Wysokie loty Suwałk w rytmie bluesa – dotacja na festiwal i budowę
lotniska

- Przekazując 3 mln zł dotacji na budowę lotniska chcemy
wspierać rozwój gospodarczy miasta Suwałk i całego powiatu.
Z kolei dofinansowując kwotą 80 tysięcy, 12. już Suwałki Blues
Festival mamy na uwadze rozwój kulturalny regionu –
powiedział w czwartek (4 kwietnia br.) w suwalskim ratuszu
Artur Kosicki, marszałek województwa podczas podpisywania
umów dofinansowania obu przedsięwzięć.
Marszałek zadeklarował, że zarząd województwa będzie nadal
wspierał subregion suwalski, również dzięki silnej reprezentacji i
zaangażowaniu radnych wojewódzkich z tego regionu w sejmiku:
Romualda Łanczkowskiego i Pawła Wnukowskiego.
- Stawiamy na rozwój nie tylko silnych ośrodków miejskich, takich
jak Białystok, ale także miast mniejszych, by rozwój województwa
przebiegał faktycznie w sposób zrównoważony – podkreślił
marszałek Kosicki.
Radości z otrzymania obu dotacji nie ukrywał gospodarz spotkania,
prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.
- Cieszę się bardzo, że władze województwa wspierają nasze
miasto i składam wyrazy uznania i słowa podziękowania
marszałkowi – zaznaczył. Prezydent podkreślił również, że dzięki
dotacji z województwa powstanie lotnisko, które wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom lokalnego biznesu. Z kolei pieniądze na festiwal
wspiera imprezę o marce znanej nie tylko w Podlaskiem i w Polsce,
ale również na świecie.
Zgodnie z projektem umowy dotacja na budowę suwalskiego
lotniska jest przeznaczona na dofinansowanie części wydatków
poniesionych przez Miasto Suwałki w roku 2019 na prace

poniesionych przez Miasto Suwałki w roku 2019 na prace
budowlane związane z budową drogi startowej, płyty do zawracania,
drogi kołowania i płyty postojowej dla samolotów. Kwota wsparcia to
3 miliony złotych.
12. Suwałki Blues Festival 2019 to cztery dni wypełnione muzyka
bluesową, dwie profesjonalne sceny plenerowe, ponad 40 zespołów,
prawie 300 muzyków, gwiazdy światowego formatu z USA i artyści z
Europy, ponad 15 tysięcy fanów bluesa, liczne koncerty na
kameralnych scenach w centrum miasta, śniadania bluesowe i
wieczorne koncerty klubowe połączone z jam sessions. Jak co roku,
odsłonięta zostanie kolejna już tablica w Alei Gwiazd Bluesa na
ulicy Chłodnej, a koncert otwarcia 12. Suwałki Blues Festivalu
transmitowany będzie na antenie Programu 3. Polskiego Radia.
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