
 

 

Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. T. Noniewicza 71 

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności 

publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja. 

Celem projektu było nadanie zabytkowemu obiektowi Suwalskiego Ośrodka Kultury nowych 

funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych i kulturalnych, ukierunkowanych na 

rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społeczno-gospodarczych na obszarze 

rewitalizacji poprzez remont i modernizację. 

Wartość projektu wyniosła brutto 6.694,955,51 zł w tym: współfinansowanie z Unii 

Europejskiej  3 252628,82 zł, wkład własny Miasta Suwałki 2 977 665,52 zł, budżet państwa 

464 661,27 zł. Prace remontowe trwały szesnaście miesięcy. Objęły przebudowę całego 

budynku wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń. Budynek zyskał nową elewację 

i podświetlenie. Wnętrze przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt zyskał 

nowoczesne wyposażenie służące realizacji zadań statutowych. 

14 lutego 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury przy 

ul. T. Noniewicza 71 po rewitalizacji, które zapoczątkowało cykl imprez towarzyszących 

m.in. wernisaż wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20 - IV Suwalski Salon 

Sztuki oraz sześć koncertów w klubie muzycznym. 

W otwarciu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego, pełnomocnik 

Wojewody Podlaskiego, władze Miasta Suwałki, przedstawiciele jednostek samorządu 

terytorialnego, duchowni, przedstawiciele wykonawcy remontu, media lokalne, organizacje 

pozarządowe, środowiska twórcze, mieszkańcy Suwałk i regionu. 

Planowanymi efektami realizacji projektu są: 

 zwiększenie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób zamieszkujących na 

terenie rewitalizacji; 

 ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zachowań dysfunkcyjnych; 

  wzrost kapitału społecznego mieszkańców obszaru rewitalizacji; 

 zwiększenie dostępności oferty edukacyjno-kulturalnej na terenie obszaru rewitalizacji dla 

osób niepełnosprawnych; 

  utworzenie nowych form aktywności gospodarczej mieszkańców miasta oraz stworzenie 

nowych miejsc pracy; 

  poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez poprawę jakości powietrza oraz 

podniesienie efektywności energetycznej na obszarze rewitalizacji; 

  poprawa ładu przestrzenno-funkcjonalnego poprzez poprawę stanu budynków 

użyteczności publicznej i wprowadzenie na teren obszaru nowych funkcji publicznych; 

  poprawa stanu technicznego obiektu, co umożliwi mieszkańcom korzystanie z jego oferty 

i ograniczy jego energochłonność. 



 

Wszystkie działania są nieodpłatne dla odbiorców i nie mają charakteru komercyjnego. 

 

Od 14 lutego 2020 r. obiekt służy realizacji programu po rewitalizacji. Do realizacji programu 

oddelegowano pracownika na stanowisku Koordynatora ds. rewitalizacji. Przeniesiono 

pracownie. Wydłużono pracę obiektu do godz.19:00, włączając soboty i niedziele. Rezultaty 

i wskaźniki projektu są stale monitorowane. 

 

18 marca 2020 r. ogłoszono na stronie BIP Suwalskiego Ośrodka Kultury informacje o dwóch 

konkursach ofert: 

 

1. Wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w obszarze kulturalno-

społecznym ukierunkowaną na grupy osób zagrożonych wykluczeniem w tym osoby 

starsze, niepełnosprawne, dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji. 

2. Wyłonienie podmiotu, który będzie prowadził kawiarenkę w klubie muzycznym. 


