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facebook’u

Od Burmistrza

Drodzy Mieszkańcy Nowego Dworu
Mazowieckiego,
Budżet obywatelski! To zadanie realizowaliśmy
wspólnie przez dwa ostatnie miesiące. Teraz zbliżamy się do finału, jakim będzie głosowanie.
Wewnątrz numeru zamieściliśmy opis wszystkich projektów, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji formalnej. Jest ich 33 Od 14
września przez tydzień będziecie Państwo mogli
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Prawie 100 tys. zł kosztował sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 5.

oddać głos na wybrany przez siebie projekt. Zagłosować będzie można tylko raz i tylko na jedno
zadanie.
Dla ułatwienia tego procesu stworzyliśmy specjalną stronę internetową, poprzez którą będzie
można dokonać wyboru konkretnego projektu.
Dodatkowo, dla tych którzy nie posiadają komputera i dostępu do internetu, uruchamiamy cztery punkty do głosowania. Będą się one mieściły
się w Urzędzie Miejskim, na Osiedlu Młodych
w Szkole Podstawowej nr 7, w Modlinie Starym
w SP3 oraz w Twierdzy Modlin w Zespole Szkół.
Na stronie 6 szczegółowo opisujemy proces głosowania.
Wewnątrz wrześniowego wydania Faktów także
informacje o wakacyjnych remontach w szkołach, wyprawce szkolnej, stypendium socjalnym,
kolejnych sukcesach naszych sportowców i wiele
innych ciekawych wiadomości.

W Publicznym Przedszkolu nr 3 w okresie wakacyjnym przeprowadzono kompleksowy remont
jednej sali, malowanie ścian, sufitów, wymieniono
oświetlenie, kaloryfery i panele podłogowe. Łączny koszt prac remontowych zamknął się kwotą 30
tys. zł.

Życzę przyjemnej lektury.

temat numeru

Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO placówki oświatowe

Nowodworskie szkoły i przedszkola w czasie wakacji przechodziły remonty.
W tym roku miasto przeznaczyło na ten cel prawie pół mln złotych.
Modernizowano m. in. szatnie, świetlice, stołówki, sanitariaty, kuchnie. Nowy plac
zabaw zyskało Przedszkole nr 5 a przy Szkole nr 3 zmodernizowano istniejący.

N

ajwięcej środków bo aż 131 040 zł przeznaczono na remonty w Zespole Szkół nr 1 na Osiedlu
Młodych. Tu, maluchy z Przedszkola nr 5 od września mogą bawić się na całkiem nowym placu zabaw.
Dodatkowo w salach zostały zamontowane rolety
wewnętrzne. Z kolei, w należącym także do ZS1 Publicznym Gimnazjum nr 2 wymieniona została pod-

łoga w sali fizycznej oraz świetliki dachowe.

W Zespole Szkół nr 2 w okresie wakacyjnym przeprowadzono modernizację łącza kanalizacyjnego
– podłączenie do ulicy Miodowej, remont toalety
męskiej – wymieniono glazury, terakoty i armatury, zmodernizowano toaletę damską – wymieniono
podłogę, zmodernizowano skrzynkę zabezpieczającą instalację oświetleniową boiska szkolnego,
a także zmodernizowano schody wejścia ewakuacyjnego. Łączny koszt prac to 76 tys. zł

Po 18 tys. zł. Wydano na remonty w Publicznym
Gimnazjum nr 1 oraz Publicznym Przedszkolu nr
1.
W pierwszej placówce za tę kwotę wyremontowano łazienki i natryski w szatni bokserskiej oraz
w toalecie przy szatni.
Z kolei remont ścian i sufitu w pomieszczeniu kuchennym, położenie glazury w zmywalni na I piętrze i w łączniku pomiędzy zmywalnią a kuchnią,
położenie glazury i malowanie ścian i sufitu w korytarzyku za kuchnią, przy magazynku produktów
żywnościowych wykonano w Publicznym Przedszkolu nr 1.

FAKTY NOWODWORSKIE
Adres redakcji:
Urząd Miejski
ul. Zakroczymska 30, pok. 124
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./fax 22 5 122 203
e-mail: fakty@nowydwormaz.pl
internet: www.nowydwormaz.pl

Remonty nie ominęły Zespołu Szkół w Twierdzy
Modlin. Tu na remont szatni w budynku Bema 312
i malowanie: świetlicy, stołówki oraz wejścia do
budynku 227 wydano 60 tys. zł.
45 tysięcy złotych kosztowały prace remontowe
w Zespole Szkół nr 3 w Modlinie Starym. Za tę
kwotę wyremontowano szatnię oraz zmodernizowano plac zabaw.

Redaktor nACZELNA:
Aneta Pielach–Pierścieniak
Projekt i dtp: Grupa ST-ART, www.grupastart.pl
PROJEKT OKŁADKI: Grupa ST-ART
DRUK: Regis sp. z o.o.
Redakcja dziękuje wszystkim za nadesłane teksty
i informacje. Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i redagowania tekstów.
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Nowe zasady zamieszczania materiałów informacyjnych!

Otwarcie przebudowanego odcinka drogi powiatowej Ruszkowo – Czajki

TeksT RED

TeksT I FOTO Magdalena Czechowicz

27 sierpnia o godzinie 8:30 odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego odcinka drogi powiatowej Ruszkowo – Czajki
w gminie Nasielsk o długości 1 160 metrów.

Radni miejscy uchwalili „Regulamin korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”. Wprowadza się w nim
zakaz zamieszczania materiałów informacyjnych na obiektach i urządzeniach będących własnością miasta.

J

ak czytamy w dokumencie jednym z obowiązków gminy jest dbanie o przestrzeń i porządek publiczny oraz ład przestrzenny. Chroniąc
walory estetyczne przestrzeni publicznej, z której
korzystają wszyscy mieszkańcy w regulaminie
wprowadzono zakaz umieszczania reklam, afiszy, nekrologów, ogłoszeń i innych nośników
o podobnym charakterze na gminnych obiektach

i urządzeniach użyteczności publicznej.
Do urządzeń tych zaliczono: słupy oświetleniowe
i słupy energetyczne zlokalizowane na gruntach
stanowiących własność lub nad którymi zarząd
sprawuje miasto oraz urządzenia stanowiące element miejskiej infrastruktury komunalnej,
w szczególności hydranty, transformatory, rozdzielnie linii energetycznych

i telekomunikacyjnych, wiaty przystankowe, bariery miejskie i ogrodzenia obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej, jak również pnie drzew
posadowionych na gruntach stanowiących własność lub nad którymi zarząd sprawuje miasto.
Zgodnie Kodeksem Wykroczeń niestosowanie
się do zapisów Regulaminu podlega karom.

Uczczono powstanie NSZZ Solidarność!
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO Sebastian Bańbura

31 sierpnia przypadała 35. rocznica powstania NSZZ Solidarność. Lokalne władze Związku, zorganizowały z tej okazji
uroczystości.

W

związku z przypadającą ostatniego dnia
sierpnia rocznicą powstania Solidarności władze Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność, Rada Oddziału Legionowo – Nowy Dwór
Mazowiecki zorganizowały w naszym mieście
obchody. Wśród zaproszonych gości na uroczystościach obecni byli burmistrz Jacek Kowalski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Plackowski i Wicestarosta Paweł Calak.
Najpierw, w kościele pw. Św. Michała Archanioła
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odbyła się uroczysta msza święta.
Po nabożeństwie zebrani przemaszerowali na
Skwer Solidarności. Tam w asyście pocztów
sztandarowych, wystawionych przez Straż
Miejską oraz członków Związku złożono kwiaty
pod obeliskiem i oddano hołd działaczom Solidarności.
Burmistrz Jacek Kowalski otrzymał z rąk Dariusza Ejdysa - Przewodniczącego Rady Oddziału
Legionowo – Nowy Dwór Mazowiecki NSZZ
Solidarność otrzymał pamiątkowy ryngraf,

P

rzecięcia wstęgi dokonała Starosta Magdalena
Biernacka, Wicestarosta Paweł Calak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Jerzy Lubieniecki oraz Bogdan Ziemiecki Sołtys wsi Dębinki.
W uroczystości uczestniczyli: Starosta Magdalena
Biernacka, Wicestarosta Paweł Calak, Anna Maliszewska, Dariusz Tabęcki – członkowie Zarządu
Powiatu Nowodworskiego, Kierownik Wydziału
Inwestycji , Zamówień Publicznych i Programów
Strukturalnych Urzędu Miejskiego w Nasielsku
Radosław Kasiak członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego, wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Nowodworskiego Grzegorz Paczewski Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Jerzy Lubieniecki; Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego Stanisław Śmietański radny gminy
Nasielsk oraz Sołtysi: Bogdan Ziemiecki – Dębinki,
Andrzej Wójcik – Ruszkowo.
Inwestorem zadania jest Powiat Nowodworski,
który pozyskał dofinansowanie ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki
- Nuna, na odcinku Ruszkowo - Czajki o dł. 1160,00
m” w wysokości 150 000,00 zł.
Wykonawcą robót była firma PA-PI Sp. z o.o. z Legionowa, która zrealizowała inwestycje za kwotę
309 628,71 zł brutto. W ramach przebudowy przedmiotowej drogi wykonano nawierzchnię, odwodnienie, bariery ochronne, roboty wykończeniowe – pobocza. Wykonawca zakończył prace dwa tygodnie
przed terminem.

w którym ujęte zostały podziękowania „za wieloletnią współpracę ze związkami zawodowymi
oraz pomoc w rozwiązywaniu wielu problemów
pracowniczych i społecznych”.
Przypomnijmy, obelisk stanął u zbiegu ulic Warszawskiej i Mazowieckiej w 2010 roku. Wcześniej, Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu
temu miejscu nazwy „Skwer Solidarności”. Co
roku odbywają się tu uroczystości upamiętniające
powstanie Związku.

www.nowydwormaz.pl
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głosowanie
bo.nowydwormaz.pl

14 września ruszy głosowanie na projekty w ramach nowodworskiego budżetu obywatelskiego. Głos będzie można oddać
przez Internet oraz stacjonarnie. Zachęcamy do zapoznania się
z najważniejszymi informacjami na ten temat.
Jak?

•przez Internet na bo.nowydwormaz.pl; linki dostępne będą także na
www.nowydwormaz.pl/obywatelski oraz facebook.com/obywatelskiNDM
•stacjonarnie w szkołach na Osiedlu Młodych, w Modlinie Starym i Modlinie Twierdzy
oraz w Urzędzie Miejskim

Kiedy?

•przez Internet: 14-20 września 2015 r. (od północy do północy)
•stacjonarnie: 19 września 2015 r. (sobota) w godz. 9.00-16.00

Kto może głosować?

Głosować może każda osoba zameldowana (na pobyt czasowy i stały)
w Nowym Dworze Mazowieckim, która najpóźniej w dniu głosowania skończyła
16 rok życia.

Ile głosów można oddać?

1 osobie przysługuje 1 głos, tj. może ona zagłosować
tylko na 1 zadanie.

Jakie dane potrzebne są do głosowania?

Aby oddać głos należało będzie podać nazwisko
w brzmieniu z dowodu osobistego oraz PESEL.
Nie podajemy imienia!
Adres e-mail nie jest obowiązkowy, ale ci, którzy go
podadzą, otrzymają na niego informację zwrotną o
ważności/nieważności głosu.

Czy widoczne będą wyniki głosowania?
Tak. W formie ogólnych statystyk.

