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„Wioska internetowa” 

W ramach projektu "Wioska internetowa - 
kształcenie na odległość na terenach wiejskich", w 
sali Centrum Kształcenia w Filipowie zostało  
zainstalowane wyposażenie. Głównym założeniem 
projektu jest wsparcie wiejskich społeczności 
lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do edukacji 
oraz promowanie na terenach wiejskich idei 
kształcenia przez całe życie. Na zainteresowanych 
zdobywaniem nowych umiejętności czeka 10 
stanowisk komputerowych z zainstalowanymi 
programami: MS Office 2007, Atlas Świata, Atlas 
Historyczny, Encyklopedia PWN 2008, Słowniki 
polsko-angielski; rosyjski, francuski, niemiecki, 
hiszpański, Szkolny słownik j. polskiego oraz 
dostępem do platformy e-learning'owej zawierającej 
10 kursów on-line. 

Wszystkich zainteresowanych uzupełnianiem 
i poszerzaniem swojej wiedzy, podnoszeniem 
swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych 
kwalifikacji serdecznie zapraszamy do budynku 
urzędu gminy od poniedziałku do piątku w 
godzinach 11:00-19:00 oraz w każdą sobotę i 
niedzielę od 11:00 do 15:00. 

 

Inwestycje 

W przeciągu ostatnich 3 miesięcy zostało 
wyremontowanych i odebranych 6,5 km dróg 
gminnych i wewnętrznych. 

W najbliższym czasie planuje się poprawę 
przejezdności dróg gminnych we wsiach: Nowe 
Motule, Jemieliste-Olszanka, Filipów Czwarty-
Wólka i Supienie według posiadanych środków 
finansowych. W kwietniu złożony został wniosek o 
współfinansowanie ,,Przebudowy układu 
komunikacyjnego dróg powiatowych i gminnych na 
terenie gminy Filipów,, z RPO WP na wartość  
4 661 119 zł na łączną długość 6,37 km dróg 
gminnych i 5,5 km dróg powiatowych. 

Zostało również podpisane porozumienie z 
Nadleśnictwem Olecko na remont dróg gminnych 
Huta- Czostków i Filipów Czwarty. 

Dnia 08.05.2008 r. Gmina Filipów odebrała 
inwestycję „Modernizacja oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Filipów, Jemieliste i Piecki” dzięki 
której wymieniono wyeksploatowane oprawy na 
nowe energooszczędne w ilości 218 sztuk. Całość 
inwestycji wyniosła ok. 195 tys. zł z czego 41 tys. zł 
zostanie jeszcze w tym roku umorzona przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w 
Białymstoku. 

Przy drożejącej energii inwestycja ta okazała się 
trafna nie tylko pod względem ekologicznym ale i 
finansowym, gdyż średnio w budżecie gminy 
rocznie zostanie około 30 tys. zł. 

Do dnia 7 lipca 2008 r. przyjmowane są 
oferty na ogłoszony przetarg „Kompleksowa 
termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w Filipowie”. W ramach tej inwestycji 
zostanie docieplony Zespół Szkół, Dom 
Nauczyciela, Ośrodek Zdrowia oraz dom 
mieszkalny Ośrodka Zdrowia. Wykonane zostanie 
również przyłącze cieplne ze Szkoły do obiektów 
Ośrodka Zdrowia, dzięki której zostanie 
zredukowana kotłownia w Ośrodku Zdrowia. Na tą 
inwestycję gmina stara się o pożyczkę z WFOŚ i GW 
w Białymstoku, która jest umarzalna w 25%. 

W ramach programu pilotażowego 
„UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu 
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-
wiejskie obszar B” decyzją Zarządu PEFRON 
przyznano gminie Filipów dofinansowanie w 
wysokości 185 550 zł. na zakup autobusu do 
przewozu niepełnosprawnych uczniów. 

 

Informacje Rady Gminy Filipów 

30 maja odwołana została ze stanowiska sekretarza   
wieloletnia pracownica Urzędu Gminy w Filipowie, 
Pani Helena Jaśko, która przez 18 lat pełniła tę 
funkcję. 
Jednocześnie powołano na to stanowisko Panią 
Marię Bogdan, która pełniła obowiązki Kierownika 
Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i 
Inwestycji w tutejszym urzędzie. 
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Została podjęta uchwała o przystąpieniu do 
opracowania planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Filipów w części obrębu 
Filipów Drugi. 
22 czerwca w wyborach uzupełniających do Rady 
Gminy Filipów w okręgu nr 10 został wybrany Pan 
Janusz Pretkiel. Nowy radny zostanie zaprzysiężony 
na najbliższej sesji Rady.  
 

