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Przedmiotem projektu będzie opracowanie dokumentacji projektowej oraz  położenie nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej na odcinku ul. Zjednoczenia od ul. Wojska Polskiego do ul. Górnej.

Wartość projektu: 29 900 zł

Projekt zakłada zaprojektowanie i wykonanie chodnika w ciągu ulicy Miłej (do wysokości ul. Mokotow-
skiej). Planowana długość chodnika - 100 mb.  

Wartość projektu: 15 000 zł

W ramach projektu zakupiony zostanie tor przeszkód oraz fantom. Celem projektu jest zapoznanie 
dzieci od  5 roku życia z pracą Ochotniczej  Straży Pożarnej. Oswojenie ich i nauczenie jak powinny 
zachować się w sytuacjach zagrożenia. 

Wartość projektu: 19 459,10 zł

Wyposażenie pracowni przedmiotów ścisłych w nowoczesne i multimedialne pomoce edukacyjne, 
w tym m.in. tablicę multimedialną, mikroskopy, szkielet człowieka, globusy, i inne. 

Wartość projektu: 24 500 zł

Celem projektu jest zakup oraz montaż 40 sztuk  stojaków rowerowych oraz rozlokowanie ich w 10 
strategicznych miejscach na terenie miasta. Ponadto ustawienie tablic informujących  o szlakach rowe-
rowych biegnących przez Debrzno.

Wartość projektu: 20 932,24 zł

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnej siłowni dla młodzieży i dorosłych w istniejących pomieszcze-
niach CKSiT. Zakupiony zostanie sprzęt do ćwiczeń oraz wykonane zostaną prace remontowe, które są nie-
zbędne do utworzenia siłowni.

Wartość projektu: 29 500 zł

W ramach projektu planowany jest zakup sprzętu: 
- kamera termowizyjna (najlżejsza i najmniejsza kamera) z wykorzystaniem dla oddziałów Straży Pożarnej, 
służąca do lokalizacji źródeł ognia, monitorowania rozchodzenia się strefy promieni, poszukiwania ludzi 
- miernik – detektor wielogazowy, najmniejszy, przenośny wykrywacz wielogazowy wykorzystywany 
w pomieszczeniach zamkniętych.  
- latarki halogenowe 

Wartość projektu: 29 973,30 zł

Projekt obejmuje zakup gablot wystawienniczych, tablic informacyjnych, stojaków i regałów zagospodaro-
wanych zdjęciami, reprodukcjami, modelami i eksponatami dot. tradycji lotniczych w naszym regionie. Opra-
cowanie, przygotowanie i wyposażenie szlaku edukacyjno- historycznego związanego z historią Garnizonu. 
Ostateczne zagospodarowanie Placu Lotników oraz stworzenie modelarni przy CKSiT.
       
         Wartość projektu: 27 000,00 zł

Planowany w ramach projektu zakres robót obejmuje wymianę pokrycia dachowego oraz wymianę 
posadzek w pomieszczeniach garażowych OSP  Debrznie.

Wartość projektu: 30 000 zł

Projekt zakłada stworzenie ogródka sensorycznego tj. alejki wielozmysłowej oddziałującej na zmysł węchu, smaku, do-
tyku, a także słuchu.  Wykorzystane byłyby do tego celu, np. zielnik, zestaw dźwiękowy, mini warzywnik wraz z sadzon-
kami owocowymi, skrzynie wypełnione materiałem sensorycznym naturalnego pochodzenia, płyty dotykowe wykonane 
z materiałów o odmiennej strukturze i temperaturze. Projekt zakłada również zagospodarowanie skarpy przy Żłobku.
                           
         Wartość projektu: 30 000 zł

Projekt polega na zagospodarowaniu terenu na osiedlu 35-lecia PRL w Debrznie i stworzeniu boiska do piłki 
nożnej. W ramach projektu zakłada się zmianę obecnego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, a następnie budowę boiska z naturalną murawą oraz dwiema bramkami i  piłkochwy-
tami.
                            Wartość projektu: 30 000 zł

Projekt zakłada adaptację istniejących pomieszczeń szatni i korytarza poprzez demontaż klatek szat-
niowych, odnowienie ścian i sufitów oraz montaż nowych szafek dostosowanych do potrzeb dzieci 
w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Debrznie. 

Wartość projektu: 30 000 zł

Projekt zakłada stworzenie sali zabaw dla dzieci/kawiarni z zapewnioną opieką. Wyposażenie sali  za-
baw w kilkupoziomowy tor przeszkód z licznymi zjeżdżalniami, huśtawkami, bujakami oraz dmuchań-
cami. Basen wypełnionym kolorowymi piłeczkami. Dla starszych maluchów  atrakcją będzie trampolina 
oraz Xbox.                                                                                                                                            
                            
Wartość projektu: 30 000 zł

Celem projektu jest modernizacja kanalizacji deszczowej  w rejonie skrzyżowania ulic Przechodniej
 i Mokotowskiej mająca na celu usprawnienie odpływu wód deszczowych.

Wartość projektu: 30 000 zł

Projekt zakłada montaż nowego oświetlenia w ciągu ul. Strzeleckiej.  
 
                    
Wartość projektu: 20 000 zł

Wyposażenie pomieszczeń w multimedialne urządzenia. Utworzenie 24 stanowisk do nauki języka obcego, 
wyposażonych w  zestawy słuchawkowe, zestawy dydaktyczne oraz biurko dla lektora.  

Wartość projektu: 30 000 zł

Projekt zakłada budowę boksu śmietnikowego dla istniejących pojemników na śmieci oraz utwardzo-
nego dojazdu. Ponadto wyposażenie placu zabaw dla dzieci w dodatkowe elementy zabawowe. 

Wartość projektu: 29 997  zł

Projekt zakłada stworzenie ścieżki wzdłuż skarpy stadionu miejskiego, która połączy chodnik przy 
Żłobku Gminnym ze schodami na Stadion Miejski. Dodatkowo przy ścieżce powstanie sektor widowni 
– 15 ławek  na długości  45 m oraz 6 koszy na śmieci.

Wartość projektu: 29 607,30  zł

Przebudowa odcinka ulicy Zjednoczenia do ulicy Górnej

Przebudowa chodnika  w ciągu ul. Miłej od OSP do ul. Mokotowskiej

Zakup toru przeszkód oraz fantoma na potrzeby OSP w Debrznie Utworzenie nowoczesnej pracowni językowej w Zespole Szkół w Debrznie

Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Strzeleckiej

Rowerowe Debrzno – stworzenie miejsc parkingowych 
dla jednośladów

Budowa siłowni wewnętrznej

Utworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczej 
w Zespole Szkół w Debrznie

Budowa Sali zabaw dla dzieci Kinderlandia

Stworzenie Kolorowej Szatni  przy Zespole Szkół w Debrznie

Zakup urządzeń rejestrujących i pomiarowych dla OSP

Utworzenie Izby Pamięci Garnizonu Lotniczego i Modelarni

Zmiana Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego oraz
budowa boiska trawiastego przy Osiedlu 35-lecia PRL

Modernizacja garaży w Remizie OSP w Debrznie

Modernizacja kanalizacji deszczowej

Budowa ekologicznego ogrodu sensorycznego dla dzieci  oraz 
zagospodarowanie terenu zielonego przy Żłobku 

Budowa boksu śmietnikowego wraz z dojazdem i wyposażenie placu 
zabaw dla dzieci przy ul. Górnej 

Ścieżka spacerowa z sektorem  widowni przy stadionie

8.11.2015
Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie

godz. 8:00 - 20:00