* Korzystanie z cudzych danych osobowych jest karalne.
* Pytania w sprawie głosowania można kierować
na bo@nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl

Budżet
Obywatelski
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Budżet obywatelski - jak będziemy głosować na projekty!
14 września rusza głosowanie na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego.
Jak będzie ono wyglądało oraz według jakich zasad? Szczegóły poniżej.
Głosowanie odbywać się będzie w dwojaki sposób. Elektronicznie poprzez stronę internetową oraz
stacjonarnie w czterech punktach o głosowania uruchomionych na terenie miasta.
Głosowanie elektroniczne
Przez tydzień, od 14 do 19 września będzie można oddać głos poprzez specjalnie uruchomioną do
tego celu stronę internetową bo.nowydwormaz.pl.
Prawo do głosowania mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 16 rok życia i są
zameldowane w Nowym Dworze Mazowieckim.  Po wejściu na stronę głosowania dostępny będzie
formularz:
Pola PESEL oraz
Nazwisko są obligatoryjne. Co ważne
- Nazwisko należy
wpisać w takiej formie, w jakiej zapisane jest w dowodzie
osobistym, pamiętając o używaniu
polskich
znaków
diakr y t yc znych.
Nie należy wpisywać w tym polu
imienia. Wpisanie
czegokolwiek poza
nazwiskiem będzie
skutkowało tym, że
głos nie zostanie
uznany za ważny.
Pole E-mail nie jest
obowiązkowe, ale
jeśli zostanie uzupełnione poprawnym
adresem e-mail, to
po przetworzeniu
głosu zostanie przesłany odpowiedni
komunikat:

2. W przypadku, gdy PESEL Głosującego nie znajduje się w bazie zameldowanych mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, bądź Głosujący nie ukończył 16 roku życia:
Niestety, nie możemy zliczyć Twojego głosu - głosować mogą tylko zameldowani mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia.
3. W przypadku oddania głosu powtórnie:
Niestety, nie możemy zliczyć Twojego głosu - głosować można tylko raz. Dziękujemy za zainteresowanie.
4. W przypadku, gdy podany PESEL znajduje się w bazie zameldowanych mieszkańców Nowego
Dworu Mazowieckiego, ukończony jest 16 rok życia, ale podane nazwisko nie odpowiada numerowi
PESEL:
Niestety, nie możemy zliczyć Twojego głosu - nazwisko podane podczas głosowania: ‘nazwisko’ nie
odpowiada podanemu numerowi pesel.
Po uzupełnieniu danych należy zaznaczyć wybrany projekt. Na formularzu zostanie to wyróżnione
przez czerwony znacznik z lewej strony projektu:

Rys. 2 Znacznik wyróżniający wybrany projekt

Następnie należy zaznaczyć pole Nie jestem robotem, które znajduje się na samym dole formularza:

Rys. 3 Pole wyboru Nie jestem robotem

Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku Głosuję!

Rys. 4 Przycisk do głosowania

Kliknięcie tego przycisku oznacza również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.
Jeśli wpisane dane spełnią wymogi pól formularza, to zostanie wyświetlony następujący komunikat:

1. W  przypadku poprawnie oddanego
głosu:
Dziękujemy za oddanie głosu.

Rys. 5 Komunikat po oddaniu głosu

Rys. 1a Formularz do głosowania na stronie www
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 A oddany głos zostanie sprawdzony w następujących
krokach:
1. Czy podany PESEL znajduje się w bazie zameldowanych
mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego
2. Czy Głosujący w chwili głosowania ma ukończony 16
rok życia
3. Czy nazwisko odpowiada podanemu numerowi PESEL
4. Czy głos nie był już wcześniej oddany
Jeśli głos przejdzie pozytywnie powyższą weryfikację
zostanie on dopisany do bazy oddanych głosów.
9
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Na podstawie bazy oddanych głosów o każdej pełnej godzinie będą zliczane ważnie oddane głosy
i w formie tabeli oraz wykresu kołowego prezentowane na stronie.
Głosowanie w lokalach
Dla osób, które nie mają możliwości oddania głosu przez Internet z powodu braku dostępu do Internetu lub jakiegokolwiek innego powodu, udostępnione będą niezbędne do oddania głosu narzędzia.  
Będą one ustawione w czterech punktach na terenie miasta tj.
- w Urzędzie Miejskim przy ul. Zakroczymskiej 30 (w pobliżu głównego wejścia do Urzędu);
- w Szkole Podstawowej nr 7  na Osiedlu Młodych, przy ul. Młodzieżowej 1 (w pobliżu głównego wejścia do szkoły);
- w Zespole Szkół nr 3 w Modlinie Starym, przy ul. Szkolnej 3 (w pobliżu głównego wejścia do szkoły);
- w Zespole Szkół w Twierdzy Modlin przy ul. Bema 312 (świetlica/czytelnia w pobliżu głównego wejścia do szkoły).
W punktach zagłosować będzie można tylko jednego dnia, tj. 19 września 2015 r. w godz. 9.00-16.00.  
Wyniki głosowania
W wyniku głosowania powstanie „lista zadań” uporządkowana według liczby oddanych głosów (od
największej do najmniejszej). Do projektu budżetu na 2016 r. wpisane będą te zadania, których suma
ogółem – licząc od pierwszego nie przekroczy kwoty 500 000 zł.
Jeśli zdarzy się tak, że projekty otrzymają taką sama liczbę głosów, wówczas ich kolejność w drodze
głosowania ustali komisja.
Na wypadek awarii
W  przypadku wystąpienia awarii systemu do głosowania informacja o awarii podane zostaną niezwłocznie do publicznej wiadomości, a głosowanie zostanie przerwane.
Informacje będą opublikowane również na stronie internetowej:
nowydowormaz.pl/obywatelski
oraz
facebook.com/obywatelskiNDM.

Prezentacja Wniosków

„Nowodworskie Fantazje Teatralne”
I Nowodworski, Ogólnopolski Festiwal Teatralny

1

Realny kosztorys zadania.
Skrócony opis zadania:
Przegląd Sztuk Teatrów Amatorskich Młodzieżowych i Dorosłych
o Tematyce Ogólnej. Celem festiwalu jest rozbudzenie zainteresowań teatralnych lokalnej
publiczności.
Proponowana lokalizacja:
Nowodworski Ośrodek Kultury,
ul. Paderewskiego 1a;
Zespół Szkół Nr 2 W Nowym Dworze
Mazowieckim ul. Długa 10.
Pełny opis zdania:
Celem zadania jest organizacja festiwalu teatralnego dla amatorskich zespołów młodzieżowych i dorosłych na terenie miasta Nowy Dwór
Mazowiecki. Ma to na celu popularyzowanie
dzieł literackich na deskach teatru oraz idei żywej sztuki.
Ideą festiwalu ma być udział w nim amatorskich
teatrów z całej Polski, co jest jednoznaczne z
promocją miasta oraz wymiana między uczestnikami osiągniętych artystycznych doświadczeń.
Przewidziano 2 dni imprezy: I dzień festiwalo-

Dodatkowo 26 września 2015 r. w godzinach 9.00-20.00 w wymienionych powyżej lokalach będzie
można pobrać formularz,  za pomocą którego będzie można zagłosować.
W lokalach będą wystawione urny do których będą wrzucane wypełnione formularze.
Głosy będą mogły oddać tylko te osoby, które nie oddały ich w formie elektronicznej a głosy oddane
ponownie będą nieważne.
Nad poprawnością głosowania w przypadku awarii systemu do głosowania czuwać będzie Komisja.

www.nowydwormaz.pl

Suma około 8 000 zł

- nagrody:
•
I MIEJSCE
•
II MIEJSCE
•
III MIEJSCE
•
PUCHARY
•
PAPIER DO DYPLOMÓW
4 – osobowe jury
- wyżywienie na ok. 200 os. (obiad: pierogi
ruskie/kapusta + zupa pomidorowa z makaronem – „Bar na Zakroczymskiej”)
- poczęstunek (kawa, herbata, ciastka, ciasta)
- materiały promocyjne (15 koszulek dla wolontariuszy  logiem festiwalu, plakaty, ulotki)

                                                                           2 190 zł
                                                                             800 zł
                                                                             600 zł
                                                                             400 zł
                                                                             330 zł
                                                                               40 zł
(350 ZŁ x 4)                                                 – 1 400 zł
(11zł/os x 200)                                           – 2 200 zł
                                                                             500 zł
koszulki (35zł x 15 osób)                           – 525 zł
plakaty (150 plakatów)                             – 315 zł
ulotki (1000 szt.)                                          – 220 zł
przesyłka kurierska plakaty i ulotki         – 25 zł  
razem:                                                              1 085 zł
                                                                           200 zł

projekt plakatu i ulotek
wy; II dzień „Z Teatrem w Mieście” – na początek
dnia spektakl w wykonaniu Teatru Pod Dwójką
z Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, który jest pomysłodawcą imprezy,
po czym nastąpią dla uczestników festiwalu

warsztaty teatralne prowadzone przez p. Renatę Jastrzębską i na koniec spacer po mieście
z p. Marią Możdżyńską dla wszystkich uczestników, po to by goście poznali historię i uroki naszego miasta, po czym chętnie do niego wracali.

Realny kosztorys zadania.

Opis zadania:
1. Ustawienie urządzeń do Street
Workautu oraz do ćwiczeń zewnętrznych.              
2. Przygotować miejsce do gry
w piłkę dla dzieci.
3. Zainstalować urządzenia zabawowe dla dzieci.

Pełny opis zdania:
1. Wykonanie projektu zagospodarowania placu
przy ulicy Sempołowskiej
2. Zerwanie nawierzchni asfaltowej, w to miejsce

Od wtorku, 22 września w Urzędzie Miejskim w pokoju 101 (w godzinach pracy Urzędu) będzie można
pobrać papierowy formularz, dokonać wyboru zadania i wrzucić głos do zapieczętowanej urny.

Wyszczególnienie

Zagospodarowanie placu przy ulicy Sempołowskiej

2

Proponowana lokalizacja ZADANIA:
Nowy Dwór Mazowiecki ul. Sempołowskiej.

Głosowanie będzie wznowione w formie papierowej.
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TEMAT NUMERU

FAKTY NOWODWORSKIE

Wyszczególnienie

Suma 465 000 zł
15 000,- zł
450 000,- zł

ułożyć tartan.
3. Ułożenie chodnika umożliwiającego przejście
pieszym.
4. Ustawienie urządzenia do street workautu oraz
urządzenia do ćwiczeń typu: biegacz, wyciskanie
siedząc, prasa nożna itp.
5. Jedną część placu udostępnić dzieciom do gry
w piłkę.
6. Część placu przystosować do wypoczynku
mieszkańcom: dostawić ławki oraz urządzenia za-

bawowe dla dzieci.
7. Posadzenie drzewek, które posłużą do zacienienie niektórych miejsc.
Osiedle Pólko jest ubogo wyposażone
w urządzenia zabawowe, brak jest urządzeń do
ćwiczeń oraz wypoczynku mieszkańców. Plac
przy ulicy Sempołowskiej jest monitorowany.

Budowa terenów rekreacyjnych

3

Realny kosztorys zadania.
SKRÓCONY Opis zadania:
Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych na powietrzu dla
młodzieży i dorosłych.

Proponowana lokalizacja:
Nowy Dwór Mazowiecki – Osiedle Młodych,
skrzyżowanie ul. Młodzieżowej i ul. Jasnej
wzdłuż istniejącego chodnika biegnącego od
ronda w kierunku ul. Jasnej.
Pełny opis zdania:
Montaż urządzeń na nieutwardzonym terenie należącym do gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
Miejsca do ćwiczeń ograniczone obrzeżem chodnikowym, plac do ćwiczeń utwardzony kostką
chodnikową lub materiałem sypkim (np. żwir płukany).
www.nowydwormaz.pl

Wyszczególnienie
1. Urządzenie do ćwiczeń pojedyncze (biegacz)
2. Urządzenie do ćwiczeń podwójne
(motyl i twister)
3. Urządzenie do ćwiczeń pojedyncze
(wioślarz)
4. Urządzenie do ćwiczeń pojedyncze
(wahadło)
5. Urządzenie do ćwiczeń pojedyncze
(orbitrek)
6. Urządzenie do ćwiczeń pojedyncze
(prasa nożna)
7. Wykonanie nawierzchni pod
urządzeniami wraz z obrzeżem

Suma 40.200 zł
4 700 zł
6 700 zł
4 700 zł
4 500 zł
5 300 zł
4 300 zł
10 000 zł
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FAKTY NOWODWORSKIE

Hip Hop Nowiak Fest
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Realny kosztorys zadania.
SKRÓCONY Opis zadania:
Festiwal muzyczny lokalnej sceny
hip – hop połączony z warsztatami
muzyczno-tanecznymi.  

