
Obywatelski Fundusz Osiedlowy’2020 

- prezentacja zgłoszonych zadań – 

 

Osiedle nr 1 – Centrum  

 

1. Nowy wymiar zabawy i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Modernizacja placu zabaw przy ul. Sawy/Legionów- Osiedle Centrum" 

 

Koszt zadania – 74.000 zł 

 

Lokalizacja - Teren miejski - istniejący plac zabaw przy ul.Sawy/Legionów wraz z  

gruntem przyległym. Działka geodezyjna nr 33 10/28 obręb 8-07 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – zdjęcia placu zabaw i terenu przyległego wraz z mapką  

 

 

 



Opis zadania: Częściowa wymiana wierzchniej, zanieczyszczonej nawierzchni piaskowej wraz  

z pozostałościami fragmentów przerośniętej trawy - ok. 10 ton. Uzupełnienie nowym piaskiem - 

ok. 15 ton. Wykonanie fragmentu chodnika betonowego o powierzchni  30, 5m² przy wejściu  

na plac zabaw, spełniającego funkcję ciągu komunikacyjnego oraz miejsca na ustawienie ławek, 

kosza lub wózków dziecięcych. Wykonanie nawierzchni z płyt gumowych SBR lub EPDM  

o wymiarach 50cm*50cm, grubości 4-5cm i powierzchni całkowitej 111m² pod 2 urządzeniami 

zabawowymi w granicach stref bezpieczeństwa. Doposażenie w nowe urządzenia siłowni 

zewnętrznej tj. biegacz na pylonie oraz ławka na pylonie. Wykonanie utwardzenia pod 

urządzeniami z kostki betonowej (11*6m) wraz z ciągiem komunikacyjnym (10*1,1m oraz 

2,5m*3) o powierzchni łącznej 84,5 m² i ustawieniem 1 ławki.  

Uzasadnienie: Obecny stan zagospodarowania placu zabaw pozostawia wiele do życzenia. 

Modernizacja placu zabaw zdecydowanie poprawi estetykę i zwiększy jego atrakcyjność. Poprawi 

jakość i komfort spędzania czasu wolnego zarówno przez dzieci jak i osoby dorosłe. Realizacja 

zadania będzie spełnieniem postulatów mieszkańców oraz dopełnieniem doposażenia  

i rozbudowy placu zabaw w ramach tegorocznych środków przeznaczonych  na ten cel. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – wykaz urządzeń sportowych, wzór nawierzchni gumowej 

biegacz plus pylon     ławka plus pylon 

 

płyty gumowe SBR/EPDM 

 

 

 

 



 

2. Honorowy Obywatel Miasta  

 

Koszt zadania – 39.600 zł  

Lokalizacja – Park przed Urzędem Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

Opis zadania: Upamiętnienie wszystkich 24 Honorowych Obywateli Miasta poprzez pamiątkowe 

płaskorzeźby z wizerunkiem, imieniem i nazwiskiem Honorowego Obywatela Miasta 

zamieszczonej na ławce w parku przed urzędem miejskim. Ustawienie i montaż 12 nowych ławek 

drewniano-żeliwnych z wmontowaną płaskorzeźbą. Obok ławki tablica informacyjna  

z charakterystyką postaci. Płaskorzeźba żeliwna, przedstawiająca wizerunek obywatela, imię  

i nazwisko. W ten sposób zostaną upamiętnieni wszyscy Honorowi Obywatele Miasta. Na jednej 

ławce znajdowałyby się dwie płaskorzeźby i dwie tablice informacyjne. 

 

3. Modernizacja parkingu przy ul. Modlińskiej 13 

 

Koszt zadania – 32.400 zł 

 

Lokalizacja - Parking należący do miasta przy ul. Modlińskiej 13 

 

Opis zadania: Modernizacja parkingu przy ul. Modlińskiej 13. Zakres robót budowalnych na 

powierzchni ok 50 m2:  

➢ frezowanie nawierzchni bitumicznej, 

➢ odtworzenie nawierzchni bitumicznej, 

➢ wyznaczenie miejsc parkingowych. 

Parking znajduje się w złym stanie technicznym, brak jest wyznaczonych miejsc co czasami 

zakłóca porządek w ustawieniu pojazdów silnikowych. 

4. Z jerzykami walczymy z komarami 

Koszt zadania – 51.000 zł  

Lokalizacja – Park przed urzędem, teren biblioteki, targowisko miejskie, plac  

solny, blok komunalny przy ul. Chryzantemy 1 (montaż budek na budynku), oraz  

wybrane przez zarządcę drogi miejsca w gminnych pasach drogowych w granicach  

osiedla nr 1 (wnioskodawca zakłada, że wyraża zgodę na propozycję lokalizacji) 

 

Opis zadania: Ustawienie 10 wież lęgowych dla jerzyków oraz montaż budek lęgowych  

na ścianie bloku komunalnego. Wieże lęgowe do 8 m wysokości maksymalnie dla jerzyków już 

w wielu miastach przyczyniły się do ograniczenia komarów, co korzystnie wpływa na komfort 

życia oraz stanowi naturalny środek ochronny przed tymi tak natrętnymi owadami. W kontekście 

ochrony środowiska rozwiązanie korzystnie też wpłynie na populację jerzyków, które  

są gatunkiem chronionym. 

