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Informacje Rady Gminy Filipów 

W dniu 02.06.2009r. Rada Gminy Filipów 

podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii 

dotyczącej nowych specjalnych obszarów 

ochrony siedlisk Natura 2000. Propozycja 

wprowadzenia specjalnych obszarów "Doliny 

Górnej Rospudy" w ramach sieci Natura 2000 

została zaopiniowana negatywnie, a w 

uzasadnieniu opinii oparto się na aspektach 

społecznych i gospodarczych. 

Wybory uzupełniające 

Zarządzeniem Wojewody Podlaskiego z dnia 

16 czerwca 2009 r. wyznaczona została data 

wyborów uzupełniających do Rady Gminy 

Filipów w okręgu wyborczym nr 10 

(obejmującym ulice: Bema, Fabryczna, 

Jordyka, Olendry i 1 Maja) na niedzielę 30 

sierpnia 2009 r. 

Bezpłatne badanie wzroku u dzieci 

W dniu 5 września 2009 r. planuje 

się przeprowadzenie bezpłatnych 

przesiewowych badań wzroku u dzieci z 

terenu Gminy Filipów w przedziale 

wiekowym od pół roku do 8 lat. Badania będą 

przeprowadzone w ramach projektu, pt. 

"Widok na przyszłość. Wczesne wykrywanie i 

leczenie chorób oczu u dzieci z województwa 

podlaskiego". 

Projekt jest współfinansowany w ramach 

Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz 

Ministerstwa Finansów.  

Inwestycje 

Zakończyła się przebudowa drogi 

powiatowej Filipów - Olszanka - Nowa 

Dębszczyzna, w wyniku której powstało 5,5 

km dywanika asfaltowego. 

 
Jednocześnie rozpoczęto "Przebudowę 

układu komunikacyjnego dróg gminnych na 

terenie gminy Filipów: droga Nowa 

Dębszczyzna - Piecki, oraz droga Nowe 

Motule - Stare Motule o łącznej długości 

4,3 km. Asfaltowanie dróg jest dofinansowane 

z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych", gmina otrzyma dofinansowanie 

w wysokości 715 800 zł. 

Remontowany jest odcinek drogi gminnej w 

Czarnem o długości 1,5 km. Inwestycja ta 

realizowana będzie dzięki dobrej woli 

właścicieli nieruchomości graniczących z 

planowaną drogą, którzy bezpłatnie 

przekazali część swoich gruntów na 

poszerzenie pasa drogowego z 4m do 6m. 

Gmina czeka na podpisanie umowy z 

Urzędem Marszałkowskim na "Remont drogi 

rolniczej Piecki - Smolenka" (przez wieś 

Smolenka) na długości 1,938 km, a kwota 

dofinansowania wynosi 60 000 zł. 

W planie do końca roku 2009 są jeszcze 

remonty dróg: Filipów Czwarty - Wólka oraz 

Filipów Trzeci - Szafranki. 

Plac osiedlowy przy ul. Fabrycznej został 

wzbogacony z funduszu GKRPA w elementy 

sportowe, a chętni mogą aktywnie spędzać 

wolny czas. 



 
Mieszkańcy wsi Garbas Drugi będą mogli 

poczuć się bezpieczniej. Wykonana została 

już dokumentacja techniczna na "Odbudowę 

Oświetlenia w miejscowości Garbas Drugi", w 

ramach której uruchomionych zostanie 9 

punktów oświetleniowych. Planowany 

termin rozpoczęcia robót budowlanych - 

sierpień br. 

W związku z nałożonym na gminę 

obowiązkiem zapewnienia lokali socjalnych, 

planowany jest remont części mieszkalnej w 

budynku po byłej Szkole Podstawowej w 

Czarnem. 

Złożony w marcu br. wniosek na 

"Zagospodarowanie plaż gminnych w 

Filipowie Czwartym i Wólce" z PROW 2007-

2013 przeszedł pozytywnie ocenę formalną i 

merytoryczną. Wnioskowana kwota 

dofinansowania to 500 000 zł. Gmina oczekuje 

na podpisanie umowy.  

Gmina rozpoczęła współpracę z partnerem 

Litewskim dotyczącą realizacji wspólnego 

projektu w ramach Współpracy 

Transgranicznej Litwa-Polska. W ramach 

Funduszowu Małych Projektów planowane 

jest przeprowadzenie remontu sali 

widowiskowej przy GOKiS w Filipowie.  

Gmina Filipów korzysta ze wsparcia 

finansowego "Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Wsi Polskiej" na wyrównywanie 

szans edukacyjnych młodzieży szkół 

gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez 

przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka 

angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych.  

Rajdu nie będzie 

Z przykrością musimy poinformować, iż nie 

odbył się rajd samochodowy planowany na 

czerwiec z powodu problemów 

organizacyjnych Automobilklubu Suwałki. 

Promocja Gminy Filipów 

17 maja 2009 r. Gmina Filipów wraz z jej 

przedstawicielami Spółdzielnią Mleczarską 

Rospuda i Kapelą "Onegdaj" uczestniczyła w 

uroczystości "Podlaskie Gminy Wiejskie w 

Warszawie". Na cele tej i przyszłej promocji 

wydany został folder reklamowy oraz mapa 

turystyczna naszej gminy. 

Informacja dla właścicieli obiektów 

zawierających azbest  

Urząd Gminy Filipów bierze udział w 

"Programie usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski", organizowanym przez 

Ministerstwo Gospodarki. Gmina otrzyma 

dotację 16300 zł., w ramach której 

wyspecjalizowana firma EKOTON z 

Białegostoku opracuje "Plan Ochrony przed 

szkodliwością Azbestu i Program Usuwania 

Wyrobów Zawierających Azbest" z terenu 

Gminy Filipów. 

W związku z tym w terminie 15.07 - 

15.08.2009r. zostanie przeprowadzona 

inwentaryzacja (spis ilości) azbestu przez 

osoby do tego przeszkolone i posiadające 

identyfikatory. 

Prosimy o pomoc i życzliwe traktowanie 

członków komisji.  

Patron został wybrany 

W dniu 02.06.09r. w Zespole Szkół w 

Filipowie odbyły się wybory na patrona 

szkoły, którym został Jan Paweł II. 

GOKiS zaprasza na: 

− 26.07.09r.  - Piknik Rodzinny ,,Mama, Tata 

i Ja” na  boisku przy  ul. Fabrycznej  w 

Filipowie, w godz. 13:00 – 20:00; 

− 15 .08.09r.  - Festyn “Lato w Filipowie” z  

Radiem 5 na boisku stary młyn w godz.  

16:00 – 23:00; 

− 06.09.09r.  - „Dożynki Gminno - 

Parafialne” na boisku przy ul. Fabrycznej  

w Filipowie, w godz. 12:00 – 20:00;                                                                                                                                              

− zajęcia dla dzieci i młodzieży pt. ,,Berek” 

w każdą środę o godz. 17:00; 

− zajęcia dla dzieci i młodzieży „Wakacyjne 

piątki”, w każdy piątek o godz. 17:00 


