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Inwestycje

Dobiegła  końca  realizacja
inwestycji  pn:  ”Urządzenie  placu  wokół
budynku Urzędu Gminy w miejscowości
Filipów” w ramach którego powstały:

 23 miejsca parkingowe oraz plac z 
kostki polbrukowej,

 plac zabaw, skatepark, miejsce na 
scenę.

Przedsięwzięcie  to  zrealizowane  zostało
dzięki  dofinansowaniu z Lokalnej Grupy
Rybackiej  „Pojezierze  Suwalsko  –
Augustowskie”,  a   całkowity  koszt
wynosi  980.000 zł.  Wkład własny gminy
wynosi 15 %.  Planowane zakończenie robót
budowlanych  wyznaczone  jest  na  koniec
października br.

Zarząd Województwa Podlaskiego
przyznał  Gminie  Filipów dotację  celową
w wysokości 30.000 zł na  „Modernizację
drogi Motule  Stare  - Olszanka”.
Po  wyłonieniu  wykonawcy  w  ramach
postępowania  przetargowego  droga  ta
została wykonana za cenę 107 355 zł.

W  wyniku  postępowania
przetargowego podpisana została umowa
na  przedsięwzięcie  pn:  „Przebudowa

drogi gminnej Filipów – Stare Motule na
nawierzchnię  bitumiczną   na  odcinku
1  km  w  miejscowości  Filipów  Drugi”.
Realizacja tego zadania przewidziana jest
do końca października br. Koszt budowy
wynosi 316 326,48 zł.
 Została opracowana dokumentacja 
techniczna na „ Przebudowę drogi 
gminnej na ulicy Polnej w miejscowości 
Filipów”. Planowana jest realizacja tej 
inwestycji przy dofinansowaniu z 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Filipowie informuje:

Od dnia 8 września 2014 r. wszyscy
interesanci będą przyjmowani na parterze
Urzędu  Gminy  Filipów  (pokój  nr  od  2
do 4).

Gminna  Biblioteka  Publiczna
zaprasza na:

NARODOWE  CZYTANIE  z
inicjatywy  Prezydenta  Rzeczypospolitej
Polskiej  Bronisława  Komorowskiego
trylogii Henryka Sienkiewicza w sobotę 6
września 2014 r. o godz. 13:00. 

Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Sportu
zaprasza na: 

 Zajęcia  kulinarne  „Kuchenne
rewolucje”  we  wtorki  i  środy  o
godz. 16:00.



 Zajęcia teatralne we wtorki i czwartki o 
godz. 15:00.

 Zajęcia plastyczne w środy godz. 15:00.

 Zajęcia gitarowe dla dzieci w piątki 
godz.  13:00.

 Zajęcia z gimnastyki relaksacyjno – 
usprawniającej w soboty o godz.10:00.

 Gry i zabawy dla dzieci w soboty o 
godz. 11:00.

Karta Dużej Rodziny

W  związku  z  wejściem  w  życie
nowych  przepisów,  każda  rodzina
posiadająca  troje  i  więcej  dzieci,  może
uzyskać  ogólnopolską  Kartę  Dużej
Rodziny.  Dokument  ten  uprawnia   do
tańszych  biletów   na  wydarzenia
kulturalne,   wystawy,  muzea,  przejazdy
komunikacją  publiczną.  Wszystkie
instytucje  i  firmy   oferujące  zniżki  są
opatrzone  logo   „Tu  honorujemy  Kartę
Dużej Rodziny”.  Prawo do korzystania z
programu  przysługuje  niezależnie  od
dochodu.   Osoby  zainteresowane
uzyskaniem karty mogą złożyć wniosek w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w
Filipowie  (pokój
nr 4).

Stypendium szkolne

W Urzędzie Gminy Filipów (pokój
nr  11)  są  przyjmowane  wnioski   o
przyznanie  stypendium  szkolnego  dla
uczniów zamieszkałych  na trenie Gminy
Filipów w terminach: 

 -  do  15  września  2014 r.  ze  szkół:
podstawowych,  gimnazjalnych,
ponadpodstawowych. 

 - do 15 października 2014 r. dla słuchaczy:
kolegiów nauczycielskich,  nauczycielskich

kolegiów  języków  obcych,  kolegiów
pracowników służb społecznych.

UWAGA PIESI:

Od 31 sierpnia 2014 r. w związku ze zmianą
przepisów -  Prawo o ruchu drogowym  -
wszyscy bez względu na wiek, poruszający
się  poza  obszarem  zabudowanym  po
zmierzchu, obowiązani będą do posiadania
elementów  odblaskowych tak  ,  aby  byli
widoczni  dla  innych  uczestników  ruchu
drogowego.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

 1 września rozpoczął się Rok 
Szkolny 2014/2015. W związku z tym, 
naukę w Zespole Szkół w Filipowie podjęło
482 uczniów, w następującej ilości:

– 20 dzieci w Punkcie Przedszkolnym;
– 72 uczniów w Oddziale „0”;
– 251 uczniów w Szkole Podstawowej;
– 139 uczniów w Szkole Gimnazjalnej.

Wybory samorządowe

Wybory samorządowe do rad gmin,
rad  powiatów  i  sejmików  województw
oraz wójtów odbędą się 16 listopada 2014r.

Obecna  kadencja  rad  gmin,  powiatów  i
sejmików  województw  oraz  wójtów,
burmistrzów i  prezydentów miast  kończy
się 21 listopada 2014 r.

Szkody spowodowane przez dziki

Informuje  się  osoby  u  których  powstały
szkody  w  uprawach  i  płodach  rolnych
wyrządzonych  przez  dziki  proszone  są  o
złożenie  wniosku  w  Urzędzie  Gminy
Filipów (pokój nr 5)
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