
tel.: (63) 27-10-073, fax: (63) 27-10-086
e-mail: sekretariat@dabie.nowoczesnagmina.pl

http://dabie.nowoczesnagmina.pl
www.gminadabie.pl



Położenie gminy Dąbie



 Dąbie to gmina miejsko - wiejska położona w centrum 
Polski, woj. wielkopolskie, powiat kolski

 Powierzchnia gminy: 130,06 km2

 Liczba mieszkańców: 6500

 Atuty gospodarcze gminy: korzystne położenie w 
centrum Polski przy autostradzie A-2 ze zjazdem ok.2 
km od Dąbia, liczne atrakcyjne tereny inwestycyjne, 
źródła wód geotermalnych, walory przyrodnicze gminy  



Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.



Piękno Ziemi Dąbskiej

Użytek ekologiczny 
,,Dąbskie Błota”

Rzeka Ner



Odnowa Rynku w miejscowości Dąbie

Nazwa Beneficjenta: GMINA DĄBIE

Wartość całkowita projektu: 209 099,00 zł
Wartość dofinansowania: 123 500,00 zł

Cele operacji: zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez odnowę 
centrum miejscowości, wzrost atrakcyjności turystycznej                             
i inwestycyjnej poprzez poprawę estetyki centrum miejscowości



Zakres operacji: 

W ramach projektu dokonano zagospodarowania centrum
miejscowości Dąbie. W ramach operacji wykonano: linię oświetlenia
rynku wraz z linią kablową zasilania fontanny, zagospodarowanie
terenu i zieleni na rynku w miejscowości Dąbie. Ponadto w ramach
zagospodarowania ternu zamontowano: ławki młodzieżowe
i ozdobne, kosze na odpady, zamontowano fontannę wraz
z wyposażeniem, dokonano nasadzeń krzewów liściastych
i iglastych oraz drzew liściastych.







Doposażenie sali w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury i Bibliotece Publicznej w Dąbiu w sprzęt 

komputerowy

Nazwa Beneficjenta: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK 
KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W DĄBIU

Działanie: Małe projekty

Wartość całkowita projektu:         21 742,30 zł
Kwota dofinansowania:               12 373,00 zł 



ZAKRES OPERACJI

Przedsięwzięcie polegało na doposażeniu sali w Miejsko
– Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu w sprzęt
komputerowy. W ramach projektu zakupiono: 3 szt. komputerów
z oprogramowaniem, laptop z oprogramowaniem, 2 sztuki drukarek,
1 szt. projektora multimedialnego, ekran, 4 szt. biurek. Operacja
wpłynęła korzystnie na poprawę jakości życia w gminie, aktywizację
mieszkańców, integrację społeczną oraz wzmocnienie więzi
wewnątrz lokalnych przyczyniając się jednocześnie do osiągnięcia
celów LSR.







Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie ,,Rodzice na rzecz              
Miejsko-Strażackiej Orkiestry Dętej z Dąbia”

Działanie: Małe projekty

Wartość całkowita projektu  7173,00 zł

Kwota dofinansowania          5021,10 zł 



W ramach projektu zakupiono następujące instrumenty
muzyczne: tubę, waltornię, werbel. Realizacja projektu miała
szczególne znaczenie ze względu na fakt iż dorobek orkiestry służy
zachowaniu dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń,
stwarza warunki aktywizacji mieszkańców.

Orkiestra powstała w 1995 roku. Jest zespołem ludzi młodych, 
tworzonym przez młodzież w wieku od 9 do 21 lat, która posiada na 
swym koncie wiele osiągnięć i wyróżnień. Orkiestra sukcesywnie 
małymi krokami buduje ogromny potencjał, którym jest lokalna 
twórczość kulturalna, a poprzez uczestnictwo w różnorodnych 
imprezach, przeglądach i koncertach przyczynia się do promocji 
lokalnej twórczości o charakterze kulturalnym. 





Nazwa Beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół 
Miasta Dąbie nad Nerem

Działanie: Małe projekty

Wartość całkowita projektu:  11 242,72 zł
Kwota dofinansowania: 8994,17 zł 



W ramach operacji wydano 500 szt. albumów
pn. ,,Krzyże przydrożne, kapliczki, i figury
wolnostojące na terenie Gminy Dąbie”.
Operacja przyczyniła się do pobudzenia aktywności
społecznej mieszkańców gminy. Realizacja projektu
przyczyniła się do upamiętnienia miejsc mających
wpływ na rozwój lokalnej społeczności. Poprzez
wydanie albumu z małymi obiektami sakralnymi
umocniła się więź i tożsamość mieszkańców gmin
Dąbie.





DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
I ZAPRASZAMY! 


