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Gmina Filipów 

Tomasz Rogowski pracuje w  
urzędzie gminy od siedemna-
stu lat. A od roku zasiada na  
fotelu wójta. Gmina jeszcze 
nigdy  nie rozwijała się tak 
prężnie jak teraz. 

– Nie powiem mieszkańcom, że 
wszystkie pilne sprawy zreali-
zuję w ciągu pięciu lat, bo to nie 
jest możliwe, a nikogo nie chcę 
oszukiwać – mówił tuż po wy-
borach wójt Rogowski. – Ale 
mogę obiecać, że będę starał się 
pozyskać jak najwięcej dofi-
nansowań na różnego rodzaju 
przedsięwzięcia dzięki którym  
będzie żyło się lepiej. 

Sprawdzamy, co nowemu 
wójtowi już udało się wykonać 
i o co jeszcze zabiega. 

Największą bolączką miesz-
kańców gminy był fatalny stan  
wielu dróg. Stąd też starania 
wójta były skupione przede 
wszystkim na tym, aby na mo-
dernizację traktów pozyskać 
jak najwięcej środków.  

– Sięgaliśmy po pieniądze 
z budżetu Województwa Pod-
laskiego, Funduszu Dróg Samo-
rządowych oraz Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji – informuje. 

Zarząd województwa dofi-
nansował w 50-procentach 
modernizację gminnej trasy o  
odcinku 1,3 km łączącej Jemi-
eliste i Olszankę. Inwestycja 
kosztowała w sumie 220 tys. zł. 
MSWiA wsparło gminę kwotą 
około pół miliona złotych na  
przebudowę drogi biegnącej 
przez wieś Nowe Motule. Dota-
cja pochodziła z tzw. funduszu 
klęskowego i pokryła 80 proc. 
kosztów.  Nowo wyremonto-
waną drogą mieszkańcy mogli 
cieszyć się już od połowy lipca. 
Z tego samego źródła gmina po-
zyskała środki na remonty 
trzech ulic – Wiszowatego, 
części Bema oraz części Nad-
rzecznej w Filipowie. W sumie 
zmodernizowany zostanie ki-
lometrowy odcinek, a dotacja 
pokryje 80 procent kosztów.  

Z kolei z Funduszu Dróg Sa-
morządowych, ale też przy  
wsparciu finansowym Staro-
stwa Powiatowego w Suwał-
kach i gminy wyremontowany 
został 2,7-kilometrowy odcinek 
drogi powiatowej z Wólki do  
Supień. Wykonanie nowej na-
kładki asfaltowej kosztowało 
w sumie ponad 600 tysięcy zło-
tych. Natomiast w połowie li-
stopada br. wójt Rogowski pod-
pisał z Przedsiębiorstwem Go-

spodarki Komunalnej w Goł-
dapi umowę na największą do  
tej pory inwestycję drogową. 
Otóż, kosztem ponad 4 mln 
złotych zostaną zmodernizo-
wane dwie drogi.  Jedna z nich 
znajduje się w Szafrankach 
(koszt modernizacji 2,8-kilo-
metrowego odcinka to 2,6 mln 
zł), a kolejna łączy Nową Dęb-
szczyznę ze Starą Dębszczyz-
ną. Na tej trasie zaplanowano 
nie tylko nawierzchnię asfal-
tową, ale też oświetlenie i przy-
stanek z peronem. 

– W obu przypadkach jezd-
nie będą miały po 5 metrów 
szerokości, a prace zostaną za-
kończone do 30 czerwca 2021 
roku – precyzuje wójt.  

Są już też pieniądze na prze-
budowę drogi w Tabałówce. 
Zadanie obejmuje poszerzenie 
pasa drogowego oraz przebu-
dowę 2-kilometrowej trasy z  
nawierzchni żwirowej na bitu-
miczną i pochłonie ok. 1,7 mln 
złotych, ale do 90 proc. kosz-
tów stanowić będzie dofinan-
sowanie.  

Teraz gmina zabiega o mo-
dernizację drogi z Suwałk do  
Filipowa wraz z obejściem tej 
ostatniej miejscowości. Petycję 
podpisaną przez ponad tysiąca 
mieszkańców wójt złożył u  
Marszałka Województwa Pod-
laskiego. “Nawierzchnia asfal-
towa jest odcinkami frezo-
wana, posiada liczne ubytki, 
nierówności i koleiny, które 
wpływają negatywnie na bez-
pieczeństwo podróżujących...” 
– czytamy w dokumencie.  

Remonty dróg to jedne 
z najważniejszych zadań w  
gminie, ale nie jedyne. Miesz-

kańcy oczekują też rozwiązania 
innych problemów, które 
znacznie utrudniają jakość ży-
cia. Do nich należą choćby kło-
poty z wodą, której do tej pory 
często brakowało latem. Ale to 
już przeszłość. Dzięki dużej, bo 
kosztującej 2,8 mln zł inwesty-
cji (środki zewnętrzne stano-
wiły 63,63 proc) została wznie-
siona nowoczesna stacja uzdat-
niania wody wyposażona m.in. 
w nowe urządzenia, system 
monitoringu zdalnego, zbior-
niki retencyjne, instalację foto-
woltaiczną. Powstały też do-
datkowa, trzecia studnia głębi-
nowa, rezerwowe źródło zasi-
lania energetycznego, węzeł sa-
nitarny, czy plac manewrowy.  

