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Podsumowanie roku 2009 

Mijający rok 2009 możemy zaliczyć do 
jednego z najlepiej zorganizowanych pod 
względem inwestycyjnym. Odniesionych 
zostało wiele sukcesów, a mianowicie:  
- asfaltowanie dróg gminnych Nowa 
Dębszczyzna - Piecki, droga Nowe Motule – 
Stare Motule o łącznej długości 4,3 km ; 
- asfaltowanie dróg powiatowych Filipów 
Trzeci- Olszanka – Nowa Dębszczyzna o 
długości 5,5 km; 
- wspomniane drogi gminne i powiatowa 
współfinansowane były z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. 
“Schetynówki”, wkład własny drogi 

powiatowej  został pokryty ze środków 
budżetu gminy Filipów. Uroczysty odbiór 
dróg odbył się 6 listopada br. 
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- asfaltowanie drogi powiatowej Rospuda – 
Czostków o długości 2,0 km finansowane z 
budżetu Starostwa Powiatowego w 
Suwałkach; 
- modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi 
Garbas Drugi; 
- powstanie Podstawowego Zespołu 
Ratownictwa Medycznego w Filipowie; 
- remonty generalne dróg gminnych wraz z 
poszerzeniem pasa drogowego w 
miejscowościach: Czostków, Piecki, Supienie, 
Filipów Drugi, Smolenka. Te dwie ostatnie 
współfinansowane z Terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych; 
- poprawa przejezdności dróg gminnych 
Olszanka - Dębszczyzna Nowa, Zusno, 
Filipów Drugi, Czostków; 
- dobiega końca finansowanie działań 
realizowanych z Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich, w ramach 
którego odbyły się  zajęcia: „Klub 
przedszkolaka”, „Usługi rehabilitacyjne dla 
dzieci i młodzieży z terenu  gminy Filipów”,  
“Ćwiczyć każdy może - promowanie 
zdrowego trybu życia poprzez sport i zdrowe 
odżywianie”; 
- remont dachu sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie; 
- doposażenie w elementy sportowe placu 
osiedlowego przy ul. Fabrycznej; 
- instalacja  monitoringu w parku w 
Filipowie; 
- remont części mieszkalnej w budynku po 
byłej Szkole Podstawowej w Czarnem; 
- dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki 
na opracowanie  “Plan ochrony przed 
szkodliwością azbestu i Program usuwania  
wyrobów azbestu i zawierających azbest”; 
Zrealizowaliśmy również kilka projektów 
miękkich w ramach, których zostały 
przeprowadzone: 
- badanie wzroku u 101 dzieci projekt pt. 
“Widok na przyszłość”; 
- szkolenie z agroturystyki projekt pt. 
„Ekologiczno - agroturystyczna gmina szansą 
na integrację społeczną” 

W trakcie realizacji pozostają: 

- „Zagospodarowanie plaż gminnych w 

Filipowie Czwartym i Wólce” 
współfinansowanego z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; 
- rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy 
Garbaskiej i Olendry (cmentarz); 
- remont drogi gminnej Filipów Czwarty – 
Wólka, Motule Stare  - Tabałówka; 
- szkolenie pracowników Urzędu Gminy i 
Szkoły w ramach projektu “Partnerstwo 
uniwersalne jako innowacyjny rozwój kadr 
województwa podlaskiego”. 
 

Co planujemy w przyszłym roku: 

- asfaltowanie drogi gminnej we wsi Piecki, 
- remonty dróg gminnych w miejscowościach 
Filipów Trzeci - Szafranki przy suszarni, 
Filipów Trzeci - Szafranki, Zusno, Wólka – 
Rospuda, Filipów – Filipów Czwarty;  
- budowa oświetlenia ulicznego wraz z 
zasileniem w energię boiska szkolnego przy 
Starym Młynie; 
- remont instalacji elektrycznej w budynku 
Zespołu Szkół w Filipowie; 
- remont kapitalny wnętrza sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Filipowie współfinansowany z 
Funduszu Małych Projektów w partnerstwie 
z Republiką Litewską; 
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
remontem sieci wodociągowej w Filipowie 
etap I w przypadku pozytywnej oceny 
wniosku; 
- czeka nas również historyczna uroczystość 
nadania imienia ”Jana Pawła II” dla  Zespołu 
Szkół w Filipowie; 
- szkolenia z księgowości rolniczej oraz 
pielęgnacji sadów i ogrodów; 
- uruchomienie dodatkowego oddziału 
przedszkolnego dla 25 dzieci w wieku 3-5 lat. 

SYLWESTER 2010 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Filipowie 

serdecznie zaprasza na 
„Bal Sylwestrowy”. 

Rozpoczęcie o godz. 19:00 
Cena 280 zł od pary. 