Proponowana lokalizacja:
Amfiteatr w parku im. Józefa Wybickiego
lub Hala NOSiR ul. Sportowa 66.
Pełny opis zdania:
Przedsięwzięcie ma na celu promowanie kultury hip hop i lokalnych młodych talentów. Do tej
pory nie było w mieście tego typu imprez. Wiele
młodych osób w naszym powiecie interesuje się
tą kulturą i również samemu tworzy muzykę.
Festiwal ten miałby na celu przyczynienie się
do ich promowania. Dla lokalnych artystów
wcześniej zostałby zorganizowany konkurs
w NOK-u, który wyłoniłby najlepszych artystów,
którzy wystąpiliby na festiwalu. Dodatkowo na
festiwalu odbyłyby się warsztaty muzyczne oraz
taneczne. Festiwal zacząłby się od warsztatów,

5

Wyszczególnienie:
Nagłośnienie
Scena
Strona internetowa
Płotki ok. 30 szt.
Wynagrodzenie dla artystów
Wynagrodzenie dla osób
warsztaty
Catering dla artystów
Hotel dla artystów
Ochrona
Toalety (toi-toi)
*

Suma ok. 40 000 zł
2 000 zł
3 000 zł
1 200 zł
10zł/szt.
16 000 zł
prowadzących
2 000 zł
700 zł
1 200 zł
84-120zł/szt. + transport (150 zł)

*Kosztorys ten odnosi się do zorganizowania
imprezy w parku im. Józefa Wybickiego. W 
przypadku organizacji festiwalu na hali NOSiR 
niektóre koszty mogą ulec zmianie.
w dalszej części występ daliby lokalni wykonawcy, a na koniec wystąpi troje zaproszonych

artystów (bądź grup).

„Biblioteka przyjazna dzieciom” – remont i aranżacja wnętrz
Realny kosztorys zadania.

SKRÓCONY Opis zadania:
Zadanie polega na remoncie (wymiana okien i malowanie ścian)
klatki schodowej i pomieszczeń
zajmowanych przez Oddział dla
Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Maz.
Proponowana lokalizacja:
Zadanie będzie realizowane w budynku przy
ul. I.J. Paderewskiego 22, którego właścicielem
jest  Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Zarządcą
nieruchomości jest Zarząd Budynków Komunalnych w Nowym Dworze Maz. Większość
pomieszczeń tego obiektu zajmuje Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym
Dworze Maz.
Pełny opis zdania:
Budynek Biblioteki jest jednym z najstarszych budynków użyteczności publicznej w mieście. W pomieszczeniach, w których znajduje się biblioteka
dla dzieci okna są bardzo stare i nie nadają się do
naprawy (ze starości uległy spróchnieniu i wypaczeniu, nie można ich otwierać).
Biblioteka dla dzieci przeniesiona została do pomieszczeń po Nowodworskim Ośrodku Kultury
w 2011 r. bez nakładów finansowych na wykonanie remontu.
Konieczny jest również remont klatki schodowej
prowadzącej do biblioteki dla dzieci (wymiana
okien oraz malowanie i naprawa ścian).
Niezbędne jest też wykonanie podjazdu dla wózków dla małych dzieci.
Realizacja zadania wpłynie na podniesienie stan-

Wyszczególnienie
Pomieszczenia Biblioteki:

Projekt kolorystyki ścian
wymiana okien  15 szt.
Malowanie ścian 800 m2
Kolorowe grafiki 10 m2
Malowanie grzejników - 120
żeberek
Malowanie drzwi 67 m2
Remont i malowanie parapetów  
32 mb
Wymiana drzwi wejściowych 1
szt.

Suma 85 000 zł
600 zł
27 000 zł
12 000 zł
2 000 zł
1 000 zł
4 000 zł
900 zł
5 000 zł

Klatka schodowa:

Wymiana okien 5 szt.
Malowanie i naprawy ścian, drzwi i balustrady 350 m2
Kolorowe grafiki 5 m2
Podjazd dla wózków

dardu świadczonych usług. Nowa aranżacja pomieszczeń dostosowana do potrzeb i wyobraźni
małego czytelnika będzie zachęcała do kontaktu
z książką.
Oprócz indywidualnych użytkowników Bibliotekę odwiedzają liczne grupy dzieci z przedszkoli
i szkół. Najmłodsze dzieci wraz z opiekunami
spotykają się co tydzień na zajęciach w Misiowym
Klubiku Małego Czytelnika.
Projekt ma za zadanie wprowadzenie żywych
i radosnych kolorów, w celu stworzenia wysokiej
jakości przestrzeni, która jest przytulna i przyjazna
dla najmłodszych.

10 000 zł
18 000 zł
1 000 zł
2 000 zł

Dodatkowym elementem mającym uatrakcyjnić
przestrzeń będzie zastosowanie kolorowej grafiki
ulubionych postaci z bajek na ścianach oraz kawałek czarnej ściany pokrytej farbą tablicową, po
której maluchy będą mogły pisać kredą. Dodatkowym elementem otwarcia Biblioteki na małego
czytelnika będzie wymiana drzwi wejściowych na
przeszklone.
Całość sprzyjać będzie wkraczaniu najmłodszych
w życie społeczne.
Biblioteka stanie się jeszcze ciekawszym i atrakcyjniejszym miejscem spędzania czasu.

Decyduj o swoim mieście!
Stwórz pomysł! Zagłosuj!
Kreuj swoje miasto!
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6 Oświetlenie ulic w okolicy Nowodworskiego Centrum Medycznego

SKRÓCONY Opis zadania:
Ulice miejskie znajdujący się przy  
Nowodworskim Szpitalu, na jego
tyłach, są praktycznie nieoświetlone. Ulicami tymi często mieszkańcy skracają sobie drogę do szpitala.
Idąc tamtędy wieczorem, można łatwo natrafić na
dzikie zwierzęta (dziki oraz lisy), których w ciemnościach nie widać. Montaż kilku latarni pozwoli uzyskać pozytywny efekt na bezpieczeństwo
w tej okolicy.

Realny kosztorys zadania.

Wyszczególnienie:

Suma 33 000 zł

Koszt pojedynczej kompletnej latarni
Koszt dokumentacji, prac, oraz materiałów dodatkowych.
Planowana ilość latarni
Dodatkowa rezerwa

1 850 zł
4 650 zł
5 szt
500 zł

Proponowana lokalizacja:
Ciąg ulic Kalinowej i Jarzębinowej. Proponowane lokalizacje latarni zostały oznaczone na załączonej mapie.
Pełny opis zdania:
Zadanie polegało by na zamontowaniu oświetlenia, (łącznie pięciu latarni),  w ciągu ulic Kalinowej
i Jarzębinowej. Ulice te znajdujące się prawie
w centrum miasta, są praktycznie nieoświetlone, a są przez to miejscem niebezpiecznym
dla okolicznych mieszkańców. Bardzo często
można spotkać tu osoby spożywające alkohol
(w szczególności pod szpitalnym prosektorium),
czy idące na żer dziki.  Oświetlenie tych ulic wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo chodzących
nimi osób oraz okolicznych mieszkańców.

7

Radosny Maluch. Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. J. Wybickiego
Realny kosztorys zadania.
SKRÓCONY Opis zadania:
Rozbudowa placu zabaw dla
najmłodszych dzieci. Doposażenie w nowe urządzenia wraz
z infrastrukturą towarzyszącą.                  

Proponowana lokalizacja:
Park miejski im.J.Wybickiego. Działka geodezyjna nr  43 obręb32-8-06 obok istniejącego placu
zabaw. Załącznik nr 1 -zdjęcia działki z zaznaczonym terenem pod plac zabaw.
Załącznik nr 2- wstępny projekt placu zabaw
z urządzeniami i strefami bezpieczeństwa.
Załącznik nr 2a - wstępny projekt placu zabaw
wraz z urządzeniami.
Załącznik nr 3 - wykaz urządzeń zabawowych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Pełny opis zdania:
W  ramach rozbudowy placu zabaw - budowa
dodatkowego placu zabaw o powierzchni 147m
kw. z nowymi urządzeniami: piaskownica - statek,
piaskownica sześciokątna z pokrowcem, huśtawki
z bocianim gniazdem,  tablica do rysowania, ogrodzenie z furtką, syntetyczna nawierzchnia, ławki do
siedzenia, regulamin.
Uzasadnienie: Obecny plac zabaw cieszy się ogromną popularnością wśród użytkowników o czym
świadczą wręcz tłumy chętnych do korzystania
z jego atrakcji. Pomimo niedawnej rozbudowy, plac
zabaw nie w pełni zaspokaja potrzeby użytkowników, szczególnie tych najmłodszych. Jest duże zagęszczenie dzieci, co powoduje uciążliwości związane z oczekiwaniem w kolejce do skorzystania
z danego urządzenia, m.in. huśtawek. Zwiększenie
ogólnej powierzchni placu zabaw wraz z dodatkowymi urządzeniami, w tym od lat postulowaną
i oczekiwaną przez rodziców i dzieci piaskownicą,
urozmaicą i zwiększą atrakcyjność placu zabaw
i sprawią jeszcze większą radość maluchom. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na poprawę jakości i komfortu spędzania czasu wolnego

www.nowydwormaz.pl

Wyszczególnienie
1. Huśtawka 2+gniazdo szt. 1
2. Piaskownica Hoop z pokrowcem szt. 1
3. Piaskownica - statek szt. 1
4. Tablica do rysowania podwójna szt. 1
5. Ławka do siedzenia szt. 3
6. Tablica regulaminowa szt.1
7. Nawierzchnia syntetyczna-sztuczna trawa
121,28m kw.(275zł mkw.)
8. Ogrodzenie z furtką 51.9mb(250złmb)
9. Dokumentacja techniczno-projektowa
10. Koszt dostawy
11. Koszt piasku do piaskownic z transportem

przez najmłodszych mieszkańców miasta oraz ich

Suma 85 672,70 zł (brutto)
7 300,05 zł
4 710,91 zł
12 032,48 zł
1 921,26 zł
2 989,82 zł
581,18 zł
33 352,00 zł
12 975,00 zł
7 000,00 zł
2 460,00 zł
350,00 zł
Razem: 85 672,70 zł
( kwota brutto, zawiera koszt montażu)
rodziców i opiekunów.
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„Stary”- nowy przystanek

8

Realny kosztorys zadania.
SKRÓCONY Opis zadania:
Utworzenie dodatkowego przystanku przy ul. Chrzanowskiego
w Modlinie Twierdzy.

Proponowana lokalizacja:
Modlin Twierdza – ul. Chrzanowskiego.
Pełny opis zdania:
Dodatkowy przystanek miałby się znajdować przy
ulicy Chrzanowskiego pomiędzy przystankami
przy GKO oraz przy ciepłowni. Przystanek miałby
funkcjonować tylko w jedną stronę, mianowicie

Wyszczególnienie:

w kierunku z NDM do Twierdzy Modlin. Ułatwiłoby to powrót do domu osobom zamieszkującym
w pobliżu. Często mieszkańcy wracają do domu
bardzo późno, po zmroku, a droga powrotna przy

Proponowana lokalizacja:
Przegląd: Nowodworski Ośrodek Kultury,
Koncert: Amfiteatr parku Wybickiego, lub mniejsze koncerty na dziedzińcu Nowodworskiego
Ośrodka Kultury.
Warsztaty: Nowodworski Ośrodek Kultur.
Pełny opis zdania:
Idea festiwalu ma na celu krzewienie i promocję
młodych ludzi, którzy chcą tworzyć szeroko pojętą twórczość muzyczną, z takich gatunków jak:
blues, rock, ska, hip – hop, punk rock, jazz, oraz
łączenie opisanych gatunków i tworzenie nowych nurtów muzycznych. Łączenie, mieszanie,
gatunków muzycznych może mieć duży wpływ
na budowanie tolerancji społecznych, poprzez
spotkanie ludzi, otwieranie się na inne grupy społeczne. Kolejnym celem festiwalu jest zarażanie
poprzez muzykę , odbiorców do odnajdywania
nowych pasji. Wspólny występ z zawodowymi
muzykami, na wydarzeniu muzycznym ma duży
wpływ na zacieranie różnic pokoleniowych, nie
tylko pomiędzy twórcami jak również pomiędzy
publicznością, która będzie brała udział w opisanym wydarzeniu.
Tworzone przez nas poprzednie koncerty gromadzą coraz to szerszą publiczność, tak dla statystyki

14

3 000 zł
300 zł
1 000 zł
400 zł
głównej ulicy nie jest zbyt przyjazna. Ludzie w podeszłym wieku nie musieliby już prosić kierowcy
żeby zatrzymał się na „starym przystanku”.