 

Osiedle nr 2 – Osiedle Młodych  

1. Osiedle Młodych Drzew 

 

Koszt zadania – 113.000 zł 

Lokalizacja: Młodzieżowa/Sadowa. 

Opis zadania: zasadzenie 60 sztuk drzew nie tylko na terenie placu zabaw przy ulicy 

Młodzieżowej i Sadowej, ale w każdym możliwym miejscu na osiedlu w celu poprawy jakości 

powietrza oraz zacienieniu miejsc, z których korzystają dzieci i osoby starsze szczególnie 

narażone na negatywny wpływ upałów. Leżaki i hamaki miejskie ustawione  

w cieniu wysokich drzew przy ulicy Sadowej/Młodzieżowej  jako miejsce spotkań i integracji 



mieszkańców. Trampolina ziemna to dobra rozrywka dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

W przypadku nagłego zatrzymania krążenia AED działa jak „reset serca” dlatego warto takie 

urządzenie mieć w zasięgu ręki, dlatego warto zamontować je w ogólnie dostępnym miejscu tj. 

kościół, szkoła lub biblioteka.  

2. Z jerzykami walczymy z komarami 

 

Koszt zadania – 25.500 zł 

Lokalizacja: Przy placu zabaw, ul. Łęczna (za domem opieki), a także wybrane  

przez UM obszary należące do miasta pomiędzy blokami oraz wybrane przez  

zarządcę drogi miejsca w gminnych pasach drogowych w granicach Osiedla nr 2.  

Wnioskodawca akceptuje wskazane przez UM i zarządcę drogi lokalizacje. 

 

Opis zadania: Wieże lęgowe do 8 m wysokości maksymalnie dla jerzyków już w wielu miastach 

przyczyniły się do ograniczenia komarów, co korzystnie wpływa na komfort życia oraz stanowi 

naturalny środek ochronny przed tymi tak natrętnymi owadami. W kontekście ochrony 

środowiska rozwiązanie korzystnie też wpłynie na populację jerzyków, które są gatunkiem 

chronionym. 

 

3. Wymiana słupów oświetleniowych betonowych wraz  z oprawami, na nowe 

estetyczne i energooszczędne na terenie „Osiedla Młodych” 

 

Koszt zadania – 104.547,33 zł 

Lokalizacja: Teren Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Wojska Polskiego  

i ul. Wyszyńskiego 

 

Opis zadania: Wymiana 15 słupów wraz z oprawami w ciągu ulic: Wojska Polskiego  

i Wyszyńskiego wraz z wymianą okablowania podziemnego. Na wielokrotne prośby 

mieszkańców, Zarząd osiedla nr 2 od wielu lat składa wnioski do budżetu miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki o wymianę starych betonowych latarni, na nowe estetyczne  

i energooszczędne w ciągu ulic: Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Sikorskiego i Szarych 

Szeregów. Na tych ulicach latarnie znacznie odbiegają od wyglądu oświetlenia w pozostałej 

części Osiedla Młodych i innych osiedli, co bardzo bulwersuje mieszkańców. Brak właściwego 

oświetlenia ulic powoduje, że codzienne przemieszczanie się pieszych  

i samochodów staje się niebezpieczne i nieprzyjemne, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. 

Bezpieczeństwo mieszkańców powinno być wartością nadrzędną. Zainstalowanie nowych  

i nowoczesnych latarni poprawi estetykę terenu i umożliwi zmniejszenie kosztów eksploatacji  

i z pewnością wydatnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. 

4. Doposażenie w terenowe pomoce edukacyjne Publicznego Przedszkola nr 5 przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. 

Młodzieżowa 1  

 

Koszt zadania – 108.200 zł 

 

Lokalizacja: Publiczne Przedszkole nr 5 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1  

w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Młodzieżowa 1. Lokalizacja zgodna z załączoną 

mapką.  



 

Opis zadania: Wzbogacenie placu zabaw o Miasteczko ruchu drogowego. Stworzenie idealnych 

warunków do przygotowania najmłodszych do bezpiecznego poruszania się po drogach, 

zapewniając przy tym świetną zabawę. 

Miasteczko rowerowe Smart Plac: oznakowanie poziome cienkowarstwowe, oznakowanie 

pionowe: mobilne znaki drogowe mini na podstawach gumowych/montowane na stałe 

(zabetonowane) lub malowane w formie piktogramów,  możliwość umieszczenia w projekcie 

miasteczka dowolnych gier podwórkowych Smart Plac,  indywidualny projekt miasteczka ruchu 

drogowego wraz z wizualizacjami w cenie, gwarancja 12 miesięcy przy nawierzchni bitumicznej, 

6 miesięcy przy nawierzchni z kostki betonowej.  

Aplikacja oznakowania poziomego odbywa się w następujących warunkach: na czyste i suche 

nawierzchnie pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych jak i organicznych, przy temperaturze 

powietrza od 5 st. C do 30 st. C,  przy temperaturze nawierzchni od 7 st. C do 45 st. C, wilgotność 

powietrza nie może przekroczyć 80%.  

