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Informacje Rady Gminy Filipów 

W wyborach uzupełniających do Rady 

Gminy Filipów zarządzonych na dzień 30 

sierpnia 2009 r. w okręgu wyborczym nr 10 

radnym została pani Lucyna Ginel. 

Zaprzysiężenie na najbliższej Sesji Rady 

Gminy. 

 

Podajmy rękę diabetykom 

Miło nam poinformować, iż od dnia 

07.08.2009r na terenie gminy funkcjonuje Koło 

Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w 

Filipowie. Zainteresowanych zapraszamy w 

imieniu zarządu wyżej wymienionego koła na 

zebranie w dniu 5 listopada 2009r. w sali 

konferencyjnej urzędu gminy. 

 

„Widok na Przyszłość”   

W ramach projektu dnia 5.08.2009 z 

terenu gminy Filipów przebadanych zostało 

101 dzieci. Celem projektu było badanie 

wzroku oraz możliwość wykrycia zmian wad 

wzroku u dzieci w przedziale wiekowym od 

6 miesięcy do 8 lat. 

 
Inwestycje 

Urząd Gminy Filipów złożył wniosek 

na „Poprawę bezpieczeństwa ruchu 

drogowego poprzez przebudowę drogi 

gminnej w miejscowości Czarne – Białe 

Jeziorki na terenie Gminy Filipów” odcinek o 

długości 1,685 km i wartości inwestycji 

478.300 zł z czego połowa zostanie 

dofinansowana. 

            Ku końcowi zbliżają się prace drogowe 

„Przebudowy układu komunikacyjnego dróg 

gminnych na terenie Gminy Filipów droga 

Nowa Dębszczyzna-Piecki, oraz droga Nowe 

Motule-Stare Motule.  

Inwestycja ta jest dofinansowana z 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych. 

 
Droga Nowe Motule – Stare Motule   

W drodze przetargu nieograniczonego 

na remont drogi rolniczej Piecki-Smolenka 

(przez wieś Smolenka) wybrano ofertę 

złożoną przez firmę „MASTER” Usługi 

Transportowe Roboty Ziemne Mirosław 

Stankiewicz z Szypliszk za kwotę 

103 250,67zł. Remont tej drogi jest 

współfinansowany z Terenowego Funduszu 

Odnowy Gruntów Rolnych. 

W miesiącu październiku rozpoczną 

się remonty na drogach gminnych Filipów 

Czwarty – Wólka oraz Filipów Trzeci – 

Szafranki. 

Wyremontowany został odcinek drogi 

gminnej w Czarnem o długości 1,5 km, w 

ramach której poszerzono pas drogowy na 

6m, dzięki dobrej woli właścicieli 

nieruchomości graniczących z drogą. 

Poprawę przejezdności wykonano 

również na drodze gminnej w Nowej 

Dębszczyźnie o długości 1,5 km. 

Pozyskano kwotę 500.000 zł na  

„Zagospodarowanie plaż gminnych w 

Filipowie Czwartym i Wólce” z PROW  
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2007-2013. Inwestycja jest na etapie przetargu 

nieograniczonego. 

Niebawem zabłysną lampy uliczne w 

miejscowości Garbas Drugi, gdzie zostało 

zmodernizowane oświetlenie. W trakcie 

opracowania dokumentacji jest rozbudowa 

oświetlenia ulicznego w Filipowie przy ulicy 

Garbaskiej oraz Olendry. 

 

Najładniejszy ogród 

Do konkursu „Najładniejszy Ogród w 

Gminie Filipów 2009” zgłoszono cztery 

propozycje. Laureatami drugiego miejsca 

zostali: Państwo Elżbieta i Dariusz Kryścio, 

Pan Henryk Mentel oraz Pani Halina 

Wronowska. Pierwsze miejsce przypadło Pani 

Zofii Perkowskiej. Dzięki hojności sponsorów 

uczestnicy zostali obdarowani nagrodami 

pieniężnymi, a zdobywczyni pierwszego 

miejsca dodatkowo nagrodą rzeczową. 

 
Zwycięski ogród. 

 

Dożynki gminno-parafialne 2009 

Tegoroczne dożynki gminno-

parafialne odbyły się 6 września 2009r. 

Gospodarzami byli rolnicy wsi Huta i 

Rospuda. Jak co roku mieliśmy przyjemność 

gościć Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Jarosława Zielińskiego wraz z małżonką. 

 

Nowy rok szkolny 

553 uczniów Zespołu Szkół w 

Filipowie uroczyście rozpoczęło nowy rok 

szkolny 2009/2010, to jest 326 uczniów szkoły 

podstawowej, 183 uczniów gimnazjum oraz 

30 wychowanków klubu przedszkolaka 

realizowanego z PPWOW. W ramach 

wymienionego programu powstał plac 

zabaw, który znajduje się przy szkole. 

 

 

Natura 2000 

W związku z wyznaczeniem nowych 

obszarów Natura 2000 obejmujących teren 

gminy Filipów, w dniu 29.10.2009 r. o godz. 

10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

Filipów odbędzie się spotkanie z 

przedstawicielami Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego. 

 

Szkolenia z agroturystyki 

Rolników zamieszkałych na terenie 

gminy Filipów zapraszamy do udziału w 

projekcie „Ekologiczno – agroturystyczna 

gmina szansą na integracje społeczną” 

finansowanego ze środków EFS w ramach PO 

KL. Zgłoszenia przyjmowane są w urzędzie 

gminy. Rozpoczęcie cyklu szkoleń 17.10.2009 

r. w sali konferencyjnej urzędu o godz.9:00. 

Szkolenia potrwają do połowy listopada br. 

 

GOKiS zaprasza: 

- dzieci do udziału w kole teatralnym 

- dzieci i młodzież na bezpłatne lekcje gry na 

gitarze i keyboardzie 

- dzieci na zajęcia plastyczne w każdą sobotę 

o godz. 12:00 

- na zajęcia z aerobiku i pilatesu w każdą 

środę i piątek od godz. 18:00 

- na gimnastykę relaksacyjno – usprawniającą, 

która odbywa się w każdą sobotę o godz. 

14:30 w budynku Ośrodka Zdrowia w 

Filipowie 