„DeltaFest” - festiwal muzyczny

9
SKRÓCONY Opis zadania:
Organizacja przeglądu muzycznego w skali ogólnopolskiej, dla
artystów chcących zaprezentować
swoją autorską twórczość muzyczną z wyborem finalistów który odbył by się poprzez przesłuchania materiałów nadesłanych
przez artystów pocztą elektroniczną. Część
finałowa z występem na żywo zakwalifikowanych artystów, którego jedną z nagród byłby
występ na koncercie głównym festiwalu, przed
lokalnymi zespołami chcącymi zaprezentować
swoją twórczość oraz gwiazdami lub gwiazdą
wieczoru.
W związku, z doświadczeniem które nabyliśmy
podczas organizacji Nowodworskiego Festiwalu Rockowego, wiemy że poziom zgłaszających
artystów jest bardzo wysoki, a w związku z tym
chcielibyśmy zorganizować dwa mniejsze koncerty w celu umożliwienia promocji innym finalistom przeglądu umożliwić prezentację przed
szerszą Nowodworską publicznością.
Kolejnym z zadań które byśmy chcieli zorganizować przy tworzeniu przeglądu wraz z koncertami muzycznymi są warsztaty muzyczne dla
mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego
prowadzone przez doświadczonych zawodowych artystów, dostępne byłyby one dla mieszkańców nieodpłatnie. Tematyka wybranych instrumentów muzycznych przeprowadzilibyśmy
na podstawie ankiety.

Suma 6500 zł

Utworzenie zatoczki przystankowej (bez wiaty
przystankowej)
Postawienie tabliczki przystankowej
Utworzenie przejścia dla pieszych
(pasy na jezdni)
Kosz na śmieci

Realny kosztorys zadania.
Przegląd

Suma 147 130 zł

Do tej pory korzystaliśmy w sposób nieodpłatny z zaplecza technicznego domu kultury, oraz
dawaliśmy własny sprzęt nagłaśniający oraz perkusję.
Nagroda 1 x 1000 zł
1x 1500 zł za I i II miejsce  
Woda + posiłek jeden na ciepło dla występujących oraz osób wspomagających i jury 800 zł
(około 70 osób)
Dyplomy dla uczestników: 100 zł (do tej pory korzystaliśmy z własnych projektów a materiałów
i drukarki urzędu miasta)
Wynagrodzenie dla jury 1200
Wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty 2000 zł.
Koncert główny:
Plakaty format A3: 1500 zł
Banery 1000 zł
Wynagrodzenie gwiazdy około 35000 zł   w zależności Scena w zależności Od Ridera gwiazdy  
około 20000 zł
Konferansjer 1500 zł
Hotel dla artystów około 3000 zł
Catering (woda, napoje, jeden posiłek na ciepło oraz przegryzki owocowe) dla artystów i wolontariuszy 2000 zł.
Ochrona, 9150
Barierki, 800 zł
Toi Toi, 720zł
Zaiks 10% od wartości kontraktu z artystą od kwoty brutto około 4300 zł.
Reklama w czwartym programie polskiego radia koszt do 10.000 zł
Produkcja filmu promującego wydarzenie 2500 zł
Produkcja reklamy radiowej 1500 zł
Gadżety reklamowe typu: koszulki, znaczki 2000 zł.
Dwa Koncerty mniejsze
Scena, technika, oświetlenie 2 X 10.000 zł
Barierki 2 X 800
Toi Toi 2 x 720
Ochrona 2 x 5.000 zł
Zwrot kosztów przyjazdu  dla zespołów 2 x 3000
strony Nowodworskiego Festiwalu Rockowego
w swoim kulminacyjnym momencie odwiedzało
ponad 8000 osób. W roku 2014 kiedy to rozpoczęliśmy swoją działalność docieraliśmy z informacją
do trochę ponad 2000 osób. Na nasze największe
koncerty przychodzi nawet do 700 osób. W roku
2014 zgłosiło się do nas na dwa organizowane
przez nas wydarzenia w sumie ponad 50 zespołów i indywidualnych artystów, w roku 2015 liczba ta wynosiła już 116 zespołów, przy organizacji
jednego wydarzenia, co przeliczając na jednostkę
daje sumę około 580 młodych artystów. Obecnie
działamy w skali kuli śnieżnej co nas bardzo cieszy
i daje nam ogromną satysfakcję w tworzeniu tego
typu przedsięwzięć.
Skutkiem jest promocja miasta, oraz potencjału

który w nim się znajduje. Patrząc na statystyki
do jakich osób dotarły informacje o tworzonych
przez nas historycznych wydarzeniach wiemy, że
o obserwują nas ludzie nie tylko z Nowego Dworu
Mazowieckiego ale również z całej Polski. Naszym
największym odbiorcom wysyłanych przez nas
widomości jest obecnie Warszawa, nasze strony oglądają ludzie w całej europie. To wszystko
powoduje, że Nowy Dwór jest rozpoznawalny
nie tylko dzięki historii, z której jest najbardziej
znany (Modlin Twierdza) ale również z wydarzeń
kulturalnych. W  związku z dynamicznym rozwojem miasta może, wiele osób z okolic większych
aglomeracji miejskich dowiaduje się o Nowym
Dworze Mazowieckim, w długofalowym aspekcie
można liczyć, że będą to kolejni mieszkańcy lub inwestorzy, którzy dzięki organizowanym przez nas

www.nowydwormaz.pl
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wydarzeniom dostrzegą walory naszego miasta.
Największą korzyć (teraźniejszą) i co dla nas najważniejszą otrzymają mieszkańcy Nowego Dworu, mogąc obcować z najwyższą kulturą, dostarczoną przez występy nie znanych dotąd artystów.
Dowodem na to są zwycięzcy dwóch poprzednich
edycji festiwalu tworzonych przez nas wydarzeń,
którzy to w zostali zwycięzcami znanych festiwali muzyczno – artystycznych takich jak Fama, czy
festiwal w Jarocinie, wcześniej występując dla Nowodworskiej publiczności jako artyści znani tylko
wąskim kręgom słuchaczy.
W związku z tym wnioskujemy z budżetu obywatelskiego o poparcie inicjatywy społecznej pod
nazwą DeltaFest. Chcielibyśmy aby ta impreza odbywała się cyklicznie i z chlubą rozsławiała Nowy
Dwór Mazowiecki.
Opis zadania:
Festiwal składać się będzie z dwóch części, konkursowej i festiwalowej (koncerty).
Część konkursowa Eliminacje do części finałowej
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(udział w konkursie na żywo) proponujemy zorganizować tak jak w poprzednich naszych imprezach
poprzez przesyłanie nagrań z własną twórczością
w plikach mp3 na skrzynkę meilową. Wyboru dokonają osoby zaangażowane w działalność festiwalową tzw. (komitet festiwalowy).
- Po wyborze finalistów konkursu zostanie zorganizowany konkurs przed profesjonalnym jury
składającym się z zawodowych muzyków, oraz
ludzi związanych z tzw. show biznesem. Wstęp
na występy podczas konkursu oczywiście będą
bezpłatne dla widowni. Miejscem w którym odbył by się konkurs proponujemy Nowodworski
Ośrodek Kultury. Podczas konkursu wszystkie
zespoły są otaczane przez nas profesjonalną
opieką, przy scenie pracują osoby pomagające
w instalacji na scenie (tzw. techniczni), do tej
pory organizowaliśmy cały beck line tj. sprzęt
nagłaśniający (wzmacniacze, kolumny, kable,
itp.), po za nagłośnieniem liniowym, które wraz
z realizatorem dźwięku zapewniał NOK. Na
przesłuchanie 10-15 zespołów potrzebujemy
około 10 godzin, dla urozmaicenia imprezy
proponujemy aby były one w przy dobrej po-

godzie zorganizowane na świeżym powietrzu
dziedzińcu NOK.
Zwycięskie dwa lub trzy zespoły zostaną zaprezentowane przed szeroką publicznością podczas
finału festiwalu.
Koncert główny festiwalu proponujemy aby odbył się w sobotę na końcu maja lub z początkiem
czerwca w amfiteatrze Nowodworskim, który oferuje artystom odpowiednia atmosferą do prezentacji swojej twórczości.
W związku z tym, że w okresie czerwca do lipca w Nowym Dworze organizowane są, różne
wydarzenia muzyczne, chcielibyśmy aby móc
zorganizować jeszcze jeden dodatkowy koncert
dla zespół wyróżnionych a którzy nie wygraliby
finałowego konkursu. Taki koncert jest obopólną korzyścią dla miasta i publiczności ponieważ, tantiemy związane z wynagrodzeniem
dla artystów znanych a dopiero początkujących
są nie porównywalnie niższe dla tych drugich.
A samo wydarzenie artystyczne może przynieść
podobne odczucia i pozytywną energię dla publiczności.

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy ulicy Mieszka I w Modlinie Starym

SKRÓCONY Opis zadania:
Teren okalający boisko przy
ul. Mieszka I, z powodu swojej lokalizacji mógłby stać się wizytówką naszego miasta, widoczny jest
bowiem z wiaduktu drogowego i okien przejeżdżających pociągów, bliskość rzeki zwiększa
jego walory i daje kolejną z wielu możliwości
wypoczynku. Obecnie nieruchomość nie wygląda zachęcająco, dlatego chcemy to zmienić.
Projekt zakłada utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji, poprzez budowę dwóch
boisk do piłki plażowej, parkowych alejek wraz
z oświetleniem, ustawienie ławek, siew trawy,
budowę stanowiska do grillowania, a także
utworzenie miejsc parkingowych.
Na tym ternie chcemy zlokalizować również plac
zabaw i urządzenia do ćwiczeń na powietrzu.
Warto zauważyć również, że przed laty teren,
który chcemy zrewitalizować tętnił życiem, odbywały się tam amatorskie mecze piłkarskie.

Realny kosztorys zadania.
Wyszczególnienie:

Suma 499 000 zł

- wykonanie projektu – dokumentacji technicznej,
- zakup, ustawianie i montaż 6 szt. latarni
- budowa placu zabaw o powierzchni
200 m.kw.,
- budowa stanowiska grillowego,
- siew trawy ok. 1 ha,
- zakup i ustawnie 10 szt. ławek,
-  zakup stoło-ławek (miejsce grillowe) 2 szt.,
- montaż zewnętrznej siłowni 5 urządzeń,
- zakup i montaż barierek ochronnych 50 m.b.,
- budowa schodów prowadzących ze skarpy na plażę
- budowa alejek z kostki betonowej o łącznej dł. 840 m, szer. 1,5 m,
- budowa drogi dojazdowej o długości 80 m, szer. 6 m,
- zakup słupków i siatek do gry w siatkówkę,
- budowa 15 miejsc parkingowych z kostki betonowej,
– ustawieniu 5 urządzeń zewnętrznej siłowni,
– zabezpieczeniu terenu barierkami oddzielającymi stromą skarpę rzeczną,

10 000 zł
36 000 zł
80 000 zł
3 000 zł
50 000 zł
8 000 zł
3 000 zł
30 000 zł
5 000 zł
20 000 zł
126 000 zł
96 000 zł
2 000 zł
30 000 zł

– wybudowaniu schodów prowadzących nad
rzekę.

