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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Nominacja Komisarza
Z dniem 31 grudnia 2007 r. został
wyznaczony komisarz, do pełnienia obowiązków
Wójta Gminy Filipów. Decyzją Prezesa Rady
Ministrów została nim Helena Jaśko, dotychczasowy
sekretarz Urzędu Gminy. Swoje obowiązki będzie
pełnić do czasu wyboru nowego wójta.

Nowy autobus dla dzieci.
W dniu 12 grudnia 2007 r. został odebrany
przez Gminę Filipów autobus szkolny na podstawie
zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej wykazu gmin do przydziału autobusu
szkolnego zakupionego ze środków budżetu
państwa w 2007 r.
Wartość przekazanego autobusu wynosi
373 198 zł.
Autobus posiada 41 miejsc siedzących, 1 miejsce na
wózek inwalidzki oraz 12 miejsc stojących.
Uroczyste przekazanie autobusu odbyło się
w dniu 5 stycznia 2008 r., w którym głównym
zaproszonym gościem był Poseł na Sejm RP –
Jarosław Zieliński.
Aktualnie 2 autobusy szkolne dowoŜą uczniów

z remontem w Ośrodku Zdrowia oraz w
Zespole Szkół w Filipowie

Program Integracji Społecznej
„Wsparcie Obszarów Wiejskich”
Kwotę w wysokości 70200 euro otrzymała Gmina
Filipów na realizację Programu Integracji Społecznej
„Wsparcie Obszarów Wiejskich, w latach 20082009”. Oprócz naszej gminy, do wspomnianego
programu, w powiecie suwalskim zakwalifikowane
zostały jeszcze gminy Przerośl, Rutka Tartak
i Wiżajny. Przyznane środki można będzie
wykorzystać na realizację usług społecznych dla
następujących trzech grup mieszkańców:
1.
-

-

do Zespołu Szkół w Filipowie. Pokonują dziennie trasę
ok. 160 km.
Inwestycje
W dniu 4 stycznia 2008 r. została podpisana
umowa z wykonawcą – P.U.H. „EL – BEST”
Suwałki Grzegorz Buchowiecki na modernizację
oświetlenia ulicznego w Filipowie, Jemielistem i
Pieckach. Ogółem koszt inwestycji wyniesie
201 645,00 zł w tym zaciągnięty kredyt z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w
wysokości 161 645 zł oraz środki własne w
wysokości 40 000zł
Do końca stycznia zostaną podpisane
umowy na przygotowanie dokumentacji
technicznej na wykonanie termomernizacji wraz

-

Osoby starsze w zakresie:
usługi
opiekuńcze,
w
zależności
od
indywidualnych potrzeb poczynając od pomocy
sąsiedzkiej po usługi świadczone przez
profesjonalnie przygotowane opiekunki,
środowiskowe formy opieki nad osobami
starszymi,
rozwój usług wspomagających np. transport,
gastronomia,
kształcenie
ustawiczne,
wypożyczenie sprzętu ułatwiającego pielęgnację
i
samodzielne
funkcjonowanie,
zajęcia
rehabilitacyjne,
pomoc w okresowym wyręczaniu rodziny, w
sprawowaniu opieki nad osobą starszą,
działania
wspierające
w
wykonywaniu
drobnych prac remontowych,
mieszkanie chronione,
rozwój lokalnych, instytucjonalnych form opieki
itp.

2. Dzieci i młodzież, w zakresie:
- rozwój
sieci
placówek
opiekuńczowychowawczych wsparcia dziennego, świetlic
środowiskowych, ognisk wychowawczych,
szerokiej oferty kół zainteresowań promujących
pożądane zasady dobrego zachowania,
- tworzenie specjalistycznych placówek dla dzieci
o szczególnych potrzebach
- tworzenie
klubów
młodzieżowych
dostosowanych do potrzeb ludzi młodych,

-

-

doradztwo
i
interwencja
kryzysowa,
przeciwdziałanie patologiom i przemocy w
rodzinie,
inicjowanie i wspieranie wolontariatu wśród
młodzieży,
wspieranie zastępczych form opieki dla dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych.

