
 

WSPÓŁPRACA Z TARNOPOLEM W 2016 ROKU 

 

 

W dniach 28-29 lipca 2016 r. oficjalna delegacja z Miasta Tarnopola na Ukrainie 

odwiedziła Suwałki. Celem wizyty były rozmowy na temat możliwości współpracy pomiędzy 

miastami w szczególności dotyczące projektów w ramach „Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2014-2020). W ramach wizyty, delegacja 

odwiedziła najważniejsze inwestycje miejskie, współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej.  

 

W dniach 26-29 sierpnia 2016 r. 4-osobowa, oficjalna delegacja z Suwałk 

uczestniczyła  w obchodach Dni Miasta Tarnopola.  

  

W dniach 26-28 października 2016 r. delegacja z Tarnopola odwiedziła Suwałki. 

Wizyta obejmowała spotkania robocze, dotyczące realizacji wspólnych projektów, wizytę  

w Parku Naukowo-Technologicznym „Polska-Wschód” oraz w Przedsiębiorstwie Gospodarki 

Komunalnej. Delegacja zwiedzała też Suwalszczyznę (Suwalski Park Krajobrazowy, 

Wigierski Park Narodowy i Stańczyki). Opracowano i złożono 3 wspólne projekty: 

 
1.„Rozwój turystyki na bazie unikalnych walorów wodnych w regionie transgranicznym”. 

Partnerzy z Ukrainy (Tarnopol) i z Białorusi (Wołkowysk). Obejmuje on:   

działania inwestycyjne:  

a) Suwałki: budowę atrakcyjnych bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza m.in. utworzenie 

ścieżek pieszych i rowerowych, miejsc rekreacji z wiatami grilowymi, budowę 

wielofunkcyjnego boiska sportowego, przystani dla kajaków, modernizację istniejącego jazu, 

budowę boiska dla dzieci, siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu, elementy małej 

architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe), zieleń z łąkami kwiatowymi, wraz z 

infrastrukturą techniczną i teletechniczną.  

b) Tarnopol: wykonanie bulwarów nad stawem należącym do parku krajobrazowego 

„Zagrebellia”, m.in. ścieżki pieszo-rowerowe, scout park i park przygód, zagospodarowanie 

terenu na cele sportowe, budowę boiska do siatkówki i placu zabaw,  renowacja istniejącej 

przystani i budowa platformy widokowej, wykonanie elementów małej architektury,  

 

działanie ”miękkie”: 

a) opracowanie transgranicznego przewodnika turystycznego, mobilnej aplikacji i filmu 

turystycznego promującego ww. 3 miasta oraz region transgraniczny.  

b) szkolenie dla branży turystycznej z regionu pogranicza PL-BY-UA i wspólne uczestnictwo 

wszystkich partnerów projektu w targach turystycznych.  

 

Całkowita wartość projektu: 2,773 mln Eur, kwota dofinansowania: 2,495 mln Eur. 
 

2.„Bus + Bicycle = Low emission transport systems in Suwalki and Ternopil in cross-border 

region/ (Autobus + Rower = Niskoemisyjny system transportu w miastach Suwałki i Tarnopol”. 

Projekt przewidywał zakup 5 autobusów hybrydowych, w celu ograniczenia zużycia paliwa  

i poprawy stanu środowiska naturalnego (w tym: 2 autobusy 18 metrowe w Suwałkach  

i 3 autobusy 12 metrowe w Tarnopolu). Zakładał także budowę systemu rowerowego  

w Suwałkach (10 stacji, 100 rowerów) i w Tarnopolu (10 stacji, 80 rowerów) zintegrowanego 

z miejskim transportem publicznym (autobusami). 



Ponadto, kursy Eco-drivingu dla 80 osób (kierowców autobusów) z Suwałk i Tarnopola, 

kampania nt. ekologicznego miejskiego transportu oraz tzw. dzień bez samochodu, a także 

inne działania promujące transport miejski.  

Całkowita wartość projektu 2,589 mln Eur, kwota dofinansowania: 2,330 mln Eur (90%).    
 

 

Ponadto,  PWiK Sp. z o. o. w Suwałkach złożył  projekt  z  Grupą KP "Ternopilvodokanal" 

3.“Monitoring systems for plumbing and sanitary leaks in Tarnopil and Suwalki”. 

Zakres przedmiotowy projektu obejmował: 

Zakup i dostawę systemów monitoringu sieci wodociągowej w Tarnopolu i Suwałkach, tj.: 

- urządzenia do lokalizacji wycieków z sieci wodociągowej wraz z sondami, geofonem, 

korelatorami cyfrowymi, hydrofonami i rejestratorami, 

- zainstalowanie strefowych punktów pomiaru sieci wodociągowej w zakresach średnic           

DN=200-500 mm (są to urządzenia do pomiaru ciśnienia, czujniki do systemu 

telekomunikacyjnego, czujniki zaworów odcinających), 

- specjalistyczny samochód wraz z zabudową do obsługi systemu monitoringu sieci 

wodociągowej.  

Zakup urządzeń do teleinspekcji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnopolu 

(specjalistyczny zestawy kamer).  
 

 