Zagospodarowanie części terenu, który znajduje się między kuchnią, a łącznikiem na edukacyjny 

ogród „Cztery Pory Roku”: przygotowanie nawierzchni oraz zainstalowanie elementów 

drewnianych takich jak: ławostół edukacyjny – ssaki leśne, ławostół edukacyjny – pszczele 

warcaby, „Zgaduj zgadula-Wiewiórka” – gra edukacyjna/sensoryczna, „Znajdź mają mame” – 

pamieciówka, Leśne puzzle „Wilk/Lis”, Leśne puzzle „Sikorka”, Leśne rekordy – skocznia, Leśne 

cymbały- Dendrofon - Akustyczne właściwości drewna 

 

Szczegółowy opis do projektu  

LOKALIZACJA:  Projektowane urządzenia zabawowe będą na działce nr 14/5 obr. 50. Na 

terenie działki znajduje się Publiczne Przedszkole nr 5 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 1 ul. Młodzieżowa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



➢ OPIS MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO 

 

 

Miasteczko rowerowe 12,5 x 20 

Przygotowanie dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg jest bardzo ważne. W tym celu 

doskonale sprawdzi się miasteczko ruchu drogowego o wymiarach 12,5×20 metrów dostępne  

w ofercie profesjonalnej firmy Smart Plac.  Miasteczko składa się z oznakowania poziomego 

cienkowarstwowego umieszczonego na nawierzchni w postaci linii oraz oznakowania pionowego 

czyli znaków drogowych możliwych do rozmieszczenia w różnych formach w zależności  

od potrzeb (znaki mobilne, montowane na stałe lub piktogramy).  

MIASTECZKO ROWEROWE SMART PLAC: 

- oznakowanie poziome cienkowarstwowe, 

- oznakowanie pionowe: mobilne znaki drogowe mini na podstawach gumowych/montowane 

na stałe (zabetonowane) lub malowane w formie piktogramów, 

– możliwość umieszczenia w projekcie miasteczka dowolnych gier podwórkowych Smart Plac, 

– indywidualny projekt miasteczka ruchu drogowego wraz z wizualizacjami w cenie, 

– gwarancja 6-12 miesięcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJE ZE STRONY SMARTPLAC.PL 

ZDJĘCIA POCHODZĄ ZE STRONY smartplac.pl I SĄ ICH WŁASNOŚCIĄ 

 

 

 

 

 

 

 



➢ EDUKACYJNY OGRÓD 4 PORY ROKU 

 

 

 

 

 



    

* Zdjęcia pochodzą ze strony mentorsklep.pl i są ich własnością 

 

 

 



➢ HARMONOGRAM PRAC 

• Wykonanie nawierzchni pod miasteczko drogowe. 

• Zamówienie wykonania miasteczka drogowego przez producenta (projekt, montaż  

w cenie zakupu). 

• Zamówienie do edukacyjnego ogrodu 4 pory roku urządzeń. 

• Montaż (zabetonowanie kotew w gruncie i montaż elementów). 

 

Osiedle nr 3 – Pólko 

1. Zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy ul. Spacerowej 

 

Koszt zadania – 35.000 zł.  

 

Lokalizacja: ul. Spacerowa 

 

 

Opis zadania: Doposażenie i dostawienie nowych urządzeń sprawnościowych dla mieszkańców 

osiedla oraz wykonanie na części placu zabaw bezpiecznej nawierzchni z płyty SBR. Zadanie 

obejmuje doposażenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców osiedla poprzez ustawienie nowego 

urządzenia do ćwiczeń na jednym pylonie (narciarz i twister). Oprócz tego wykonanie na części 

placu zabaw dla dzieci bezpiecznej nawierzchni z płyty SBR.  

 

Osiedle nr 4 – Pólko 1 

1. Zagospodarowanie Osiedla nr 4 - Pólko 1 
 

Koszt zadania – 70.000 zł.  

 

Lokalizacja: Teren Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, plac przy ulicy Sempołowskiej 

 
Opis zadania: Modernizacja placu zabaw. Projekt uwzględnia potrzeby jakie zgłaszali 

mieszkańcy do Zarządu Osiedla jest kontynuacją procesu zagospodarowania terenu co pozwoli 

na upiększenie go i jednocześnie stworzy warunki do bezpiecznego i przyjemnego spędzania 

czasu dzieciom, młodzieży i dorosłym. 

 

Osiedle nr 5 – Nowodworzanka 

1. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw  

 

Koszt zadania – 25.000 zł.  

 

Lokalizacja: Plac zabaw przy ul. Wiejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  

 

Opis zadania: Częściowe wykonanie nawierzchni z płyt gumowanych na fragmencie placu 

zabaw na powierzchni ok. 80 m2.  Wykonanie nawierzchni przy furtce wejściowej pozwoli  

na swobodne wejście dla dzieci i dla matek z wózkami oraz poprawi stan bezpieczeństwa  

na placu zabaw.  

 

2. Z jerzykami walczymy z komarami 

 

Koszt zadania – 20.400 zł.  

 

Lokalizacja: Teren MZO i wybrane przez UM obszary należące do miasta oraz wybrane  

przez zarządcę drogi miejsca w gminnych pasach drogowych w granicach Osiedla nr 5. 

