funduszami Małych 
Projektów Stowarzyszenie „Euroregion 
Niemen” w Suwałkach odbyło się oficjalne 
podpisanie umowy na realizację projektu pn. 
„Poznajmy się - transgraniczna wymiana 
doświadczeń i integracja społeczności Gminy 
Filipów i miasta Elektrėnai”. 

  
Fundusz Małych Projektów 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU 

Projekt jest wdrażany w ramach Celu 
3: Europejska Współpraca Terytorialna 
Program Współpracy Transgranicznej 
„Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie 
zrównoważonego rozwoju obszaru 
przygranicznego Litwy i Polski, poprzez 
podniesienie ekonomicznej, społecznej i 
terytorialnej spójności. Program jest 
współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
budżetu państwa. 

 

W wyniku realizacji projektu w Polsce i na 
Litwie powstaną Centra Kultury obszaru 
pogranicza, w których będą się odbywały 

polsko-litewskie przeglądy muzyczne. Do 
powstania Centrum w Polsce niezbędny jest 
remont i modernizacja sali widowiskowej 
mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy 
Filipów. Wkrótce nastąpi ogłoszenie 
przetargu nieograniczonego na wybór 
wykonawcy. 

 

Ważne wydarzenia 

4 lutego br. w Urzędzie Gminy odbyło się 
uroczyste wręczenie medali  za 50-lecie 
pożycia małżeńskiego. Złote gody obchodziło 
10 par z terenu Gminy Filipów. Medale 
wręczał Wójt Sylwester Koncewicz i 
Przewodniczący Rady Ewa Walicka – Grzyb. 

Dnia 20 marca w Zespole Szkół w Filipowie 
odbył się halowy Turniej Piłki Siatkowej o 
Puchar Wójta Gminy Filipów, w którym 
wzięło udział 5 drużyn, a zwycięstwo 
odniosła drużyna z Czerwonego Dworu. 
Celem turnieju była popularyzacja piłki 
siatkowej  w środowisku wiejskim. 

 

GOKiS zaprasza na: 

-  zajęcia gimnastyki relaksacyjno – 
usprawniającej  w każdą sobotę o godz. 10:00 
w  Ośrodku Zdrowia w Filipowie. 

- zainteresowane panie do korzystania z 
,,Mini siłowni”. 
- ,,Festyn Majowy” w Filipowie, który 
odbędzie się 2 maja 2010 r na boisku 
piłkarskim na „starym młynie”. 

- obchody rocznicy uchwalenia ,,Konstytucji 3 
Maja”. Apel odbędzie się pod obeliskiem  
Józefa Piłsudskiego w Filipowie o godz. 11:15. 

- ,,Dzień Matki i Ojca”, który odbędzie się 26 
maja 2010 r. o godz. 17:00. 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Wójt 
Gminy Filipów, Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Filipowie zapraszają do wzięcia 
udziału w konkursie recytatorskim pt. 
,,Poezja Jana Pawła II”, którego 
podsumowanie odbędzie się w dniu 9 
kwietnia 2010 r. Regulamin i zapisy w GOKiS 
w Filipowie. 


