
                                                          

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn.  

Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku – etap II  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Działania 3.4 Odnowa i rozwój wsi

Całkowita wartość projektu - 1.027.996,40 zł. Koszty kwalifikowalne 842 620,00 zł

Uzyskane dofinansowanie w wysokości: 500 000,00 zł, jednak nie więcej niż 75% 

poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji

w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00173-6922-UM0700053/09 RW.II./AK/0219.4-53/09 

w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Objętego PROW na lata 2007-2013

Termin zakończenia listopad 2010 r.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujący cel: poprawa walorów estetycznych 

terenu, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców a także poprawa wygładu miasta, ale 



przede wszystkim zostanie stworzone centrum do zabawy, rekreacji i odpoczynku.

 Projekt  był  kontynuacją  projektu  pn.  „Modernizacja  przestrzeni  publicznej  w 

Drobinie poprzez odnowę rynku” zrealizowanego przez Gminę Drobin w 2006 roku z 

udziałem  Sektorowego  Programu Operacyjnego  „Restrukturyzacja  i  modernizacja 

sektora  żywnościowego  oraz  rozwój  obszarów  wiejskich  2004-2006”.  W  ramach 

projektu wykonano nawierzchnie placu, zdewastowaną zieleń zastąpił nowoczesny, 

przestronny plac z granitową fontanną w jego centrum. Powykrzywiane, siermiężne 

ławki  zostały  zastąpione  nowymi  eleganckimi  z  kutego  metalu  i  litego  drewna, 

zamontowano  również  nowe  kosze  na  śmieci.  Na  zrealizowanie  projektu  Gmina 

otrzymała  dofinansowanie  w  wysokości 450.000,00  zł  z Sektorowego  Programu 

Operacyjnego „Restrukturyzacja  i  modernizacja  sektora  żywnościowego  oraz  rozwój 

obszarów  wiejskich  2004-2006”  Działanie  4.3  –  Odnowa wsi  oraz  zachowanie  i  ochrona 

dziedzictwa  kulturowego.  Projekt  został  w  100%  zrealizowany  i  rozliczony  w  terminie. 

Zrealizowany projekt  zapoczątkował  proces  odnowy  centrum  miejscowości.  Została 

przebudowana część „otwarta” rynku. Żeby proces odnowy był pełny należy przebudować 

„część zieloną” rynku, kojarzącą się z ostoją, spokojem i rekreacją. 

  Projekt  zakładał  przebudowę  pozostałej  części  rynku  (znajdującej  się  za 

Kościołem)  zlokalizowanej  w  centrum  Drobina,  obejmującym  starą  część  miasta, 

roboty  polegały  na  usunięciu  ogrodzenia  parku,  wykonaniu  nawierzchni  placu, 

przebudowie  terenów  zielonych  (trawników),  zdewastowana  zieleń  zastąpiono 



nową niską zielenią, plac z fontanną usytuowany w miejscu centralnym parku oraz 

ustawiono  ławki  wraz  z  koszami  na  śmieci.  Ponadto  zamontowano  oświetlenie 

uliczne  wewnątrz  i  wokół  parku.  Wokół  całego  rynku  –  „ciemnego”  oraz 

odnowionego  w  2006  r.  (dz.  Nr  759/1)  –  zainstalowano  16  kamer  telewizji 

dozorowej,   które swym zasięgiem kontrolują cały obszar rynku wraz z obiektem 

zabytkowego kościoła.  Zmodernizowanie oświetlenia  rynku oraz wykonanie sieci 

monitoringu ma na celu stworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania dewastacji i 

niszczeniu  terenów  zieleni  (trawników,  roślinności,  drzew,  wytyczonych  ścieżek 

obejmujących  cały  obszar  parku  itp.).  Wzdłuż  granicy  parku  na  działce  756/5 

wykonano nawierzchnię z chodnika z kamienia polnego tzw. „kocie łby”. Natomiast 

na istniejących alejkach wykonano nawierzchnie z kamienia łupanego. 

Od  wielu  lat  rynek  w  Drobinie  jest  traktowany  przez  mieszkańców  jako 

miejsce odpoczynku,  wyciszenia dla ludzi starszych, matek z małymi dziećmi.  W 

odnowionej  części  rynku  odbywają  się  imprezy  gminne  takie  jak  Dożynki,  Dni 

Drobina, Koncerty Orkiestry Dętej  i  są to tak zwane imprezy masowe. Natomiast 

nowo przebudowana cześć przestrzeni ma spełniać trochę inne zadanie – miejsce 

wyciszenia,  odpoczynku,  relaksu,  zadumy  i  refleksji.  Jest  to  idealne  miejsce  na 

organizowanie imprez bardziej kameralnych takich jak promowanie czytania książek 

w  plenerze,  wieczory  poetyckie,  pikniki  rodzinne,  spacery,  ruch  na  świeżym 

powietrzu itp.   Rynek  może i  powinien  stać  się  „ośrodkiem kultury  i  odpoczynku”. 

Odnowiony w 2006 r. teren, znajdujący się w ścisłym centrum miasta,  na zawsze 

odmienił  jego  oblicze.  Stąd  też  dla  pełnego  efektu  niezbędna  była  kontynuacja 

modernizacji  przestrzeni  publicznej  (II  etap),  której  celem  było  przywrócenie 



średniowiecznego charakteru rynku w Drobinie, który przede wszystkim przyczynia 

się  do  poprawy  życia  mieszkańców.  W  wyniku  realizacji  projektu  zostały 

zaspokojone potrzeby społeczne i kulturalne lokalnej społeczności, co przyczyni się 

do rozwoju tożsamości społeczności Drobina, promowania obszarów miejskich oraz 

wpływa pozytywnie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta.

Park „przed modernizacją”



Park „po modernizacji”