Proponowana lokalizacja:
Teren w pobliżu boiska przy ul. Mieszka I w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlin Stary).
Działki nr 7/5 oraz 7/13, obręb 0023 (6-01). Własność Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Pełny opis zdania:
Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mieszka I w Nowym Dworze Mazowieckim, zlokalizowanego w okolicach boiska polegać będzie na:
– wykonaniu kompletnego projektu zagospodarowania tej nieruchomości z uwzględnieniem
sugestii mieszkańców i Władz Miasta,
– budowie miejsc postojowych z kostki betonowej,
– wybudowaniu alejek parkowych z kostki betonowej wraz z oświetleniem (6 latarni),
– budowie drogi dojazdowej z kostki betonowej,
– ustawieniu małej infrastruktury takiej jak ławki
i stoło-ławy,
– wysianiu trawy na obszarze ok. 1 ha,
– zakupie słupków i siatek do gry w piłkę plażową
(teren jest przygotowany),
– stworzeniu miejsca do grillowania,
– utworzenia placu zabaw o pow. 200 m. kw.,

www.nowydwormaz.pl
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Ruch to Zdrowie. Doposażenie siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim
im.J.Wybickiego w Nowym Dworze Maz. w nowe urządzenia sportowe
wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową i ustawieniem ławek

Skrócony opis zadania:
Doposażenie siłowni zewnętrznej
w nowe urządzenia do ćwiczeń: orbitrek, (narciarz), ławka plus prostownik grzbietu , motyl
plus stepper , drążki do podciągania oraz poręcze – urządzenia zestawu street woorkout oraz
montaż stołu betonowego do gry w tenisa stołowego a także ustawienie 2 ławek. Planowane
jest również utwardzenie terenu kostką brukową w części obowiązywania stref bezpieczeństwa urządzeń, poza strefą drążków i poręczy,
gdzie planowana jest nawierzchnia syntetyczna
z płyt gumowych.
Proponowana lokalizacja:
Park miejski im. J. Wybickiego. Działka geodezyjna nr 43 obręb32-8-06 obok istniejącej siłowni zewnętrznej. Załącznik nr 1 – zdjęcie działki
z zaznaczonym terenem pod rozbudowę siłowni zewnętrznej.
Załącznik nr 2a – wstępny projekt .
Załącznik nr 3 – wykaz urządzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Pełny opis zdania:
Doposażenie siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim im. J. Wybickiego w nowe urządzenia do
ćwiczeń:
orbitrek pojedyńczy na pylonie, ławka plus prostownik grzbietu na jednym pylonie, motyl plus
stepper na jednym pylonie, drążki do podciągania
oraz poręcze – urządzenia zestawu street woorkout oraz montaż stołu betonowego do gry w tenisa
stołowego a także ustawienie 2 ławek. Planowane
jest również utwardzenie terenu kostką brukową
w części obowiązywania stref bezpieczeństwa
urządzeń, poza strefą drążków i poręczy, gdzie planowana jest nawierzchnia syntetyczna (36mkw).
Uzasadnienie: Siłownie zewnętrzne, zyskują coraz większą popularność w całej Polsce, w tym
również w naszym mieście o czym świadczy systematyczny, codzienny trening mieszkańców,
szczególnie w parku Wybickiego. Trening na świeżym powietrzu, wpływa pozytywnie na zdrowie
i samopoczucie, zapewnia utrzymanie sprawności
fizycznej i elastyczności mięśni. Zwiększenie ilości
urządzeń pozwoli z jednej strony na korzystanie
z siłowni większej liczbie mieszkańców, z drugiej
zaś, ich różnorodność pozwoli kompleksowo tre-

12

Realny kosztorys zadania.
Wyszczególnienie
1. Orbitrek
2. Ławka plus prostownik grzbietu
3. Motyl plus stepper
4. Drążki plus poręcze
5. Stół betonowy do tenisa stołowego
6. Ławki metalowe do siedzenia szt. 2
7. Kostka brukowa na części terenu
(250mkw.*120zł)
8. Dokumentacja techniczna z projektem
9. Koszt dostawy urządzeń i montaż
10. Nawierzchnia syntetyczna pod drążki
i poręcze (36mkw.*300zł wraz z montażem,
podbudową i krawężnikami)
11. Tablica regulaminowa

Suma 80 102,71zł
2 575 zł
3 000 zł
5 400 zł
6 000 zł
6 000 zł
1 820 zł
30 000 zł
10 000 zł
3 907,71 zł
10 800 zł
600 zł
Razem: 80 102,71 zł (brutto)

trenujących, trwałość urządzeń i ogólną estetykę
obiektu. Realizacja projektu, w przypadku zaakceptowania, przewidziana w 2016r.

Adaptacja sali „FORUM” w szkole Podstawowej nr.7 na salę
projekcyjno teatralną z zachowaniem funkcji sportowo dydaktycznej
Realny kosztorys zadania.

SKRÓCONY Opis zadania:
Zainstalowanie profesjonalnych
systemów audio i projekcyjnych
wraz z zabudową osłon akustycznych i zaplecza
technicznego dla realizacji projekcji filmowej
oraz przedstawień teatralnych, wystaw, i akademii
Proponowana lokalizacja ZADANIA:
Sala „FORUM” Szkoły Podstawowej nr 7,
ul. Młodzieżowa 1.
Pełny opis zdania:
Stowarzyszenie Rodzice z Klasą proponuje wy-
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– zabudowaniu sufitu płytami tłumiącymi dźwięk
(w celu ulepszenia akustyki)
– zabudowie przeźroczystej ściany oddzielającej
część komunikacyjną szkoły wzdłuż sali
– stworzeniu komfortowych warunków dla widowni poprzez wykorzystanie profesjonalnych
foteli łatwych w zestawianiu i składaniu pozwalających zmienić zadanie funkcyjne sali
Skutkiem realizacji powyższego zadania będzie
miejsce spotkań kulturalnych dla mieszkańców
miasta.
W  sali możliwe będzie organizowanie seansów
filmowych, przedstawień teatralnych konkursów,

Suma
Wyszczególnienie:
konanie adaptacji istniejącej sali „FORUM” przy
Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Młodzieżowej 1 do celów
projekcji filmowej i organizacji przedstawień teatralnych oraz prezentacji multimedialnych i wystaw , ogólnodostępnych konferencji i akademii
okolicznościowych.
Adaptacja polegać będzie na:
– zainstalowaniu profesjonalnych systemów na-

wystaw, z wykorzystaniem profesjonalnych systemów nagłaśniających i projekcyjnych. Sala o bardzo wysokich standardach wyposażenia stanie
się zachętą do rozwijania talentów dla lokalnych
organizacji społecznych, zespołów artystycznych,
muzycznych, teatralnych. Dobre warunki będą
też ważnym argumentem dla zespołów artystycznych zapraszanych do naszego miasta.
Sala stanie się miejscem, które pobudzi inicjatywę
lokalną w zakresie kultury i integracji społecznej
przez możliwość organizacji cyklicznych wystaw
oraz akademii okolicznościowych
Jednocześnie   założeniem projektu jest przebu-

dowa umożliwiająca dalsze wykorzystanie sali
do celów dydaktyczno-sportowych. Systemy zastosowane w projekcie pozwolą na dowolną jej
aranżację.
Przeznaczenie sali „FORUM” na wyżej wymienione
cele zbiegnie się w czasie z oddaniem do użytku
hali widowiskowo-sportowej obok Szkoły Podstawowej nr 7,  co w całości stworzy wyjątkowy kompleks rozrywkowo sportowy służący społeczności
naszego miasta.
W załącznikach wizualizacje proponowanych rozwiązań architektonicznych.

Skwer zdrowia

13

Realny kosztorys zadania

SKRÓCONY Opis zadania:
Siłownia zewnętrzna z urządzeniami oraz zestw do street workout
z ławeczkami oświetleniem. Nowe
nasadzenia przy zachowaniu istniejącego drzewostanu i alejka z kostki miejsce
dla rekreacji dla całych rodzin.
Proponowana lokalizacja:
DZIAŁKA 141401_1.0038.54/10
Numer działki:
54/10
Numer obrębu:
38
Nazwa obrębu:
9-01
Pełny opis zdania:
Zagospodarowanie działki miejskiej 54/10 o powierzchni około 1000 m2 .
Uporządkowania terenu i wykonanie nowych
nasadzeń krzewów i trawy przy wykorzystaniu istniejącego drzewostanu. Budowa alejki
z kostki betonowej i połączenie jej z istniejącym
chodnikiem. Ustawienie przy nowej alejce 10
urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zestawu do
street workout. Nowe ławeczki, oświetlenie, kosze na śmieci oraz monitoring. Przemiana miejsca, które w tej chwili jest siedliskiem pijaństwa,
terenem straszliwie zaśmieconym gdzie wieczorem strach się zapuszczać w tętniący życiem
skwer gdzie całe rodziny mogą spędzać czas na

nować i wzmacniać grupy mięśniowe. To także
przejaw dbałości o zdrowie mieszkańców. Drążek
i poręcze oraz stół do tenisa stołowego dodatkowo zwiększą atrakcyjność tego miejsca. Utwardzenie części terenu wpłynie pozytywnie na komfort

TEMAT NUMERU

FAKTY NOWODWORSKIE

Wyszczególnienie
1. Prace związane z uporządkowaniem terenu i
montażem wyposażenia
2. Nowe nasadzenia i trawa
3. Alejka z kostki brukowej
4. Urządzenia siłowni zewnętrznej (10 szt)
5. Zestaw street workout
6. Oświetlenie lampy (4 szt)
7. Kosze na śmieci (6 szt)
8. Ławeczki (4 szt)
9. Oświetlenie słupki (4 sztuki)
10. Kosz na psie odchody (2 szt)
11. Toaleta przenośna
sportowo. Budowane są place zabaw dla dzieci,
boiska itp. ale zapominamy o osobach dorosłych, które także chcą aktywnie na świeżym
powietrzu spędzać czas. Bliskość osiedla Młodych, osiedla Dębinka, Dębowego Parku i zabudowań jednorodzinnych jest dodatkowym
atutem. Celem projektu jest zamienianie miejsc,
które w naszym mieście straszą wyglądem lub
są niewłaściwie zagospodarowane – w tereny
użyteczności publicznej.

Suma 172 650 zł
40 000 zł
15 000 zł
30 000 zł
  31 000 zł
  15 000 zł
16 000 zł
   5 200 zl
3 450 zł
4 800 zł
   1 900 zł
   300 zł/m-c
HARMONOGRAM
– wykonanie projektu „skweru zdrowia”
– zebranie ofert na urządzenia i elementy wyposażenia skweru
– pracę porządkowe
– niwelacja terenu
– budowa alejki z kostki
– montaż urządzeń i elementów wyposażenia
skweru
– wykonanie nowych nasadzeń krzewów i trawy.

Bieżnia lekkoatletyczna
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Realny kosztorys zadania.
SKRÓCONY Opis zadania:
Wykonanie bieżni 4 torowej o długości 100 m. o nawierzchni poliuretanowej wraz z linami.

Proponowana lokalizacja:
Teren boiska przy Zespole Szkół numer 4
w Modlinie Twierdzy.
Pełny opis zdania:
Wykonanie bieżni 4 torowej o długości 100 m.
o nawierzchni poliuretanowej wraz z linami.

Wyszczególnienie:
Wyszczególnienie
Podbudowa dynamiczna pod bieżnie
4,5 m x120 m
Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze
czerwonym ceglastym na bieżni z linami (35
+10+3mm)
Cel zwiększenie aktywności mieszkańców miasta poprzez zachęcenie do uprawiania i poprawy
treningów biegowych. Lokalizacja stwarza możli-

Suma 140 000 zł
47 250,00 zł
72 900,00 zł

wość korzystania z obiektu szkołom oraz każdemu mieszkańcowi oraz zawodnikom z drużyny
piłkarskiej.

210 000 zł
210 000 zł
głaśniających oraz projekcyjnych (ekran , projektory) i sterowanego oświetlenia
– zabudowaniu na prowadnicach zasłon (kotar) ograniczających rozchodzenie się dźwięku
i zaciemniających
– zbudowaniu kantora (zaplecza) reżysera dźwięku i projekcji z wydzielonym magazynem foteli
– zainstalowaniu ruchomej ( wysuwanej) sceny
integralnej z kantorem

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl
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TEMAT NUMERU

15

FAKTY NOWODWORSKIE

Rekreacja i sport dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Osiedlu Pólko
Realny kosztorys zadania.
SKRÓCONY Opis zadania:
Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci oraz urządzeń do
ćwiczeń na świeżym powietrzu dla
młodzieży i dorosłych.

Proponowana lokalizacja:
Teren między ul. Boh. Modlina a Lotników,
zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego wniosku.