 

 



Opis zadania: Ustawienie 4 wież lęgowych dla jerzyków. Wieże lęgowe do 8 m wysokości 

maksymalnie dla jerzyków już w wielu miastach przyczyniły się do ograniczenia komarów,  

co korzystnie wpływa na komfort życia oraz stanowi naturalny środek ochronny przed tymi  

tak natrętnymi owadami. W kontekście ochrony środowiska rozwiązanie korzystnie też wpłynie 

na populację jerzyków, które są gatunkiem chronionym. 

 

3. Strefa relaksu dla mieszkańców Nowodworzanki – siłownia plenerowa i 

ławeczki 

 

Koszt zadania - 25.000 zł 

 

Lokalizacja: Działka gminna 46-56/2, zielony teren wzdłuż chodnika,  

wymiary ok. 80 m2 

 

Opis zadania: Celem zadania jest promocja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. 

Na osiedlu Nowodworzanka przy placu zabaw brakuje ławek i urządzeń typu fitness. Ławeczki 

(betonowe, odporne na akty wandalizmu i uszkodzenia) będą służyły rodzicom, których dzieci 

bawią się na placu zabaw. Obecnie plac nie ma  żadnych ławek dla rodziców. Urządzenia typu 

fitness pomogą mieszkańcom Nowodworzanki  aktywnie spędzać wolny czas, a starszym 

mieszkańcom pozwolą  na zwiększenie sprawności fizycznej. Jest to dodatkowe miejsce  

do rekreacji, lokalizacja obok placu zabaw pozwoli rodzicom na jednoczesne aktywne spędzanie 

czasu i opiekę nad dziećmi.  

 



     

 
 

 

 

 

 

 



Osiedle nr 6 – Modlin Twierdza  

1. Piknik rodzinny dla mieszkańców osiedla połączony z obchodami 90-lecia 

istnienia szkoły w Modlinie Twierdzy  

 

Koszt zadania – 7.000 zł.  

 

Lokalizacja: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4, ul. Bema 312 

Opis zadania: Organizacja pikniku rodzinnego integrującego mieszkańców osiedla nr 6. Projekt 

zakłada organizację pikniku rodzinnego połączonego z obchodami 90-lecia szkoły w Modlinie 

Twierdzy. Planowane są różnego typu atrakcje tj. koncert, zawody sportowe, dmuchańce  

i trampolina, zabawy dla dzieci, napoje z saturatora, wata cukrowa i popcorn zapewnione  

ze szkoły, lody, pączki, słodycze, grochówka, loteria fantowa oraz różnego rodzaju stanowiska 

promocyjne. Planowany jest także pokaz pierwszej pomocy razem z OSP-RW. Celem organizacji 

pikniku jest integracja mieszkańców Osiedla, poprzez wspólne, aktywne spędzenie czasu 

wolnego w towarzystwie rodziny i znajomych. Realizacja projektu przyczyni się do nawiązania 

nowych znajomości. Wstęp wolny dla każdego. Piknik w godzinach 16-20. Realizacja projektu 

czerwiec 2020. 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Modlinie Twierdzy 

 

Koszt zadania – 93.000 zł  

Lokalizacja: Osiedle nr 6 - teren wzdłuż ulicy 29 Listopada (od bloku 338 do 341 i ul. 

Obwodowej od 342-344) 

 

Opis zadania: Wymiana oświetlenia ulicznego- latarni wraz z okablowaniem na terenie wzdłuż 

ulicy 29 Listopada (od bloku 338 do 341 i ul. Obwodowej od 342-344). Zadanie projektowe 

obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego tj. wymianę latarni wraz z okablowaniem (14 

sztuk),  wymianę oświetlenia na nowe słupy z oprawami LED wzdłuż ulicy 29 Listopada od bloku 

nr 338- 341 i części ul. Obwodowej od bloku 342 do 344. Obecne słupy oświetleniowe są  

w bardzo złym stanie technicznym, często ulegają awariom. Wskazany obszar jest terenem,  

wzdłuż  którego usytuowane są nieestetyczne betonowe słupy wymagające modernizacji.  

Wybór wzoru latarni ma wpisywać się harmonijnie w zastany krajobraz architektoniczny (zgodnie 

z zaleceniami Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków). 

Wymiana latarni na nowe przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na osiedlu i jego wizerunku. 

 

3. Ścieżka eko–edukacyjna w Parku Trzech Kultur 

 

Koszt zadania – 93.000 zł 

 

Lokalizacja: Park Trzech Kultur Modlin Twierdza; (w pobliżu strefy relaksu ewentualnie 

w miejscu wskazanym zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków i zaleceniami projektanta) 

 

Opis zadania: Wyznaczenie ścieżki eko-edukacyjnej w Parku Trzech Kultur i powstanie eko- 

skweru o charakterze edukacyjno-relaksacyjnym. W ramach projektu powstanie ścieżka  

o charakterze eko-edukacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

Zadania w ramach projektu:  

➢ Wyznaczenie ścieżki eko-edukacyjnej.  

➢ Nasadzenia przyjazne dzieciom i ptakom - dosadzenie roślinności typowej dla danego 

ekosystemu (dosadzenie  krzewów, bylin i kwiatów). 

