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Z okazji Świąt Wielkanocy, Rada Gminy, Wójt oraz pracownicy Urzędu 
Składają mieszkańcom Gminy Filipów  najserdeczniejsze życzenia. 

Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich 
okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku  

i prawdziwej radości z chwil spędzonych w gronie najbliższych. 
 

 

Informacje Rady Gminy Filipów 

W dniu 25.03.2009 r. Rada Gminy Filipów 

podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia 

Planu Odnowy miejscowości Filipów 

Czwarty na lata 2009-2015 oraz Planu 

Odnowy miejscowości Wólka na lata 2009-

2015. 
Wyżej wymienione plany zostały wcześniej 

podjęte przez Radę sołecką i zakładają rozwój 

szczegółowy tych miejscowości, między 

innymi infrastruktury drogowej, turystyki czy 

promocji. 

 

Rajd samochodowy 

W maju b.r. organizowany będzie rajd 

samochodowy przez Automobilklub Suwałki 

w miejscowości Mieruniszki. Obecnie 

organizator wystąpił o opinię w sprawie 

udostępnienia dróg gminnych i drogi 

powiatowej oraz dróg będących w zasobie 

Agencji Nieruchomości Rolnych. O dokładnej 

dacie rajdu poinformujemy sołectwa oraz 

zamieścimy informację na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Filipów. 

 

Podstawowy Zespół Ratownictwa 

Medycznego w Filipowie 

Od 1 kwietnia 2009 roku będzie funkcjonował 

całodobowy Podstawowy Zespół 

Ratownictwa Medycznego w Filipowie. 

Zespół mieści się w budynku Ośrodka 

Zdrowia. 

 
Inwestycje 

Podpisana została umowa z wykonawcą 

wyłonionym w drodze przetargu Oleckim 

Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym 

Sp. z o.o. na " Przebudowę układu 

komunikacyjnego dróg gminnych na terenie 

gminy Filipów: droga Nowa Dębszczyzna - 

Piecki, droga Nowe Motule - Stare Motule" o 

łącznej długości 4.296 m. Asfaltowanie dróg 

będzie dofinansowane dzięki „Narodowemu 

Programowi Przebudowy Dróg Lokalnych”. 

Gmina Filipów złożyła wniosek o przyznanie 

środków z terenowego Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych na "Remont drogi rolniczej 

Piecki – Smolenka” (przez wieś Smolenka) na 

długości 1,938 km. Trasa remontowa drogi 
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przebiegać będzie po istniejącym pasie 

drogowym o szerokości 9 m. Jednocześnie 

należy nadmienić, iż kontynuowane są 

również roboty drogowe, które zostały 

przerwane na czas sezonu zimowego. 

Został również złożony wniosek o przyznanie 

pomocy w ramach działania "Odnowa i 

rozwój wsi" na "Zagospodarowanie plaż 

gminnych w Filipowie Czwartym i Wólce" na 

łączną kwotę 883.566 zł. W ramach tej 

inwestycji powstaną m.in. dwa pomosty 

pływające, jeden na jeziorze Kamienne , na 

terenie plaży w Filipowie Czwartym od 

strony ul. Polnej w Filipowie, drugi zaś na 

jeziorze Rospuda w Wólce. 
 

Ruszyła kampania informacyjna 

systemu Dokumenty Zastrzeżone. 

Jak należy postąpić w razie utraty dowodu 

osobistego: 
- natychmiast powiadomić Policję (gdy utrata 

nastąpiła poprzez kradzież) oraz najbliższy 

urząd administracji samorządowej; 
- zastrzec utratę w systemie DZ; 
- wyrobić nowy dokument. 
 

Kwalifikacja wojskowa 

W dniach 1-2 czerwca 2009 r. w lokalu 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Suwałkach, ul. Pułaskiego 73, 

przeprowadzona zostanie kwalifikacja 

wojskowa mężczyzn z Gminy Filipów. 
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji 

wojskowej podlegają: 
1) mężczyźni urodzeni w 1990 r. 
2) mężczyźni urodzeni w latach 1985-1989, 

którzy nie posiadają określonej zdolności do 

czynnej służby wojskowej. 
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie 

Gminy Filipów w pokoju Nr 11 lub 

telefonicznie 087/ 569 60 81 wew.30, a także 

można zapoznać się z Obwieszczeniem 

Wojewody Podlaskiego z dnia 17 marca 

2009r. - o kwalifikacji wojskowej w 2009r. 

przesłanym wcześniej sołtysom na terenie 

Gminy Filipów. 

 

Informacja dla rolników wytwarzających 

odpady - folii po sianokiszonce.  

Na ostatniej sesji Rady Gminy gościliśmy 

Prezesa "MPO Białystok", który poruszył 

istotny dla wielu problem folii po 

sianokiszonce. Ustalono zasady 

przygotowania folii do odbioru, która 

powinna być oczyszczona, złożona i 

związana. Pamiętajmy o tym, iż do tak 

przygotowanej folii nie wolno wrzucać śmieci 

z gospodarstw domowych. O potrzebie 

odbioru folii należy powiadomić sołtysa lub 

Urząd Gminy. 

 

Informacje GOKiS 

Spotkanie organizacyjne - kurs języka 

angielskiego 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 

Filipowie informuje, iż w dniu 15 kwietnia br. 

o godz. 16:30 w GOKiS odbędzie się 

spotkanie organizacyjne dla osób chętnych na 

kurs angielskiego. Cena za godzinę 5 zł. 

,,Konstytucja 3 Maja” 

Urząd Gminy Filipów, Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu w Filipowie zapraszają na 

uroczysty apel z okazji Obchodów 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbędą 

się dnia 3.05.2009 r. o godz. 11:15 przy 

obelisku poświęconym Marszałkowi Józefowi 

Piłsudskiemu w Filipowie. 

Aerobik i Pilates 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 

Filipowie informuje, iż od maja rozpoczynają 

się zajęcia aerobiku i pilates. Wszystkich 

chętnych zapraszamy do zapisywania się 

osobiście lub pod nr. tel. 087 5696094. Więcej 

szczegółów w GOKiS. 

,,Dzień Matki i Ojca” 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 

Filipowie zaprasza na uroczyste obchody 

,,Dnia Matki i Ojca”, które odbędą się w sali 

kinowej GOKiS w dniu 26 maja br. o godz. 

17:00. 

 