Pełny opis zdania:
Wyszczególnienie
Suma 71 967,00 zł
Urządzenia umożliwią
dzieciom i dorosłym ak- ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH
7 418,00 zł
tywny wypoczynek na Wieża mini
3 639,00 zł
świeżym powietrzu. Lo- Huśtawka podwójna – bocianie gniazdo
kalizacja urządzeń będzie Zabawki na sprężynie dla najmłodszych:
1 680,00 zł
służyła
mieszkańcom - bujak słonik
1 680,00 zł
sześciu bloków sturo- - bujak łabędź
3 450,00 zł
dzinnych oraz mieszkań- -bujak samochód na czterech sprężynach
com okolicznych domów ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ
Narciarz biegowy
3 990,00 zł
jednorodzinnych.
2 980,00 zł
Szczegółowy
wykaz Stepper
3 400,00 zł
wnioskowanych urzą- Wioślarz
2 980,00 zł
dzeń znajduje się w kosz- Orbitrek
Sztanga w leżeniu
3 800,00 zł
torysie.
2 650,00 zł
W  celu
zapewnie- Rowerek
4 300,00 zł
nia
bezpieczeństwa Przyrząd do ćwiczeń klatki piersiowej
30 000,00 zł
oraz
wykorzystywa- KAMERA MONITORUJĄCA
nia terenu zgodnie
z przeznaczeniem, jak również zminimali- przewidziano także kamerę monitoringu.
zowania ryzyka wandalizmu w projekcie

SKATEPARK

16
Opis zadania:
Budowa profesjonalnego skateparku o powierzchni co najmniej
700m² w Nowym Dworze Mazowieckim
Proponowana lokalizacja ZADANIA:
Teren Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Pełny opis zdania:
Budowa na terenie NOSiR profesjonalnego skateparku o pow. co najmniej 700m² umożliwiającego
uprawianie sportów związanych z deskorolką,
rolkami czy rowerami typu BMX itp. Obiekt przyczyniający się do propagowania aktywnego trybu

17

Realny kosztorys zadania.
Wyszczególnienie

Suma 500 000,00 zł brutto
A. 5% koszt wykonania dokumentacji projektowej
B. Koszt budowy 475 000,00 zł brutto, w tym:
B1. Robocizna: 95 000,00 zł brutto
B2. Materiały: 285 000,00 zł brutto
B3. Sprzęt: 47 500,00 zł brutto
B4. Koszty pośrednie: 47 500,00 zł brutto
SUMA B1+B2+B3+B4= 475 000,00 zł brutto

życia, dający młodzieży alternatywę do spędzania
czasu oraz do uprawiania innych sportów.

Jednocześnie promujący miasto.

Budowa zewnętrznej tężni solankowej (zadaszonej)
o drewnianej konstrukcji.
Realny kosztorys zadania.

Skrócony opis zadania:
Nowoczesna tężnia solankowa altanowa wybudowana z naturalnych
materiałów, z solankami sprowadzonymi z naturalnych źródeł. Konstrukcja tężni wykonana jest z litego drewna sosnowego, wypełnionego gałązkami
tarniny, wśród których umieszczona jest odporna
na korozję, instalacja hydrauliczna, dostarczająca
solankę w obwodzie zamkniętym.
Tężnia, mimo swoich stosunkowo niewielkich  gabarytów (ok. 12 m długości, 7 m wysokości) tworzy
specyficzny mikroklimat wspomagający leczenie  
schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmy płuc, nadciśnienia tętniczego,
alergii, nerwicy wegetatywnej i stanów ogólnego
wyczerpania. Korzystanie z tężni jest polecane osobom w każdym wieku, zwłaszcza dzieciom i osobom starszym.
Dzięki powstaniu tężni park stanie się miejscem rekreacyjnym, sprzyjającym integracji społecznej.
Proponowana lokalizacja:
Park miejski przy ul. Zakroczymskiej
w Nowym Dworze Maz. (działka 74, obręb 8-05).

18

Wyszczególnienie
1. Wykonanie projektu tężni
2. Przygotowanie terenu pod budowę, budowa tężni, ewentualna zmiana kierunku ścieżek
parkowych
3. Roczny koszt utrzymania tężni. Obsługa tężni przez przeszkolonego pracownika MZO.
Pełny opis zdania:
Park przy ul. Zakroczymskiej ze względu na skromną infrastrukturę nie jest zbyt chętnie odwiedzany
przez mieszkańców. Oblężenie przeżywa natomiast park im. Wybickiego. Aby zachęcić mieszkańców do korzystania z tego miejsca wypoczynku
i rozłożyć ruch w obu parkach, proponuje się wybudowanie w parku przy ul. Zakroczymskiej tężni
solankowej. Tężnie działają jak wielki filtr powietrza.
Korzystanie z inhalacji jest polecane zarówno dzieciom, jak i osobom starszym. Nowy Dwór Maz. usytułowany jest na niekorzystnie wpływających na
układ oddechowy terenach bagiennych, dlatego
powstanie tężni może przyczynić się do poprawy
zdrowia mieszkańców. Tężnia wkomponowałaby

do niniejszego wniosku.
Tężnia jest obiektem całorocznym, nie wymagającym szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Miesięczny koszt utrzymania tężni to ok.1000 zł
i jest związany z kosztami energii elektrycznej oraz

Suma około 427 000 zł zł
15 000 zł
400 000 zł
12 000 zł / 1000 zł miesięcznie
się w istniejącą infrastrukturę parkową, gdzie znajdują się już ławki, na których mieszkańcy mogliby
wypoczywać.
Działanie tężni polega na tym, że solanka jest pompowana na najwyższy poziom konstrukcji, po czym
swobodnie spływa w dół po gałązkach tarniny ulegając rozdrobnieniu i odparowaniu. Wokół powstaje aerozol bogaty w mikroelementy i odznaczający
się szczególnymi właściwościami leczniczymi. Regularny wypoczynek przy tężni służy profilaktyce
i wspomaga leczenie wielu schorzeń.
Rozmiar oraz kształt tężni   zostanie ostatecznie
określony podczas prac projektowych. Przykładowy projekt zadaszonej tężni altanowej o średnicy
12 m, wysokość ok. 7 m znajduje się załączniku

www.nowydwormaz.pl

wody.
Harmonogram:
05.01-28.02.2016 r. – prace dokumentacyjne, opracowanie projektu

01.03.2016 – 15.04.2016 r. – wyłonienie wykonawcy;

20.04.2016-30.06.2016 r. –
Prace budowlane.

Rozszerzenie placu zabaw w parku im. Wybickiego
o wodny plac zabaw, tzw. wodne miasteczko

18

Realny kosztorys zadania

Opis zadania:
Plac zabaw w parku miejskim nie
zabezpiecza w pełni potrzeb bawiących się na nim dzieci. Urządzeń zabawowych jest zbyt mało w stosunku do liczby dzieci
przebywających na placu zabaw.
Proponuje się rozszerzenie placu zabaw o tzw.
wodne miasteczko. Wodny plac zabaw składa
się z niecki oraz różnego rodzaju urządzeń, np.
prysznicy na masztach, dysz i tuneli wodnych
oraz przewrotnych wiadrek – zgodnie z wyborem urządzeń z szerokiego katalogu.  Elementami wyposażenia są także zjeżdżalnie wodne,
kurtyny wodne czy armatki. Wodne place zabaw składają się z modułów, które można ze
sobą dowolnie łączyć.
Proponowana lokalizacja ZADANIA:
Plac zabaw w parku im. Wybickiego w okolicach
istniejącego już placu zabaw (działka 43, obręb
8-06).

19

SUMA A+B=500 000,00 zł brutto

TEMAT NUMERU

FAKTY NOWODWORSKIE

Wyszczególnienie

Suma 500 000 zł

Opracowanie projektu, przygotowanie terenu
pod budowę, budowa wodnego placu zabaw
Pełny opis zdania:
Rozszerzenie istniejącego placu zabaw jest konieczne ze względu na duże zainteresowanie
dzieci. Jak pokazuje codzienność, dzieci chętnie
bawią się korzystając z urządzeń wodnych już istniejących w parku – punktu poboru wody, fontanny i kurtyny wodnej (okresowo). Aby ograniczyć
niezdrowe dla organizmu dzieci kąpiele w fontannie, a także marnotrawienie wody z kranu przy
placu zabaw proponuje się powstanie wodnego
placu zabaw, tzw. miasteczka wodnego - przy istniejącym placu zabaw. Wodne miasteczka zabaw
są Polsce nowością, ale cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci, zwłaszcza letnią porą. Wodne place zabaw są doskonałym uzupełnieniem
tradycyjnych ogródków jordanowskich.
Wodne place zabaw są konstrukcją modułową, co

500 000 zł
oznacza możliwość kompozycji atrakcji z dowolnej ilości elementów oraz całą gamę zmian, od
doboru nowych atrakcji w późniejszym etapie, po
ich wymianę - dostosowanie zmian do możliwości
inwestycyjnych. Głównym elementem konstrukcji
jest instalacja wodna, do której dopasowywane są
wybrane interaktywne atrakcje.
Wodne place zabaw integrują dzieci w różnym
wieku.
Harmonogram:
05.01-28.02.2016 r. – prace dokumentacyjne,
opracowanie projektu
01.03.2016 – 15.04.2016 r. – wyłonienie wykonawcy;
20.04.2016-30.06.2016 r. – Prace budowlane.

BODY PARK, bądź fit od juniora do seniora na przy ul. Sempołowskiej

SKRÓCONY Opis zadania:
Na dużym, wyasfaltowanym placu
przy ul. Sempołowskiej znajduje się
obecnie nieczynne boisko, drewniane urządzenia pełniące rolę placu zabaw oraz duży klomb. Plac jest zbieraniną
różnych pomysłów, które tematycznie w żaden
sposób nie współgrają ze sobą. Dlatego też proponuje się rewitalizację placu i przeznaczenie
go na zewnętrzną siłownię, workout i wielofunkcyjne boisko do gry. Dzięki różnorodnym
urządzeniom, miejsce do aktywności ruchowej
znajdą tam osoby młodsze i starsze.
Proponowana lokalizacja:
Plac na ul. Sempołowskiej
(działka 23/286 obręb 8-09).
Pełny opis zdania:
BODY PARK  to miejsce, które ma zachęcać do
większej aktywności fizycznej osoby w każdym
wieku. Znajdą się na nim urządzenia przeznaczone dla młodszych dzieci (boisko do gry w koszykówkę i piłkę nożną), urządzenia do street workoutu (z których najczęściej korzysta młodzież) oraz
siłownia zewnętrzna z najróżniejszymi sprzętami
do ćwiczeń. Wokół placu znajdą się ławki przeznaczone do odpoczynku. Cały plac ma stać się
miejscem integrującym mieszkańców okolicznych bloków z ul. Chemików, Boh. Modlina, Inży-

Realny kosztorys zadania.
Wyszczególnienie
Projekt placu rekreacyjnego BODY PARK
Rozbiórka klombu
Mega zestaw do ćwiczeń street workout
Bezpieczna nawierzchnia pod małe boisko
do gry w piłkę nożną i koszykówkę 300 zł /
m2 (ok. 250 m2)
Małe boisko do gry w piłkę nożną
i siatkówkę
Urządzenia do siłowni: np.
prasa nożna, wioślarz, narciarz, steper, twister, motyl, biegacz, wyciągi, drabinka itp.
Wyposażenie dodatkowe np. ławki – 10 szt.,
kosze na odpady, tablica na regulamin
MONTAŻ urządzeń
nierskiej i Paderewskiego. Będą z niego korzystać
także np. uczniowie wracający ze szkół, którzy po
godzinach spędzonych w ławkach zechcą się rozruszać.
Na placu planuje się rozmieszczenie:
– małego boiska do gry w piłkę nożną
i koszykówkę
– zestawu urządzeń do street workoutu
– zestawu urządzeń do siłowni zewnętrzej
Zarówno urządzenia do street workoutu jak i si-

Suma 313 000 zł
15 000 zł
0 zł (pracownicy MZO)
43 000 zł
75 000 zł
35 000 zł
100 000 zł
25 000 zł
20 000 zł
łownia zostaną rozmieszczone na istniejącej infrastrukturze. Bezpieczną nawierzchnię planuje się
pod boiskiem.
Harmonogram:
05.01-28.02.2016 r. – prace dokumentacyjne,
opracowanie projektu
01.03.2016 – 15.04.2016 r.
– wyłonienie wykonawcy;
20.04.2016-30.06.2016 r.
– prace budowlane.

Budżet
Obywatelski
2016
www.nowydwormaz.pl
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TEMAT NUMERU

FAKTY NOWODWORSKIE

Plac zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią

20

Realny kosztorys zadania
SKRÓCONY Opis zadania:
Rewitalizacja obecnego placu zabaw poprzez wymianę urządzeń
i ułożenie bezpiecznej nawierzchni.