➢ Powstanie eko- skweru. 

➢ Montaż budek lęgowych dla ptaków i domków dla jerzyków. 

➢ Montaż poidełek dla ptaków. 

➢ Montaż karmników. 

➢ Eko- kompozycje kwiatowo- roślinne. 



➢ Przystosowanie istniejących w parku pniaków drzew  i elementów krajobrazu  

do kreatywnej zabawy. 

➢ Wprowadzenie elementów naturalnej strefy zabaw i relaksu- stworzenie naturalnych 

labiryntów zielonych, wiklinowych mini szałasów do aktywnej zabawy  

z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu i roślinności, elementów 

dydaktycznych gier zabawowych. 

➢ Montaż ławek eko-relaksacyjnych. 

➢ Montaż tablic o tematyce ekologicznej i dydaktycznej i mini tablic z opisem roślinności 

w Parku Trzech Kultur. 

 

Całość ma tworzyć przestrzeń naturalną i estetyczną. Forma wszystkich urządzeń będzie  

się wpisywać swoim charakterem w krajobraz kulturowy i architektoniczny. Projekt będzie 

zgodny z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Powstanie ścieżki eko-edukacyjnej przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej 

mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, zwiększy atrakcyjność terenu i podniesie jego 

walory estetyczne. 

 

4. Siłownia plenerowa dla mieszkańców osiedla  

 

Koszt zadania – 35.028,01 

 

Lokalizacja - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4, ul. Bema 312 

 

Opis zadania: Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej przeznaczonej dla mieszkańców 

naszego osiedla w dobrej lokalizacji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4. Planujemy 

postawienie następujących urządzeń: drabinka, ławeczka, podciąg, wyciskanie siedząc, motyl, 

narciarz, wiosło, drążki, stół betonowy do tenisa, tablica informacyjna, ławka parkowa.  

Projekt jest skierowany do młodzieży i osób starszych, które korzystają z bazy sportowej  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlinie Twierdzy.  Budowa siłowni umożliwi bardziej 

kompleksowe korzystanie z oferty sportowej dostępnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

nr 4.  Skorzystają także uczniowie szkoły. Siłownia będzie pod stałym monitoringiem.  

 

5. Street Workout Park w Modlinie Twierdzy 

 

Koszt zadania – 30.000 zł 

 

Lokalizacja: Teren boiska szkolnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4,  

mieszczącego się w Modlinie Twierdzy ul. Bema 312 - dokładną lokalizację wskaże  

dyrektor zespołu. 

 

Opis zadania: Zakres prac dotyczy ustawienia  i montażu urządzeń Street Workout do ćwiczeń 

na świeżym powietrzu typu: drążek wysoki i niski, poręcze równoległe, kółka gimnastyczne, 

ławka prosta i skośna, drabinka sportowa pionowa i pozioma oraz przygotowanie nawierzchni 

naturalnej typu piasek lub żwirek  pod urządzenia. 

Zadania w ramach projektu:  

1. Przygotowanie nawierzchni naturalnej typu piasek lub żwirek.  

2. Montaż urządzeń typu street workout: zakres prac dotyczy ustawienia  i montażu 

urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu typu: drążek wysoki i niski, poręcze 

równoległe, kółka gimnastyczne, ławka prosta i skośna, drabinka sportowa pionowa  

i pozioma. Załączony wzór urządzeń (zestaw urządzeń) i ich rozmieszczenie będzie 

konsultowane z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków, który wstępnie pozytywnie 

zaopiniował powyższą inwestycję oraz z  wnioskodawcą projektu.  

3. Montaż tablicy informacyjnej (informacja dotycząca sposobu użytkowania urządzeń oraz 

sfinansowaniu projektu  w ramach BO). 



Uzasadnienie: brak urządzeń do kalisteniki na terenie osiedla,  montaż urządzeń przyczyni się 

do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, rekreacji i dbania o kondycję fizyczną. 

 

Osiedle nr 7 – Modlin Stary 

1. Wyposażenie terenu szkoły w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe dla dzieci 

 

Koszt zadania – 49.000 zł 

 

Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Dworze Maz. ul. Szkolna 3. 

 

Opis zadania:  Teren szkoły w Modlinie Starym jest miejscem, gdzie dzieci chętnie spędzają 

czas nie tylko podczas zajęć edukacyjnych, ale też wypoczywają po zakończeniu lekcji.  

Na obszarze należącym do szkoły znajduje się kilka sprzętów zabawowych, jednak jest ich 

niewiele a także są one już dość mocno wyeksploatowane. W związku z tym proponujemy,  

by w ramach projektu: 

- zakupić zestaw zabawowy dla dzieci (Załącznik nr 2).  

 
- zakupić zjazd linowy (Załącznik nr 3) 

 



 

Dodatkowo na placu zabaw należy zamontować tabliczkę informacyjną o finansowaniu projektu 

z budżetu obywatelskiego. 

 

Propozycja rozmieszczenia sprzętów na placu zabaw (Załącznik nr 1). 