 

Program Integracji Społecznej 

„Wsparcie Obszarów Wiejskich” 

W ramach Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich został ustalony 
konspekt zaproszeń do składania ofert na usługi 
integracyjne, tj. Klub Przedszkolaka, świetlicę dla 
dzieci i młodzieży oraz wydawanie bezpłatnego 
kwartalnika informującego mieszkańców o 
wydarzeniach z naszej gminy. 

 17 czerwca mieliśmy zaszczyt gościć 
konsultantów Programu Integracji Społecznej z całej 
Polski wraz z przedstawicielami Banku Światowego 
oraz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w 
Suwałkach. Uczestnicy spotkania odwiedzili 
„Wioskę internetową” oraz Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Filipowie. W programie artystycznym 
udział wzięli, min. wychowankowie Warsztatów  
oraz kapela ludowa Onegdaj. 

 
"Dolina Rospudy - aktywizacja środowisk 

lokalnych" 

26 kwietnia 2008 odbył się Objazd studyjny 
grupy uczestniczącej w projekcie "Dolina Rospudy - 
aktywizacja środowisk lokalnych". 

W pokazie, który obejmował 4 gminy: 
Raczki, Bakałarzewo, Filipów i Przerośl 
uczestniczyło ok. 40 osób, a celem wycieczki była 
prezentacja każdej z gmin. 

Projekt był realizowany przez 
Stowarzyszenie Integracja w Suwałkach na terenie 
w/w gmin we współpracy z samorządami gmin oraz 
ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach. 
Organizacjami i instytucjami partnerskimi były 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bakałarzewskiej oraz 
Gminne Ośrodki Kultury w Filipowie, Przerośli i 
Raczkach. Efektem projektu jest Gazeta "Dolina 
Rospudy", która dostępna jest w siedzibie 
Stowarzyszenia Integracja, Starostwie Powiatowym 
w Suwałkach, oraz w Gminnym Ośrodku Kultury.  

W ramach tego projektu Gminny Ośrodek Kultury 
został wyposażony w zestaw komputerowy oraz 
mini biblioteczkę regionalną. 

 

„Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie” 

W dniu 8 czerwca 2008r. na Placu Teatralnym w 
Warszawie odbyła się impreza o charakterze 
festynowo – wystawowo – targowym pn. „Podlaskie 
Gminy Wiejskie w Warszawie”, którego głównym 
organizatorem był Związek Gmin Wiejskich 
Województwa Podlaskiego. W targach uczestniczyło 
66 wystawców z Podlasia, w tym również Gmina 
Filipów oraz Spółdzielnia Mleczarska „Rospuda”.  
Na stoisku  dostępne były  materiały promujące 
gminę Filipów.  Do naszego stoiska zaprosiliśmy 
Pana Jana Szukajtysa z miejscowości Stare Motule, 
który  zaserwował „warszawiakom” sękacza. 

Oprawę artystyczną naszego stoiska zapewniła 
kapela ludowa.  

 

Sukces młodych strażaków 

W dniu 01 czerwca 2008r. w Raczkach odbyły się 
Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych (MDP) z terenu powiatu 
suwalskiego. W w/w zawodach udział wzięły dwie 
drużyny z gminy Filipów, zajmując kolejno: 
- pierwsze miejsce OSP  Zusno drużyna chłopięca  
- drugie miejsce OSP  Filipów drużyna dziewczęca. 
 Tym samym Młodzieżowa Drużyna OSP chłopięca 
z Zusna zakwalifikowała się do startu w 
Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych 
w Mielniku. 
 
 
 

Wakacyjne imprezy GOK data 

- Konkurs fotograficzny ,,Lato’2008” 
- Piknik rodzinny 
- Turniej sportowy o puchar Wójta 
Gminy 

od 10 VII 
20 VII 
27 VII 

- „Kolory lata” – zajęcia plastyczne w 
plenerze 
- ,,Festyn piosenki biesiadnej” 
- Zioła leczą – pogadanka wraz z 
przygotowaniem zielnika 
- Podsumowanie konkursu 
fotograficznego ,,Lato’2008” 

02 VIII 
 

15 VIII 
23 VIII 

 
31 VIII 

 


