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Informacja 

Z uwagi na zainteresowanie 
potencjalnych inwestorów budową farm 
wiatrowych w  obrębie Garbas Drugi 
pragniemy o tym poinformować naszych 
mieszkańców. Nadmieniamy, że tego typu 
inwestycje wzbudzają dużo emocji, zarówno 
negatywnych jak i pozytywnych. Dla gminy 
mogą przynieść dodatkowe dochody w 
postaci podatków. Z informacji naszych 
wynika, że część mieszkańców pragnie 
rozwijać swoje gospodarstwa w kierunku 
agroturystyki, gdzie wyżej wymienione 
inwestycje będą miały na to ujemny wpływ. 

Takie inwestycje są realizowane na 
podstawie obowiązujących planów 
zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzanych przez Radę Gminy. 
Wszystkie wnioski mieszkańców będą brane 
pod uwagę przy zatwierdzaniu wyżej 
wymienionych planów. 

Inwestycje 

W ostatnim czasie wyremontowane zostały 
następujące odcinki dróg: 

− przez wieś Zusno, na który gmina 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 
70.000 zł z terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych, 

− Wólka – Rospuda między jeziorami 
Kamienne i Rospuda, 

− we wsi Wólka, 
− Filipów Trzeci -Szafranki, 
− we wsi Filipów Trzeci 

W trakcie remontu pozostają drogi Jemieliste 
– Tabałówka, przez wieś Czostków i przez 
wieś Supienie. 

W październiku rozstrzygnięty został 
przetarg na asfaltowanie drogi gminnej przez 
wieś Piecki. 

Rada Gminy Filipów przekazała dla 
Powiatu Suwalskiego środki finansowe na 

przebudowę dróg powiatowych: granice 
województwa – Supienie – Wólka - Filipów 
oraz Filipów - Bakałarzewo. Inwestycje te 
zostaną wykonane jeszcze w tym roku.  

Zrealizowana została inwestycja 
„Zagospodarowanie plaż gminnych w 
Filipowie Czwartym i Wólce”, która była 
współfinansowana z środków PROW. 
Podczas upalnych dni tegorocznego lata, 
plaże cieszyły się dużym zainteresowaniem 
zarówno wśród mieszkańców jak i turystów. 

 

Z wiosną rozpocznie się budowa 
kanalizacji sanitarnej w Filipowie etap I. 
Zadanie to będzie współfinansowane z 
WFOŚiGW w Białymstoku.  

W ramach projektu „Poznajmy się – 
Transgraniczna wymiana doświadczeń i 
integracja społeczności Gminy Filipów i 
Miasta Elektrènai” zostały wykonane 
następujące działania: 

− konferencja na otwarcie projektu; 
− polsko – litewski przegląd muzyczny 

w Filipowie i Elektrènai; 
− wymiana młodzieży polskiej i 

litewskiej na Litwie. 
W listopadzie odbędzie się w Filipowie 

konferencja zamykająca projekt. W ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej 
„Litwa - Polska” zrealizowana została 
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inwestycja pn. „Remont i modernizacja sali 
widowiskowej w budynku Urzędu Gminy”. 
 W październiku zostanie podpisana 
umowa z Urzędem Marszałkowskim na 
dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie 
terenów sportowo-rekreacyjnych w 
miejscowości Filipów“ realizowanego w 
ramach PROW 2007-2013. Planowane 
działania: 
- budowa nawierzchni syntetycznej na boisku 
do koszykówki i siatkówki przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Filipowie, 
-  wyposażenie boiska w sprzęt sportowy, 

- wykonanie nawodnienia boiska do piłki 
nożnej. 
Inwestycja o wartości ok. 202.000 zł  zostanie 
zrealizowana dzięki przynależności Gminy 
Filipów do LGD „Nasza Suwalszczyzna”.  
 Gmina oczekuje na podpisanie 
umowy o dofinansowanie projektu 
„Przedszkole Kubusia Puchatka w Filipowie” 
na kwotę 283.525,80 zł z POKL, w ramach 
którego działać będą 2 grupy przedszkolne 
dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz zakupione 
zostanie wyposażenie. 
 Wybudowane zostało oświetlenie i 
zasilanie elektryczne na boisku szkolnym w 
Filipowie ( na starym młynie) co z pewnością 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.  
 W ramach PPWOW w czasie wakacji 
zrealizowane zostały dwa projekty "Wieczór z 
muzyką i poezją o wartości ok. 11.000 zł.        
Natomiast ze środków pozyskanych z 
Ministerstwa Polityki Społecznej w wysokości 
12.000 zł. zorganizowane zostały warsztaty 
"Kuchenne rewolucje". Z pozyskanych 
środków GOKiS w Filipowie prowadził 
zajęcia oraz zakupił  sprzęt. 

Złożony został wniosek o 
dofinansowanie zadania „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 
przebudowę drogi gminnej Czarne – Białe 
Jeziorki” w ramach NPPDL 2008-2011  na 
odcinku 1,7 km. 

Gmina złożyła wniosek o 
dofinansowanie ze środków unijnych z 
PROW na „Budowę Gminnego Centrum 
Kultury w Filipowie” w miejscu obiektu po 

byłej remizie. Wnioskowane dofinansowanie 
500.000 zł. 

Wydarzenia 

1 września nowy rok szkolny 
2010/2011 rozpoczęło 454 uczniów Zespołu 
Szkół w Filipowie i 45 dzieci oddziału „0” 
oraz 20 dzieci punktu przedszkolnego. 
Również tego dnia nadano imię Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie 
oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Filipowie. 

5 września 2010 r. podczas Dożynek 
Gminno - Parafialnych ogłoszono wynik V 
edycji konkursu „Najładniejszy ogród w 
gminie Filipów 2010”. Laureaci I miejsca 
egzekwo - Pan Robert Grzeszczyk oraz 
Państwo Dorota i Marek Malinowscy, 
otrzymali nagrody rzeczowe oraz pieniężne 
ufundowane przez sponsorów.  

Tego lata Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Filipowie dzięki przyznaniu 
pomocy na operację z zakresu małych 
projektów z PROW na lata 2007-2013. 
zrealizował 18 lipca ,,Festyn Integracyjny w 
Filipowie” oraz 15 sierpnia ,,Festyn 
historyczny w Filipowie”. Punktem 
kulminacyjnym tego ostatniego były obchody 
440 rocznicy nadania herbu dla ówczesnego 
miasta Filipów. Z tej okazji odsłonięty został 
symboliczny monument raka wraz z tablicą 
upamiętniającą oraz odbyła się inscenizacja 
nadania praw miejskich i herbu osadzie. 
Następnie odbył się 2 godzinny pokaz 
historyczny z czasów potopu szwedzkiego 
podczas którego można było zobaczyć m.in. 
tańce XVII w. w wykonaniu markietanek, 
musztrę, salwę na wiwat z armaty, wystrzał z 
artylerii. Obydwa festyny otrzymały 
dofinansowanie poprzez LGD „Nasza 
Suwalszczyzna” 
GOKiS zaprasza na: 

− 11 listopada „Święto Niepodległości” 
godz. 1115, 

− Warsztaty muzyczne – wtorek, środa 
od godz. 1600, 

− Konkurs plastyczny „Idzie Jesień” 
październik. 