 
 

 

2. Z jerzykami walczymy z komarami  

 

Koszt zadania – 25.500 zł 

Lokalizacja: Skarpa ogólnodostępna nad rzeką Narew (miejsce przeznaczone dla  

rekreacji, organizowania ognisk, nad boiskiem) oraz wybrane przez zarządcę drogi  

miejsca w gminnych pasach drogowych w granicach osiedla nr 7. Wnioskodawca  

akceptuje zaproponowane przez zarządcę lokalizacje. 

 

Opis zadania: Ustawienie 5 wież lęgowych dla jerzyków. Wieże lęgowe do 8 m wysokości 

maksymalnie dla jerzyków już w wielu miastach przyczyniły się do ograniczenia komarów,  

co korzystnie wpływa na komfort życia oraz stanowi naturalny środek ochronny przed tymi  

tak natrętnymi owadami. W kontekście ochrony środowiska rozwiązanie korzystnie też wpłynie 

na populację jerzyków, które są gatunkiem chronionym. 

 

3. Budowa  parku do STREET WORKOUTU, w obrębie terenu rekreacyjnego przy 

ulicy Mieszka I w Modlinie Starym (Osiedle nr 7) 

 

Koszt zadania – 45.796,04 

Lokalizacja: Proponowane szczegółowe lokalizacje: 

1. Pomiędzy boiskiem piłkarskim, a wiatą przeznaczoną na ognisko. 

2. Za boiskiem do plażowej piłki siatkowej. 

3.Między krawędzią działki a placem zabaw dla dzieci. 

Dokumentacja zdjęciowa trzech proponowanych lokalizacji stanowi załącznik nr 2 do wniosku. 

 

 

 





 

 

 



 

Opis zadania: Budowa parku do STREET WORKOUTU będzie doskonałym uzupełnieniem terenu 

rekreacyjnego, znajdującego się w ww. lokalizacji. Obok pełnowymiarowego boiska, placu zabaw 

dla dzieci, boiska do piłki siatkowej plażowej oraz wiaty przeznaczonej na ogniska, teren  

po wzbogaceniu o park do SW, będzie stanowił kompletny obszar, dla każdej z osób 

zainteresowanych spędzaniem czasu w aktywny i sportowy sposób. W tej chwili, teren 

rekreacyjny zaspokaja jedynie potrzeby osób uprawiających sporty zespołowe oraz dzieci 

korzystających z placu zabaw. Po doposażeniu, oferta placu rekreacyjnego będzie skierowana 

również do osób aktywnych, uprawiających dyscypliny siłowo – wytrzymałościowe.  

Szczegółowa lokalizacja do uzgodnienia z Wykonawcą na etapie przygotowań do wykonania 

inwestycji.  

 

Osiedle nr 8 – Okunin 

1. Instalacja wieży lęgowej dla jerzyków jako element walki z plagą komarów. 

 

Koszt zadania – 5.100 

Lokalizacja: Działka nr 416/36 znajdująca się na terenie Osiedla nr 8. Działka stanowi  

własność Wspólnoty Gruntowej Wsi Okunin; w załączeniu pisemna zgoda właściciela  

na zlokalizowanie niniejszego projektu na tej działce. Działka stanowi tereny zielone – 

łąki i nieużytki,  proponowana lokalizacja dla wieży lęgowej znajduje się w pobliżu siedzib  

ludzkich.  

 

Opis zadania: Instalacja wieży dla jerzyków jako sposób na pozbycie się komarów!  

Komary stanowią główny składnik pożywienia tych pożytecznych ptaków. Pojedynczy jerzyk 

w ciągu jednego dnia może złapać ok. 20 000 owadów latających! Liczebność tych ptaków  

w Polsce systematycznie spada, choć objęte są one ścisłą ochroną. Jest to spowodowane przede 

wszystkim brakiem miejsc odpowiednich do gniazdowania. Jerzyki związane są z budynkami,  

a nowoczesne budownictwo charakteryzuje się gładkimi tynkami i brakiem różnego rodzaju 

zakamarków i szczelin, które mogłyby posłużyć ptakom do budowy gniazda. Wieszanie budek 

lęgowych na budynkach wielorodzinnych budzi często sprzeciw  administratorów czy właścicieli 

z obawy min. przed utratą gwarancji na elewację. Jednym ze sposobów ochrony ptaków 

związanych z budowlami ludzkimi jest tworzenie dla nich bezpiecznych miejsc gniazdowania. 

Takimi miejscami są wieże lęgowe przeznaczone dla ptaków, zlokalizowane w pobliżu człowieka, 

ale nie powodujące konfliktów. Można je stawiać na terenach zielonych i zabudowanych. 

Trwałością znacznie przewyższają budki lęgowe. Są dobrym sposobem na ochronę jerzyka,  

a także na wykorzystanie jego funkcji ekologicznej w walce z komarami i muszkami. Wieża dla 

jerzyków powinna być wysoka  - od 8 do 11m. Jerzyki to ptaki gniazdujące kolonijnie, lubiące 

towarzystwo innych osobników swojego gatunku, dlatego taka wieża posiada od kilkunastu  

do nawet 90 budek lęgowych. Obecność i głosy innych jerzyków dają sygnał pozostałym  

na istnienie dobrego miejsca lęgowego. 