Proponowana lokalizacja ZADANIA:
Plac pomiędzy ul. Chemików, Inżynierską
i Paderewskiego (działka 23/279 obręb 8-09)
Pełny opis zdania:
Obecny plac zabaw ma trawiastą nawierzchnię, a
zabawki znajdujące się na nim nie są w dobrym
stanie.
Dlatego też proponuje się rewitalizację placu zabaw poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni i
montaż nowych urządzeń zabawowych

21

Wyszczególnienie
Projekt placu zabaw
Bezpieczna nawierzchnia
Zestaw zabawek różnych
MONTAŻ urządzeń

10 000 zł
100 000 zł
120 000 zł
10 000 zł
Oraz innych, zgodnie
z wybranym projektem.

Na placu planuje się rozmieszczenie:
- zjeżdżalni z basztami  28 000
- urządzeń do wspinaczki 8 000
- tablic do rysowania
- domku
- karuzeli
- podwójnych huśtawek
- labiryntu

Harmonogram:
05.01 – 28.02.2016r. – prace dokumentacyjne,
opracowanie projektu
01.03.2016 – 15.04.2016 r.
– wyłonienie wykonawcy;
20.04.2016 – 30.06.2016 r.
– prace budowlane.

Uroczyste obchody 25-lecia Koła Nr 10 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
Realny kosztorys zadania
SKRÓCONY Opis zadania:
Zgromadzenie wszystkich członków i ich rodzin, gości specjalnych
sympatyków, zainteresowanych
chorobą cukrzycy.

Proponowana lokalizacja:
Dom Bankietowy Relax.
Pełny opis zdania:
W  dniu 19 listopada 2016 r. obchodzimy 25-lecie
Koła nr 10 PSD i Dzień Walki z Cukrzycą w Domu
Bankietowym Relax dla 100 osób. Uroczystość rozpocznie się powitaniem i przedstawieniem obecnych. Należa do nich władze Zarządu Mazowieckiego PSD, samorządowe, Powiatowe, organizacje
pozarządowe, członkowie i ich rodziny, sympatycy

Wyszczególnienie

Suma 8 500 zł

Wykład diabetologa
Wykład dietetyka
Kwiaty
Upominki dla występujących
Poczęstunek: obiad ciasto
kawa owoce
Zaproszenia
Plakaty
Tablice korkowe

500 zł
500 zł
200 zł
500 zł
6 000 zł
500 zł
120 zł
60 zł
120 zł

i zainteresowani, media. Odczytanie sprawozdania
ze zwróceniem uwagi na założyciela. Wręczenie
odznaczeń. Wystąpienie byłych prezesów. Wykład

Realny kosztorys zadania.
Opis zadania:
Ułożenie sztucznej bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw
i ustawienie urządzenia „kraina

wspinaczki”.
Proponowana lokalizacja ZADANIA:
ul. Wiejska w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wyszczególnienie

Pełny opis zdania:

Suma 327 500 zł

Zakup i montaż urzadzenia „kraina wspinaczki”
Położenie bezpiecznej nawierzchni na powierzchni 1000 m2 wraz z korytowaniem
i przygotowaniem podłoża
Obecnie istniejący plac zabaw usytuowany jest
na piasku. Należy wykorytować obecne podłoże
i ułożyć bezpieczną sztuczną nawierzchnię na

7 500 zł

powierzchni 1000 m2. Pozwoli to na bezpieczną
zabawę dla najmłodszych.

Realny kosztorys zadania.
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Wyszczególnienie

Suma 85 700 zł

1. Dokumentacja techniczna
(projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim
oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, nadzór projektowy)
2. Wykonanie nawodnienia
3. Wykonanie sztucznego strumienia
4. Podniesienie gruntu
5. Wykonanie nasadzeń rosłinnych
Proponowana lokalizacja:
ul. Młodzieżowa,

Harmonogram:

ne: wykonanie nawodnienia, podniesienie terenu, wykonanie nasadzeń roślinnych; inne prace
związane z projektem
16.04.2016 – 30.04.2016 r. – nasadzenie roślinności w pasach drogowych i klombach.

Modernizacja miejsc parkingowych przy ul. 29 Listopada

24

Realny kosztorys zadania.

Opis zadania:
Modernizacja miejsc parkingowych przy ul. 29 Listopada w Modlinie Twierdzy. W  ramach projektu przewiduje się modernizację
miejsc parkingowych, które obecnie znajdują
się w katastrofalnym stanie, teren pokryty jest
licznymi nierównościami i wyżłobieniami, wymianę krawężników, wykonanie nawierzchni
bitumicznej na istniejącej podbudowie, wykonanie stanowisk parkingowych i drogi wewnętrznej.
Proponowana lokalizacja ZADANIA:
przy ul. 29 Listopada.
Pełny opis zdania:
Modernizacja miejsc parkingowych przy
ul. 29 Listopada w Modlinie Twierdzy obejmuje:
– Wymianę krawężników 15x30x100 na ławie
betonowej z oporem.
– Wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie betonowej: stanowiska
postojowe 20m x 5mx2 strony

25

01-30.01.2016 r. – prace dokumentacyjne, opracowanie projektu ronda
20.02.2016 – 20.03.2016 r. – wyłonienie
wykonawcy;
30.03.2016-30.04.2016 r. –prace modernizacyj-

Wyszczególnienie
1. Wymiana krawężników 15x30x100 na ławie
betonowej z oporem: 100 mb x80 zł/mb=8000 zł
2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie betonowej:
stanowiska postojowe 20m x 5m x2 strony= 200
m2 x 35 zł= 7 000 zł
droga wewnętrzna 20m x 5m +5 x5 x 2 wjazdy=150 m2 x 40 zł= 6 000 zł
Razem netto: 21 000 zł
Podatek VAT 23%: 4830 zł
Ogółem brutto: 25 830 zł
3. Koszty rozbiórki nawierzchni (brutto)
– droga wewnętrzna 20m x5m +5x 5 x 2 wjazdy
– rozbiórka istniejącej nawierzchni
Uzasadnienie:
Miejsca parkingowe przy ul. 29 Listopada wymagają modernizacji, teren pokryty jest licznymi
nierównościami, wyżłobieniami, w których zalega woda. Wskazany teren znajduje się w centrum dzielnicy, przy ZOZ,  w pobliżu przedszko-

Suma 35 830 zł
8 000 zł

7 000 zł
   6 000 zł
4 830 zł
10 000 zł
la, żłobka i bloków mieszkalnych. Obecnie nie
jest on w pełni wykorzystywany, gdyż zły stan
nawierzchni uniemożliwia stawianie pojazdów
i jego ekonomiczne użytkowanie.
W  wyniku modernizacji miejsc parkingowych
zwiększy się jego ekonomiczna eksploatacja,
naprawiona zostanie nawierzchnia terenu i poprawi się wizerunkowy charakter danego obszaru.

Wybudowanie placu sportowego do „Street Workout” oraz „Skatebordingu”
Realny kosztorys zadania.
Skrócony opis zadania:
Wnioskujemy o budowę placu
sportowego, służącego do „Street
Workout” oraz „Skateboarding”, na
terenie osiedla Modlin Twierdza.

Proponowana lokalizacja:
na terenie osiedla Modlin Twierdza.
Pełny opis zdania:
Wnioskujemy o budowę placu sportowego, wyposażonego w urządzenia do „street workout”
(drążki na różnych wysokościach, drążek „żmij-

Wyszczególnienie
Skatepark
Street Workout
Projekt i dokumentacja
ka”, ławka skośna, kółka gimnastyczne, poręcze
skośne, poręcze równoległe, poręcze niskie,
drabinki poziome i pionowe, lina do wspinania, pole dance, tablica informacyjna) oraz do
„skateboarding” (piramida, quater pipe, bank,
grind box, funbox grindbox, poręcze), na terenie osiedla Modlin Twierdza. Urządzenia służą-

Suma 130 000 zł
60 000 zł
60 000 zł
10 000 zł
ce  do rozwoju młodzieży oraz dorosłych, będą
niezwykle korzystne dla całego miasta. Zarówno  pod względem profilaktyki zdrowotnej, jak
i promocji miasta   dbającego o zdrowie   swoich mieszkańców. Młodzież mogłaby aktywnie
spędzać czas, a plac jednocześnie mógłby być
areną pokazów, warsztatów oraz zlotów.

320 000 zł

Poprawa estetyki ronda przy ul. Młodzieżowej
w Nowym Dworze Mazowieckim (Osiedle Młodych)

Skrócony opis zadania:
Jedno z głównych skrzyżowań
o ruchu okrężnym na Osiedlu Młodych, zanieczyszczone i zaniedbane od początku jego powstania. Należałoby uporządkować
i zazielenić pas zieleni poprzez podniesienie
gruntu do wysokości 1m (forma obciętego
stożka o wyskości 1m) wykonanie nowych nasadzeń i zapewnienie nawadniania wodnego.
Uporządkowaniu i poprawie estetyki podlegać
będą również dwa pasy zieleni przylegające do
ronda.

Pełny opis zdania:
Obecny stan skrzyżowania wymaga poprawy
estetycznej.

diabetologa i dietetyka. Część artystyczna. Zaproszenie wszystkich na poczęstunek a później obejrzenie zdjęć i różnego rodzaju materiałów.

Plac zabaw przy ul. Wiejskiej
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Suma 240 000 zł

TEMAT NUMERU

FAKTY NOWODWORSKIE

7 700,00 zł

10 000,00 zł
20 000,00 zł
8 000,00 zł
40 000,00 zł
Nowy Dwór Mazowiecki.

www.nowydwormaz.pl
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Modernizacja miejsc parkingowych przy ul. 29 Listopada

SKRÓCONY Opis zadania:
Modernizacja placu zabaw przy
ulicy Słonecznej w Starym Modlinie – uczynienie go atrakcyjnym
miejscem wypoczynku i rekreacji
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
Proponowana lokalizacja ZADANIA:
Nowy Dwór Mazowiecki, osiedle Modlin Stary,
plac zabaw przy ulicy Słonecznej.
Pełny opis zdania:
W Modlinie Starym brakuje przestrzeni wspólnych, miejsc, w którym można odpocząć na
świeżym powietrzu i spotkać się z innymi mieszkańcami. Plac zabaw przy ulicy Słonecznej,
znajdując się w centrum osiedla, mógłby z powodzeniem pełnić taką rolę, jednak nie jest on
atrakcyjny dla mieszkańców Modlina Starego–
jest zaniedbany, pełen potłumaczonego szkła,

www.nowydwormaz.pl

Realny kosztorys zadania.
Wyszczególnienie
Zestaw tablic edukacyjnych: kółko-krzyżyk,
tab. do rysowania,
sklepik-lada
Lokomotywa z wagonem i tunelem
Piaskownica 4-boczna
Montaż i transport sprzętów dla dzieci
Betonowy stół do tenisa stołowego
Betonowy stół do gry w szachy
Piłkarzyki betonowe
Montaż i transport sprzętów dla młodzieży
Krzewy liściaste (24 m)
Drzewa (2 świerki, 1 lipa)
Krzewy iglaste (2 jałowce płożące)
Ławka młodzieżowa
Ławka z oparciem
Ławka bez oparcia
Ścieżka z kostki brukowej
Projekt i dokumentacja techniczna

56 718,30 zł

3 075 zł
13 407 zł
1 783,50 zł
2 902,80 zł
3 200 zł
2 900 zł
4 900 zł
1 900 zł
250 zł * 24 m2 = 6000 zł
330 zł * 3 szt = 990 zł
200 zł * 2 szt = 400 zł
700 zł * 2 szt = 1400 zł
900 zł * 3 szt = 2700 zł
600 zł * 2 szt =1200 zł
40 zł * 74 m2 =2960 zł
7000 zł
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FAKTY NOWODWORSKIE

jest tu niewiele zieleni, ławek i sprzętów rekreacyjnych. Wieczorami plac zabaw zostaje zajęty
przez młodzież, która pije alkohol i głośno się zachowuje, co powoduje częste wzywanie Straży
Miejskiej przez właścicieli okolicznych działek.
Plac jest miejscem mało przyjaznym dla dzieci,
ich opiekunów, a także dla osób starszych.
Proponujemy następujące rozwiązania, które
sprawią, że plac będzie atrakcyjny dla przedstawicieli różnych grup wiekowych:
- wytoczenie ścieżki z kostki brukowej, która
wydzieli część przeznaczaną dla dzieci od części
dla młodzieży i osób dorosłych;
- zakup i montaż sprzętów dla dzieci: tablicy
edukacyjnej, lokomotywy oraz nowej piaskownicy; przeniesienie karuzeli w północno-
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wschodnią część placu, likwidacja starej karuzeli i piaskownicy, wykorzystanie pozostałych
istniejących sprzętów;
- zakup i montaż sprzętów dla młodzieży i osób
dorosłych: zewnętrznego stołu do tenisa stołowego, zewnętrznych betonowych piłkarzyków
oraz betonowego stołu do gry w szachy wraz
z siedzeniami;
- wykorzystanie istniejących ławek, postawienie
nowych ławek (3 typów: młodzieżowych, bez
oparcia, z oparciem), nasadzenie drzew i krzewów, chroniących przed wiatrem i słońcem;
- utworzenie kolorowego muralu na szarym murze przylegającym do placu (właścicielka muru
p. Wanda Rzepczyńska wyraziła zgodę na jego
pomalowanie) – akcja zostałaby przeprowadzo-

na wiosną 2016 roku, oprócz autorki projektu
wzięłyby w niej udział chętne młode osoby.
Przewidujemy następujące skutki wyżej opisanych działań:
-zwiększenie bezpieczeństwa małych dzieci, łatwiejsze utrzymanie porządku na placu;
- promocja kultury fizycznej, zachęcenie osób
w różnym wieku do przebywania na świeżym
powietrzu i uprawiania sportu;
- umożliwienie młodzieży różnych form spędzania wolnego czasu;
- integracja lokalnej społeczności.
Do projektu została załączona koncepcja zagospodarowania.

