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Zakończenie projektu 

W związku z zakończeniem projektu 
„Wioska internetowa” pracownia Centrum wraz z 
wyposażeniem została przekazana naszej gminie. 
Jednocześnie urząd zobowiązał się do utrzymania 
pracowni w niezmienionym kształcie i zapewnienia 
jej funkcjonowania do roku 2013.  

 

 
Program Integracji Społecznej 
„Wsparcie Obszarów Wiejskich” 

W ramach Programu będą realizowane 3 zadania: 
- Klub Przedszkolaka dla dzieci w wieku 4-5 lat 

przy Zespole Szkół w Filipowie, 
- świetlica dla dzieci i młodzieży na Osiedlu 

Mieszkaniowym w Filipowie, 
- usługi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z 

terenu Gminy Filipów przy Ośrodku Zdrowia w 
Filipowie. 

Do Klubu Przedszkolaka otwartego w połowie 
września br. uczęszcza ok. 40 dzieci, natomiast w 
połowie października br. w Ośrodku Zdrowia w 
Filipowie rozpoczną się zajęcia z gimnastyki 
korekcyjnej dla dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym. Środki  finansowe na te zadania zostały 
pozyskane z Banku Światowego 
 
Inwestycje 

Gmina Filipów otrzymała dofinansowanie na kwotę 
100 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację 

inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych, położonych w Filipowie Drugim. 
Inwestycja ta realizowana będzie dzięki dobrej woli 
właścicieli gruntów graniczących z planowaną 
drogą, którzy bezpłatnie przekazali część swoich 
nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego. 
Obecnie trwa postępowanie przetargowe w celu 
wyłonienia wykonawcy. 

W ciągu ostatnich 3 miesięcy zostały 
wyremontowane  n/w odcinki dróg: 
- Olszanka – Jemieliste – 2,6 km, 
- przez wieś Nowe Motule – 2,3 km, 
Planowany jest remont dróg przez wieś Supienie i 
Czostków. 

Wniosek o współfinansowanie przebudowy 
układu komunikacyjnego dróg powiatowych i 
gminnych na terenie Gminy Filipów na ok. 11 km z 
RPO WP przeszedł pierwszą weryfikację. 
Nie sposób pominąć faktu, że Starostwo Powiatowe 
w Suwałkach również na terenie naszej gminy 
zaczęło być aktywne w formie budowy dróg, a 
mianowicie wykonało nawierzchnię asfaltową  o 
długości ok.700 m. do wsi Zusno. Nie jest to dużo, 
ale i tak w ostatnich latach nie realizowali 
poważniejszych inwestycji na naszym terenie. Jest 
modernizowana również droga powiatowa na 
odcinku Garbas Pierwszy- Matlak przy części 
udziale środków z budżetu gminy. 

Trwa realizacja inwestycji pn. 
„Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Filipowie”. W ramach tej 
inwestycji jest docieplany budynek Zespołu Szkół w 
Filipowie, Domu Nauczyciela, Ośrodka Zdrowia i 
domu mieszkalnym przy Ośrodku Zdrowia oraz 
zredukowana zostanie kotłownia w budynku 
Ośrodka Zdrowia w Filipowie.  

Gmina otrzymała pożyczkę w kwocie 
1 250 000 zł, która zostanie umorzona w 25 %. 

Nasza Gmina będzie posiadaczem kolejnego 
autobusu, lecz tym razem przystosowanego dla 
osób niepełnosprawnych z programu „Uczeń na 
wsi”, finansowanego z PFRON. Będzie to autobus 17 
osobowy marki Mercedes. 
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Rozstrzygnięcie konkursu 

Został rozstrzygnięty Konkurs pn. 
„Najładniejszy ogród w Gminie Filipów” 
Laureatami tegorocznego konkursu zostali: 
I miejsce – Agnieszka Adamowicz  
II miejsce – Alina Werner i Zdzisław Miałkowski, 
Małgorzata i Jerzy Gilewscy, 
III miejsce – Jadwiga Kaszuba i jeden ogródek z 
Filipowa /laureat chce być anonimowy/ 
Sponsorami nagród pieniężnych były firmy 
miejscowe i pozamiejscowe. 
 