 

Osiedle nr 9  

1. Zadrzewiona Dębowa 2 

 

Koszt zadania – 6.500 zł 

 

Lokalizacja: Projekt realizowany będzie na wybranych działkach miejskich wzdłuż pasa 

drogowego ulicy Dębowej. Projekt dotyczy wybranych działek spośród wymienionych: 

Obręb 9-02 działki o numerach: 13/2, 14/2, 15/4, 15/7, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2  

Obręb 9-01 nr 21/15 



Opis zadania: Projekt zakłada przeprowadzenie nasadzenia drzew wzdłuż pasa drogowego ulicy 

Dębowej. Przewiduje się posadzenie 10 drzew 2 – 4 letnich, wybranych spośród następujących 

gatunków:  

- klon pospolity „Globosum”  -  szt.4 

- wiśnia osobliwa „Umbraculifera” -  szt.4 

- buk pospolity -  szt.2 

Wybór miejsca nasadzenia dotyczy wyłącznie działek graniczących z zabudowanymi działkami, 

na których inwestycje zostały ukończone lub są w trakcie realizacji (z wyraźnie ustalonym 

dojazdem do posesji). Plan nasadzenia będzie konsultowany  z wnioskodawcą.  

Harmonogram prac: 

- wybór lokalizacji nasadzenia – maj, czerwiec 2020r. 

- wybór wykonawcy zadania – lipiec, sierpień 

- sadzenie drzew – wrzesień, październik  

Uzasadnienie realizacji: 

- zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni wzdłuż ulicy Dębowej  

- zwiększenie atrakcyjności i estetyki okolicy,  

- stworzenie przestrzeni zachęcającej do aktywnego spędzania czasu  

Opis pożądanego skutku: 

Biorąc pod uwagę liczbę powstających zabudowań przy ulicy Dębowej i tempo rozwoju dzielnicy, 

nasadzenie drzew przyczyni się do poprawy estetyki okolicy oraz sprawi, że okolica będzie 

bardziej przyjazna spacerującym. Nowa zieleń to również lepsza jakość powietrza  i odpoczynek 

dla oczu. 

2. Wybierz siebie! 

 

Koszt zadania – 21.500 zł 

 

Lokalizacja: Kurs samoobrony realizowany będzie w pomieszczeniach NOSIR w Nowym  

Dworze Mazowieckim, ul. Sportowa 66. Zajęcia Pilates oraz kursy języka angielskiego  

realizowane będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Młodzieżowej 1 

 

Opis zadania: Projekt zakłada integrację mieszkańców Osiedla nr 9 poprzez zorganizowanie 

bezpłatnych zajęć (do wyboru): 

1. Zajęcia Pilates 

2. Kurs samoobrony 

3. Kurs języka angielskiego - Sytuacje 1 (poziom dla początkujących) 

4. Kurs języka angielskiego - Sytuacje 2 (poziom dla średniozaawansowanych) 

 

Projekt przewiduje realizację następujących bezpłatnych zajęć dla mieszkańców Osiedla nr 9 

 

1. Zajęcia Pilates – cykl dziesięciu 75-minutowych spotkań z instruktorem fitness, odbywających 

się raz w tygodniu;  zajęcia będą zorganizowane w grupie 15 – 25 osobowej, w zależności  

od ilości chętnych osób;  

Zajęcia Pilates to system ćwiczeń izometrycznych z elementami baletu i jogi; ćwiczenia 

wzmacniają mięsnie kręgosłupa, co uelastycznia ciało i pozwala uzyskać smukłą sylwetkę; 

sprawiają, że mamy więcej energii i lepiej się czujemy; 

2. Kurs samoobrony - cykl dziesięciu  90-minutowych spotkań dla kobiet i mężczyzn, 

odbywających się raz w tygodniu;  zajęcia będą zorganizowane w grupie 15 – 20 osobowej,  

w zależności od ilości chętnych osób; zajęcia będą prowadzone z doświadczonymi instruktorami 

sztuk walk, psychologiem oraz z przedstawicielami Policji. 

Tematyka spotkań dotyczyć będzie zagadnień z zakresu: 

- podstaw psychologii agresji, radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia , 

- jak zapobiegać i jak rozpoznawać sytuacje zagrażające naszemu bezpieczeństwu, szczególne 

strefy zagrożenia (winda, schody, tereny niezamieszkałe), 

- podstawowych technik walk, 

- poznania miejsc wrażliwych na ciele człowieka, nauka najprostszych ciosów, kopnięć i dźwigni,  



- obrony przed napastnikiem usiłującym wyrwać torebkę, biżuterię, telefon komórkowy. 

Formy prowadzenia zajęć:  

a) wykład, prezentacja,  dyskusja, pogadanka, konsultacje 

b) ćwiczenia praktyczne - ruchowe, sprawnościowe w sali gimnastycznej lub na powietrzu  

z instruktorami sztuk walk. 

Prowadzący zajęcia zapewnia osprzęt do ćwiczeń.  

Plan kursu będzie konsultowany z wnioskodawcą.  

