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Podsumowanie roku 2008 

Mijający rok 2008 można zaliczyć do jednych 

z najbardziej burzliwych lat m.in. ze względu 

na wybory wójta w czasie trwania kadencji. 

Mimo tego braku stabilizacji udało się nam 

odnieść kilka sukcesów, które są już dziś 

widoczne i namacalne oraz przynoszą 

oszczędności, a mianowicie: 

- odbiór szkolnego gimbusa marki Autosan 

na 40 osób, 

- modernizacja oświetlenia ulicznego w 

miejscowościach Filipów, Piecki i Jemieliste, 

- kompleksowa termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej w 

Filipowie (docieplenie Zespołu Szkół, Domu 

Nauczyciela, Ośrodka Zdrowia oraz domu 

mieszkalnego przy Ośrodku Zdrowia, 

wymiana stolarki okiennej, redukcja kotłowni 

w Ośrodku Zdrowia) 

 

- remonty generalne dróg gminnych we 

wsiach: Agrafinówka, Olszanka, Jemieliste, 

Nowe Motule, Filipów Drugi o łącznej 

długości około 9 km, 

- przeprowadzono również bieżące remonty 

dróg gminnych na odcinku o łącznej długości 

około 7 km, 

- Starostwo Powiatowe z udziałem środków 

gminnych przeprowadziło remont drogi 

powiatowej Garbas Pierwszy – Bakałarzewo 

oraz wyłożyło dywanik asfaltowy o długości 

ok. 700 m  do wsi  Zusno, 

- został pozyskany z PFRON-u  autobus 

17(+1) osobowy dla osób niepełnosprawnych. 
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- powstał kolejny nowy przyosiedlowy plac 

zabaw przy współudziale Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Filipowie, 

W ramach PPWOW uruchomiony został: 

- „Klub Przedszkolaka” w którym jest ok. 40 

podopiecznych w wieku 4-5 lat 

-zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i 

młodzieży z wadami postawy, w których 

bierze udział 198 osób.  

- jednocześnie od połowy września przyjmuje 

długo oczekiwany lekarz pediatra 

 

Ponadto w trakcie realizacji pozostają: 

- modernizacja drogi wewnętrznej na odcinku 

ok. 3 km we wsi Filipów Drugi, głównie w 

oparciu o pozyskane środki z Urzędu 

Marszałkowskiego 

- zrealizowano zagospodarowanie terenów 

przyosiedlowych poprzez budowę 

wielofunkcyjnego placu przy Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Filipowie, 

- remont dróg gminnych we wsi Czostków i 

Supienie. 

 

Największym sukcesem jest zakwalifikowanie 

naszego wniosku na dofinansowanie 

przebudowy dróg gminnych o dł. 4,3 km w 

ramach Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych. Wniosek ten wcześniej nie 

uzyskał współfinansowania w ramach  RPO 

WP. Jednak gdy został uruchomiony program 

NPPDL tzw. „Schetynówka” wniosek uzyskał 

wysoką punktację i zakwalifikował się na 9 

pozycji spośród 78 złożonych wniosków. 

Pozytywnie został również rozpatrzony w 

tym programie wniosek Zarządu Dróg 

Powiatowych w Suwałkach. Przebudowana 

zostanie droga powiatowa z nawierzchni 

żwirowej na asfaltową na trasie Filipów 

Trzeci – Olszanka – Nowa Dębszczyzna o dł. 

5,5 km, na którą została podpisana umowa o 

partnerstwie ze Starostwem Powiatowym  

w Suwałkach. Gmina przekaże na ten cel 

milion złotych.  

W zamian za tą współpracę w budżecie 

Starostwa Powiatowego w Suwałkach na 2009 

rok ujęte jest wyłożenie dywanika 

asfaltowego na drodze powiatowej  Rospuda 

– Czostków. 

W ten sposób na terenie Gminy Filipów 

będziemy mieć w ramach tego programu ok. 

9,8 km dróg asfaltowych 

 

Co planujemy w nadchodzącym roku 

2009: 

- przebudowa wyżej wymienionych dróg 

gminnych i powiatowych z nawierzchni 

żwirowej na bitumiczną o łącznej długości ok. 

13 km 

- remont dróg gminnych Filipów Trzeci, 

Filipów Czwarty, Zusno, Smolenka i inne. 

- złożenie wniosku na zagospodarowanie plaż 

gminnych we wsiach Filipów Czwarty i 

Wólka w ramach PROW-U, który mamy 

nadzieję będzie uruchomiony niebawem, 

- złożenie wniosku na budowę kanalizacji 

sanitarnej w Filipowie etap I, 

- modernizację oświetlenia ulicznego we wsi 

Garbas Drugi i budowę oświetlenia ulicznego 

przy ul. Garbaskiej w kierunku cmentarza 

parafialnego. 

 

SYLWESTER 

Gminny Ośrodek Kultury w Filipowie 

 serdecznie zaprasza na 

„Bal Sylwestrowy” 

Rozpoczęcie o godz. 20:00. 

Zapisy oraz wpłaty przyjmowane są 

w siedzibie GOK-u do dnia 

23 grudnia 2008 r. 

W przypadku wcześniejszej rezerwacji 

obowiązuje zaliczka w wysokości 50 zł. 

Cena wstępu: 250 zł od pary. 

Zapewniamy: 

- dania gorące i zimne przekąski 

- sałatki, surówki oraz napoje 

- ciasta i owoce 

- szampan 

Bal poprowadzi zespół Crazy Dance. 

Więcej informacji pod nr tel. 87 5696094 