– Obiekt spełnia  aktualne 
standardy i wymagania sani-
tarne oraz przeciwpożarowe – 
informuje wójt Rogowski. – 
Woda jest bardzo dobrej jakości 
co zostało potwierdzone bada-
niami sanitarno-epidemiolo-
gicznymi. 

Filipowianie wielokrotnie 
zgłaszali też potrzebę utworze-
nia kolejnego oddziału przed-
szkolnego i już jest. Został 
otwarty w połowie paździer-
nika, a wartość projektu w ra-
mach którego także wydłużono 
do 10 godzin czas funkcjono-
wania oddziałów w szkole wy-
niosła 1,1 mln zł.  z czego 85 
proc. stanowi dofinansowanie 
ze środków UE.  

W tym roku gmina jako je-
dyna w regionie  uzyskała ze 
środków unijnych bon o war-
tości 15 tys. euro na wykonanie 
stref bezpłatnego internetu. Co 
ważne, dotacja pokryje w ca-
łości poniesione wydatki. Sa-

morząd dba też o niepełnos-
prawnych. Z myślą o nich ma 
powstać jedno mieszkanie 
wspomagane, a koszty zwią-
zane z przystosowaniem lokalu 
i zakupu wyposażenia zostaną 
pokryte ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
i budżetu państwa.  

Gminni urzędnicy wraz z  
pracownikami szkoły zabiegają 
również o pieniądze na po-
dwyższenie jakości kształcenia 
uczniów.  Poprawią się też wa-
runki pracy druhów ochotni-
ków.  Do połowy grudnia br. zo-
stanie dostarczony dla OSP 
Zusno lekki wóz strażacki, 
a w 2020 w Starych Motulach, 
ma być wyremontowana re-
miza. Z kolei niedawno wójt 
otrzymał 33 tys. zł na zakup 
sprzętu i umundurowania dla 
OSP Filipów, Zusno, Czarne i  
Stare Motule.  

W przyszłym roku też bę-
dzie sporo się działo. Sołectwa, 
a jest ich 26, otrzymają 290 tys. 
zł na żwirowanie dróg, re-
monty świetlic wiejskich, czy 
wymianę wiat przystanko-
wych.  – Chcemy też, w cen-
trum Filipowa, wybudować 
plac zabaw o nawierzchni 
sztucznej – informuje wójt. – In-
westycja będzie kosztowała 
180 tys. zł, liczymy na dotację.  

Podobnie jak przy planowa-
nej przebudowie boiska i cią-
gów pieszo-jezdnych w Dolinie 
Górnej Rospudy, przebudowie 
mostu na rzece Rospuda (war-
tość prac. ok. 2,3 mln zł) i prze-
budowie stacji uzdatniania 
wody i sieci kanalizacji sanitar-
nej w Filipowie (inwestycja 
warta ok. 1,1 mln zł).  

W ramach troski o środowi-
sko w urzędzie został urucho-
miony punkt konsultacyjny, 
w którym można uzyskać in-
formacje, a także złożyć wnio-
sek o dotację z programu “Czy-
ste Powietrze”.  A teraz wójt za-
biega o pieniądze na montaż 
paneli fotowoltaicznych i ko-
lektorów słonecznych dla 
mieszkańców i na budynkach 
szkoły, oczyszczalni ścieków 
oraz stacji uzdatniania wody 
we wsi Czarne.  

– Za powyższe dokonania 
składam serdeczne podzięko-
wania członkom Rady Gminy 
Filipów oraz pracownikom 
Urzędu Gminy, Szkoły Podsta-
wowej, Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Gminnej Biblioteki Publicznej, 
którzy przyczynili się do  reali-
zacji zaplanowanych działań, 
w tym za rzetelność, sumien-
ność wykonywanych obowiąz-
ków oraz zaangażowanie i oso-
bisty wkład w rozwój naszej 
gminy – mówi wójt Tomasz Ro-
gowski. 

Są nowe drogi, przedszkole i  
boisko.  A plany też ambitne

– Mam świetną kadrę i przychylną radę gminy – mówi Tomasz 
Rogowski. – Wspólnie tego dokonaliśmy i jeszcze wiele 
przed nami
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Helena Wysocka 
helena.wysocka@polskapress.pl

20 lipca br. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej 
drogi we wsi Nowe Motule
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16 sierpnia zostało otwarte boisko ze sztuczną nawierzchnią 
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II. Koszt - 1,3 mln 

14 października odbyło się uroczyste otwarcie przedszkola “W 
Magicznym Świecie”. Wartość projektu – 1,16 mln zł

Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego na  
zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania

14 listopada br. wójt Rogowski podpisał umowę z wykonawcą 
na budowę kolejnych dwóch gminnych dróg

Gazeta gminy