3. Kursy języka angielskiego                        

 – Sytuacje 1 i 2 - cykl dziesięciu  60 - minutowych lekcji, odbywających się raz w tygodniu; 

zajęcia będą zorganizowane w dwóch grupach (dwa poziomy) po 15 – 20 słuchaczy i będą 

prowadzone z wykwalifikowanym lektorem języka angielskiego; 

Zajęcia będą miały na celu zdobycie lub przypomnienie umiejętności porozumiewania  

się w języku angielskim w różnych sytuacjach np. na lotnisku, dworcu, w taksówce, w restauracji, 

w banku, u lekarza; będzie możliwość przyswojenia niezbędnego słownictwa i stosowania  

w odpowiednim kontekście;  

Prowadzący zapewnia materiały do lekcji. 

Formy prowadzenia zajęć - wykład, prezentacja,  dyskusja, pogadanka, konsultacje. 

W ramach projektu odbędzie się także spotkanie organizacyjno-informacyjne z mieszkańcami 

zainteresowanymi wzięciem udziału w projekcie. 

W celu promocji projektu (zadanie realizowane w ramach BO) zostaną wydrukowane ulotki, 

plakaty, udostępnione zostaną materiały na FB. Uczestnicy kursów językowych oraz samoobrony 

otrzymają dyplom ukończenia kursu. 

Zajęcia będą prowadzone w terminie: wrzesień – grudzień 2020 r.  

Harmonogram prac: 

Kwiecień - maj 2020 – opracowanie programu kursów, wybór prowadzących; przygotowanie i 

wydrukowanie materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, materiały na FB)  

Czerwiec – sierpień 2020r. – poinformowanie mieszkańców Osiedla nr 9  o projekcie,  

Wrzesień 2020r. - spotkanie organizacyjne z chętnymi do udziału 

Wrzesień: 2 spotkania 

Październik: 3 spotkania 

Listopad: 3 spotkania  

Grudzień: 2 spotkania i zakończenie kursów. 

 

Uzasadnienie: Projekt ma na celu wzmocnienie Nowodworzan w wymiarze fizycznym 

i psychicznym. Ma sprawić, ze poczują się bardziej bezpiecznie, pewni siebie i spokojni. 

Podejmowana aktywność fizyczna odnowi siły psychofizyczne uczestników, pozwoli utrzymać 

dobry stan zdrowia i dobre samopoczucie. 

Opis pożądanego skutku: Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 

mieszkańców zamieszkujących teren Osiedla nr 9, zachęci ich do aktywnego uprawiania sportu, 

pozwoli zdobyć nowe umiejętności oraz zintegruje lokalne środowisko. 

Szczegółowy harmonogram dla poszczególnych zajęć opracuje organizator. (Harmonogram zajęć 

może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora) 

 

3. Osiedlowy Piknik Rodzinny  

 

Koszt zadania 3.000 zł  

 

Lokalizacja: działka 25/5 obręb 902 

 

Opis zadania: Organizacja drugiego pikniku rodzinnego (pierwszy odbył się na terenie miejskim 

ze środków pozyskanych od sponsorów, siłami Zarządu Osiedla i wielu ludzi dobrej woli). Termin 

05.12.2020roku. Organizacja rodzinnego pikniku dla mieszkańców naszego Osiedla, wspólne 

ognisko. Cel to integracja mieszkańców.  

 

 



 

 

4. Osiedlowe kino plenerowe 

 

Koszt zadania – 10.000 zł.  

 

Lokalizacja: Działka miejska: 141401_1.0038.54/3, 141401_1.0038.54/2 

 

Opis zadania: Cykl czterech seansów filmowych skierowanych do różnych grup wiekowych. Od 

najmłodszych po młodzież, osoby w średnim wieku jak i seniorów. Całość ma się odbyć na terenie 

miejskim odpowiednio przygotowanym ale nie stanowi to stałej instalacji. Jest to bardzo 

potrzebna forma integracji dla naszego młodego osiedla. Im więcej świadomych mieszkańców 

tym więcej udanych projektów i tym większa aktywność obywatelska. Seanse odbywały by się 

w piątki w godzinach popołudniowych w okresie letnim. 

 

5. Osiedlowy Dzień Dziecka  

 

Koszt zadania – 4.000 zł.  

 

Lokalizacja: Działka miejska: 141401_1.0038.54/3, 141401_1.0038.54/2 

 

 

Opis zadania: Organizacja drugiego Dnia Dziecka (pierwszy odbył się na terenie szkoły im 

Einsteina ze środków pozyskanych od sponsorów, siłami Zarządu Osiedla i wielu ludzi dobrej 

woli). Termin 31 maja 2020 roku. Organizacja Dnia Dziecka – przygotowanie terenu, 

przygotowanie atrakcji dla najmłodszych, gry zabawy planszowe, dmuchańce, zabawy sportowe, 

itp. Cel to integracja mieszkańców.  

 

6. Zadaszenie nad piaskownicą na placu zabaw 

 

Koszt zadania – 5.000 zł  

 

Lokalizacja: Działka miejska, dzierżawa pod parking Dębowy PARK, plac zabaw 
 

Opis zadania: Zakonotowanie zadaszenia na terenie placu zabaw usytuowanego na terenie 

miejskim w dzierżawie pod parking dla Osiedla Dębowy Park. Poprawi to w znacznym stopniu 

komfort użytkowania placu przez najmłodszych oraz wpłynie na bezpieczeństwo.  

 

Zdjęcie poglądowe :  

 

 
 

 

 

 

 

 