Dożynki Gminno-Parafialne 

Zgonie z tradycją w dniu 7 września 2008 r. 
obchodzone były dożynki gminno-parafialne. 
Gospodarzami dożynek była wieś Garbas Pierwszy. 
Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście 
gospodarze dożynek oraz mieszkańcy Gminy 
Filipów. Święto plonów zamknęła wspólna zabawa 
na placu przed Urzędem Gminy Filipów. 

 
Informacje Rady Gminy Filipów 

W dniu 14 sierpnia 2008 r. Rada Gminy 
Filipów podjęła uchwałę o przystąpieniu do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasza 
Suwalszczyzna”. Do Stowarzyszenia LGD należą 
również gminy: Bakałarzewo, Raczki, Przerośl i 
Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Aktualnie 
trwają prace nad opracowaniem strategii Lokalnej 
Grupy Działania. 
 
Długo oczekiwany lekarz pediatra 

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Filipowie 
przyjmuje lekarz pediatra  we wtorki i piątki w 
godzinach 14:00-18:00 

 
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
informuje, iż można składać wnioski o ustalenie 
prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. 

Prawo do tych świadczeń przysługuje jeśli 
wyrokiem sądu zostały zasądzone alimenty na 
dziecko od jednego z rodziców i których egzekucja 
prowadzona przez komornika jest bezskuteczna.  

Szczegółowych informacji udziela GOPS w 
Filipowie tel. 087 569 60 60 
 

 

Projekt „Nowa Rola” 

Osoby odchodzące z rolnictwa rolnicy, domownicy 
lub osoby zatrudnione w rolnictwie) zamieszkujący 
na terenach wiejskich województwa podlaskiego 
mogą wziąć udział w szkoleniach organizowanych  
w okresie od 01.08.2008 r. do 30.09.2009 r.                 
(Więcej informacji można uzyskać w biurze 
projektu: Białystok,  ul. Św. Rocha 6/14 lub pod nr 
telefonu (085) 74-45-274, (0) 605 15 2826. 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Filipowie zaprasza 

Komputerowe badanie wzroku 
7.10.2008r. 9:00 – 16:00 
Zapisów można dokonywać w GOK-u osobiście 
lub telefonicznie pod nr. tel. 087/ 5696094. 

Lekcje gry na gitarze i keyboardzie – czwartki 
13:30 – 19:30 
Trwają zapisy młodzieży na całkowicie darmowe 
lekcje nauki gry na gitarze i keyboardzie. Zajęcia 
prowadzi absolwentka Akademii Muzycznej. 

,,Ognisko teatralne” – co drugi wtorek i sobotę o 
godz. 16:00 
Zaprasza się chętną młodzież do udziału na 
ognisku teatralnym. 

Konkurs ,,Gobeliny i Krzyżyki” – 
rozstrzygnięcie 23.10.2008r. o godz. 18:00 
Zapraszamy do udziału w konkursie na 
,,Najładniejszy Obraz” wyszywany haftem 
gobelinowym lub krzyżykiem. Obrazy zbieramy 
do 10 października w GOK-u.  

Kurs języka angielskiego – nabór chętnych 
Kurs języka angielskiego metodą Callana, 
odbywać się będzie w GOK-u w godz. 
dostosowanych dla uczestników. Lekcje prowadzi 
szkoła języków AWANS. Koszt kursu ustalony 
zostanie po zgłoszeniu się chętnych. 

Judo – nabór chętnych 
Od października będzie prowadzona sekcja Judo. 
Ćwiczenia odbywać się będą w środy i piątki. 
Zapraszamy młodzież. Pierwsze spotkanie 1 
października.  

Konkurs fotograficzny pt. ,,Podlasie – ludzie, 
przyroda, kultura” – 30.11.2008r. 
W GOK dostępny jest regulamin oraz karta 
zgłoszenia do konkursu fotograficznego. Zdjęcia 
będą przyjmowane  do dnia 31.10.2008r.  

Halloween – 4.11.2008r. 
W sali kinowej odbędzie się zabawa Halloween, 
która  przeznaczona jest dla klas I-III gimnazjum i 
szkoły podstawowej.  
 