3. Rodziny, w zakresie:
- doradztwo prawne, społeczne, edukacyjne i
psychologiczne,
- opieka dla dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym,
- opieka dzienna w niepełnym wymiarze
czasowym np. utworzenie mini-przedszkola lub
mini-żłobka,
- rozwiązywanie
problemów
rodzinnych
wynikających z nadużywania alkoholu i
uzależnienia od narkotyków,
- dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych,
opieka dzienna, psychoterapia, rehabilitacja itp.
- asystent osoby niepełnosprawnej,
- transport umożliwiający udział w życiu
społecznym i publicznym
Usługi proponowane w ramach Programu nie mogą
powielać
dotychczas
realizowanych
usług
publicznych świadczonych przez gminny samorząd,
Narodowy Fundusz Zdrowia itp. instytucje. Ich
realizacja wynikać ma z gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych. Będą je
mogły
świadczyć
organizacje
pozarządowe,
publiczne, a także usługodawcy prywatni.
W ramach Programu nie mogą być
finansowane przedsięwzięcia tylko i wyłącznie
inwestycyjne takie jak zakup terenu, budowa i
remont obiektu. Nie mogą też być wypłacane
świadczenia finansowe, zasiłki itp.
Do realizacji Programu Integracji Społecznej
w gminie Filipów, 7 stycznia br. została powołana
Komisja w skład której wchodzą: Przewodniczący i
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, Osoba
pełniąca obowiązki Wójta Gminy, Skarbnik Gminy,
przedstawiciele gminnego ośrodka kultury i
pomocy społecznej, Zespołu Szkół, przedstawiciele
stowarzyszeń i instytucji społecznych działających
na terenie gminy.
Komisja serdecznie zaprasza mieszkańców
gminy Filipów do zgłaszania potrzeb i propozycji,
które należałoby ująć w Programie Integracji
Społecznej, w latach 2008-2009.
Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 5 lutego
2008 r.

Informacje GOK Filipów.
Ferie zimowe z GOK-iem
Klub WNF czynny od 12:00-20:00
Wtorek (29.01)
- zajęcia ,,Uwierz w siebie” – 14:00
- zajęcia ,,Zrób coś ładnego prawie z niczego” –
16:00
Środa(30.01)
- Wyjazd na lodowisko – 9:00
- spotkanie organizacyjne kółka gitarowego 14:00
- ,,Mini playback show” – 16:00
Czwartek(31.01)
- zajęcia ,,Uwierz w siebie” – 12:00
- Kulig dla młodzieży wraz z ogniskiem – 13:00
Piątek(01.02)
- Konkurs plastyczny z nagrodami – rozstrzygnięcie
- karaoke 14:00
Sobota(02.02)
- zajęcia ,,Uwierz w siebie” – podsumowanie i
wręczenie nagród – 14:00
- dyskoteka dla młodzieży – zakończenie ferii
Harmonogram może ulec drobnej zmianie.

Dzień Seniora
19 stycznia br. w Filipowie uroczyście
obchodzono „Dzień Seniora – Dzień Babci
i Dziadka”. Chcąc im podziękować za ich dobre
serce, za ich cierpliwość zorganizowano "Wielką
uroczystość"- tylko dla nich. Dziadkowie oraz
zaproszeni goście spotkali się w sali Gminnego
Ośrodka Kultury, by spędzić ze sobą parę miłych
godzin. Wszystkich zebranych powitali: Pani Helena
Jaśko, Pani Marlena Kosińska i Pan Sylwester
Koncewicz. Złożyli seniorom najlepsze życzenia
długich lat w zdrowiu, szczęściu i radości.
Młodzież zaprezentowała życzenia oraz pieśni i
tańce własnego autorstwa, skierowane do seniorów.
Po występach wszyscy udali się na poczęstunek.
W dniu 21.02. 2008r. w godz. 13:30 do 15:00 w
Gminnym Ośrodku Kultury w Filipowie odbędzie
się badanie densytometryczne gęstości kości.
Wszystkich chętnych zapraszamy. Bezbolesna,
ultradźwiękowa
metoda
badania
aparatem
SAHARA.
Cena badania 18 zł.
Zapisy pod telefonem: 087 5696094 lub 606220361.
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