
PLAC  ŚW.  FLORIANA 

Nazwa inwestycji/projektu"Rozbudowa i przebudowa Placu Św. Floriana, budowa fundamentu 

i cokołu pod nową lokalizację pomnika Św. Floriana, budowa tablic i urządzeń reklamowych 

świetlnych, budowa schodów terenowych, budowa i przebudowa murków oporowych, budowa 

oświetlenia placu, utwardzenie placu, przebudowa sieci wodociągowej na działkach nr 188/1, 

188/2  oraz  budowa  kanalizacji  deszczowej  na  działkach  nr  188/1,  188/2,  97  położonych 

w Frysztaku"

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

Rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Niniejszy projekt był  realizowany w ramach działania 313,322,323  „Odnowa i  rozwój wsi” - 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Planowanym celem operacji   była  „  Poprawa jakości  życia  mieszkańców  Gminy Frysztak, 

zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez budowę i rozbudowę Placu Św. 

Floriana”

Gmina Frysztak  zrealizowała inwestycję w wysokości 599.997,28 zł. Wnioskowana kwota pomocy 

wyniosła 368.850,00 zł

Pomoc finansową  w zakresie tego działania udziela się podmiotom w zakresie 

1) budowy, przebudowy, remontu i wyposażeniu obiektów:

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno- kulturalne, rekreacyjne i sportowe

b)  służących  promocji  obszarów  wiejskich,  w  tym  propagowaniu  oraz  zachowaniu 

dziedzictwa historycznego , tradycji ,sztuki i kultury

2) kształtowania obszaru  przestrzeni  publicznej

3) budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury, która związana jest z rozwojem funkcji 

turystycznych,  sportowych  lub  społeczno- kulturalnych

4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym 

budynków będących zabytkami z przeznaczeniem na cele publiczne,

5) odnawiania,eksponowania  lub  konserwacji  lokalnych  pomników  historycznych  oraz 

budynków, które są  zabytkami lub miejscami pamięci

       6) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.



Realizacja  zadania  stworzyła   warunki   dla  rozwoju   społeczno  -  ekonomicznego  obszarów 

wiejskich jak również aktywizacji  ludności wiejskiej poprzez wsparcie inwestycyjne przyznawane 

na  realizację  projektów,  które  związane  są  z  zagospodarowaniem  przestrzeni  publicznej  tj. 

podniesieniem  atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Zrealizowana inwestycja jest zgodna z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pozyskanie środków z funduszy na przedmiotową inwestycję wiązało się z przygotowaniem 

stosownej dokumentacji. Wymagane były m.in. Plan odnowy miejscowości Frysztak,  Kosztorys 

inwestorski,  prawomocne pozwolenie na budowę, szkice sytuacyjne oraz rysunki charakteryzujące 

operację itd.

W ramach projektu  zrealizowano następujące zadania:

 - przebudowano  sieć wodociągową

 - wybudowano kanalizację deszczową

 - wybudowano instalację  oświetlenia placu św Floriana

 - wykonano roboty rozbiórkowe

 - przeniesiono  figurę  św. Floriana

 - wykonano  mur oporowy

 - utwardzono Plac św. Floriana

 - wykonano Małą architekturę

- zasadzono tereny zielone placu



Plac Św Floriana w trakcie inwestycji

Plac Św Floriana w trakcie inwestycji – układanie kostki brukowej

Plac Św Floriana nocą



Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy warunków jakości życia wśród mieszkańców 

gminy  i  miejscowości  Frysztak.  Modernizacja  istniejącego  placu  podniosła  komfort 

i  bezpieczeństwo dla  przebywających tam osób.  Zaniedbany i  zniszczony Plac  św.  Floriana po 

przebudowie zatętnił życiem, gdzie wielu turystów przebywających na terenie naszej gminy spędza 

wolny czas.

Niezwykle  istotne  jest  to,  że  z  obiektu  który  został  wyremontowany  może  korzystać  każdy 

mieszkaniec gminy niezależnie od wieku. Obecnie przebudowany Plac św. Floriana jest wizytówką 

Frysztaka i całej gminy.

Na  terenie  placu  organizowane  są  różnego  rodzaju  imprezy  plenerowe,  np:  Plenerowy turniej 

szachowy, Powiatowe obchody Dnia Strażaka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Kolędowanie 

pod Florianem, itp.