Remont ulicy Adama Mickiewicza w Nowym Dworze Mazowieckim
na odcinku 133 metrów
Realny kosztorys zadania

SKRÓCONY Opis zadania:
Frezowanie nawierzchni bitumicznej, ułożenie nowej warstwy nawierzchni bitumicznej, naprawa
i wymiana uszkodzonych krawężników

Wyszczególnienie

Suma 82 762,04 zł
82 762,04 zł

Proponowana lokalizacja:
Nowy Dwór Mazowiecki ul. Adama Mickiewicza,
działka nr: -19,  obręb 0014 3-08
(zgodnie z załączoną mapą).
Pełny opis zdania:
Pełny opis zdania: Głównym zadaniem remontu ma być nadanie ulicy Adama Mickiewicza
odpowiednich spadków, które pozwolą w prawidłowy sposób odprowadzić wody opadowe.
Poprawi się również stopień bezpieczeństwa
na remontowanym odcinku drogi oraz komfort
kierowców

Wsparcie Techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego
Realny kosztorys zadania.

Opis zadania:
WSPARCIE TECHNICZNE OSP POPRZEZ ZAKUP 
ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
Wymiana średniego pojazdu pożarniczego na
średni wóz bojowy przez:
• zakup używanego
lub

Wyszczególnienie

Suma 250 000,00 zł
250 000,00 zł

• zakup nowego przy pozyskaniu wsparcia Zarządu Głównego Związku OSP RP, WFOŚiGW,
Komendanta Głównego PSP.
Uzyskanie dofinansowanie możliwe jest także na

auto używane (kilkuletnie z małym przebiegiem).
Proponowana lokalizacja ZADANIA:
Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Jana Nałęcza 12

Weź udział w głosowaniu!
Kreuj swoje miasto!
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www.nowydwormaz.pl

Plac zabaw dla każdego

29
Opis zadania:
Stworzenie placu zabaw w Parku
Trzech Kultur w Modlinie Twierdzy. Projekt obejmuje: bezpieczną
nawierzchnię, domek zabawowy,
huśtawkę, bujawkę jednoosobową, bujawkę
dwuosobową, bujak czterosobowy, wieżę tematyczną małą, linarium, wieżę tematyczną

Realny kosztorys zadania
Wyszczególnienie

SKRÓCONY Opis zadania:
Pomimo intensywnego rozwoju
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Naszego miasta wciąż brak jest
miejsc które swoim funkcjonowaniem dostarczą atrakcji każdej z grup społecznych
zamieszkujących tereny Nowego Dworu Mazowieckiego. Park FAMILIJNY  ma na celu uzupełnienie oferty już istniejącej (ze względu na swoją
lokalizację i umiejscowienie obok istniejącego
placu zabaw) zapewnienie atrakcji dla całej rodziny,
umożliwi też osobą które nie posiadają własnych
terenów rekreacyjnych na spędzenie rodzinnych
chwil na łonie natury.
W ramach realizowanego projektu planowany jest
zakup wiat/chat z ławostołami, zakup urządzeń dla
młodzieży i dorosłych do Street Workoutu, zakup
liniarek dla dzieci z grupy wiekowej 3+, zakup skałek do wspinaczki, zakup przyczepek rowerowych
z możliwością dopięcia do roweru lub używania
jako wózek do biegania, zakup koszy wiszących/
hamaków/siedzisk, zakup ławek, kwietników, miejskiego dystrybutora wody, przygotowanie wiaty
do parkowania przyczepek/wózków do biegania,
zakup/modernizacja aplikacji do rezerwacji/zamówienia przyczepki/wózka do biegania.

Lokalizacja wiaty na przyczepki/wózki do biegania
powinna znajdować się w centrum miasta, obok
lokalizacji stojaków z rowerami.
Pełny opis zdania:
Pomimo intensywnego rozwoju infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej Naszego miasta wciąż brak
jest miejsc które swoim funkcjonowaniem dostarczą atrakcji każdej z grup społecznych zamieszkujących tereny Nowego Dworu Mazowieckiego.
Park FAMILIJNY  ma na celu uzupełnienie oferty
już istniejącej (ze względu na swoją lokalizację
i umiejscowienie obok istniejącego placu zabaw)
zapewnienie atrakcji dla całej rodziny, umożliwi też
osobą które nie posiadają własnych terenów rekreacyjnych na spędzenie rodzinnych chwil na łonie
natury. Budowa wiat/chat pozwoli   zorganizować
urodziny dziecka lub zjeść posiłek rodzinie na świeżym powietrzu. Standardowy koszt wynajęcia Sali
zabaw dla dziecka to kwota ok. 400 zł. Stworzenie
miejsca ogólnie dostępnego pozwoli każdemu
z mieszkańców zorganizowanie takiego
mini pikniku” dla dzieci. Zakup i montaż wiat/chat
z ławostołem w ilości sztuk 6 da wspaniałą alternatywę do urządzenia sobie pikniku rodzinnego bądź
przyjęcia dla dzieci. Mieszkańcy Naszego miasta
bardzo często korzystają z podobnych atrakcji na
terenie innych miejscowości lub innych powiatów.

www.nowydwormaz.pl

Suma 490 009, 66 zł
490 009, 66 zł

dużą, tablicę informacyjną, ogrodzenie, ławki,
piaskownicę).

Proponowana lokalizacja:
Park Trzech Kultur

Budowa PARKU Familijnego

30

Proponowana lokalizacja:
Działka nr 46/38 przy ul. Młodzieżowej.
W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji na działce nr 46/38 należy rozważyć możliwość
realizacji na terenie działki nr23/286 położonej przy
ul. Inżynierskiej.
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Realny kosztorys zadania.
Wyszczególnienie:

Suma 400 000 zł

Specyfikacja: (kwoty brutto wyrażone w zł)
- przygotowanie terenu – niwelacja terenu, nawiezienie ziemi, przygotowanie podłoża pod instalacje sprzętów oraz wiat, instalacja sprzętów,
drobne roboty budowlane –
- dokumentacja techniczna – dokumentacja niezbędna do przygotowania oświetlenia, przygotowania dostępu do wody zdatnej do picia
- przygotowania instalacji wodnej – w zależności od zlokalizowania
ujęcia do którego można dokonać podłączenia dystrybutora wody –
-  projekt całego parku – wizualizacja wraz z opisem technicznym –
- zakup chat/wiat z ławostołami– 6 szt. x 5 100,00 - zakup sprzętów dla dzieci – liniarka 2 szt. x 2 800,00 - mała skałka wspinaczkowa –
- duża ścianka do wspinaczki –
- urządzenie do street workoutu – dla dorosłych i młodzieży –
- Siedziska /hamaki /wiszące kosze – 4 szt. – 4 szt. X 2 500,00
- zakup zieleni – krzewy wieloletnie, kwiaty jednoroczne
- przyczepki rowerowe z funkcją wózka do biegania tzw. Jogger’y – 6 szt.
x 2 400,00
- budowa/przebudowa aplikacji/systemu rezerwacji przyczepek – przebudowa istniejącego już systemu do wypożyczania rowerów poprzez
słupek
Wiata do zwrotu/przechowywania wózków
Ławki – 5 szt. x  1 100,00  
Kosze na śmieci – 4 sz. X 250,00
Kwietniki - 8 szt. X 380,00
Pojemnik na piasek i sól – 2 szt. X 300,00
Kostka brukowa wraz z położeniem  
30 mkw x 130,00  
Mata/podłoże gumowe pod sprzęt sportowy – 1 sztuka - 50,00, 250 szt.
X 50,00
Dodatkowe oświetlenie – 6 sztuk x 830,00
Miejski dystrybutor wody – 1 szt.
Do poszerzenia oferty przyczyni się zakup urządzenia do Street Workoutu o średniej wielkości. Takie
urządzenia w zależności od wybranego modelu
stanowią świetną alternatywę dla ćwiczeń siłowych
i aerobowych oferowanych w zamkniętych salach
treningowych. Dodatkowo dbając o zainteresowania oraz rozwój sportowy młodzieży i dorosłych
zostanie zakupiona ścianka do wspinaczki. Planowane ścianki zostaną zakupione w dwóch rozmiarach i dwóch stopniach trudności. Zarówno ścianki
jak i urządzenie do street workoutu nie są obecnie
oferowane na terenie miasta.
Mając na uwadze naszych najmłodszych mieszkańców i ich zainteresowania w ramach realizacji projektu zakupione zostaną liniarki w ilości sztuk 2 oraz
mała ścianka wspinaczkowa.
Codziennie można zaobserwować na ulicach Naszego Miasta osoby biegające. W  ostatnim czasie
ilość osób uprawiających jogging znacząco zwiększyła się. Dlatego też w uzupełnieniu usługi umożliwiającej wypożyczenie roweru, która stosunkowo
niedawno zawitała w Naszym mieście mój projekt
przewiduje zakup wiat postojowych dla przyczepek/wózków do biegania tzw. Jaggerów oraz
dostosowanie istniejącego systemu rezerwacji
rowerów do możliwości zarezerwowania również
przyczepki/wózka do biegania. Takie przyczepki/
wózki są świetną alternatywą dla rodziców którzy
chcieliby w wolnych chwilach biegać lub jeździć ro-

50 000,00
50 000,00
50 000,00
20 000,00
30 600,00
5 600,00
11 000,00
18 000,00
23 000,00
10 000,00
4 000,00
14 400,00
30 000,00
23 000,00
5 500,00
1 000,00
4000,00
1000,00
6 000,00
12 500,00
6 000,00
3 000,00

werem lecz z uwagi na brak możliwości powierzenia
opieki nad dzieckiem innym osobom nie mają zwyczajnie takich możliwości. Dodatkowo koszt zakupu przyczepki/wózka z przeznaczeniem do biegania jest stosunkowo wysoki i nie każdy może sobie
na to pozwolić.  Taka alternatywa będzie idealnym
połączeniem jazdy na rowerze lub biegania ze sprawowaniem opieki. Wiaty z przyczepkami/wózkami
powinny być zlokalizowane albo w obrębie postoju
rowerów albo w miejscu monitorowanym tak aby
możliwa była ich kontrola. Najlepiej gdyby serwis
obsługujący słupki informacyjne zapewniające rowery mógł odbierać przyczepki/wózki do biegania
bezpośrednio od wypożyczających.
Korzystając z tego że na terenie na którym mógłby
zostać zlokalizowany park rosną drzewa projekt
zakłada zakup koszy wiszących/siedzisk/hamaków
(nazewnictwo różnie przyjęte przez osoby oferujące ich sprzedaż) do których instalacji świetnie nadały by się pnie drzew, oczywiście zainstalowane bez
ingerencji w pień drzewa.
Jako uzupełnienie całej infrastruktury projekt zakłada zakup i instalację dodatkowego oświetlenia,
kwietników, koszy na śmieci, ławek, pojemnika na
sól drogową i piasek jak również przeprowadzenie
pełnych prac projektowych, technicznych i przygotowawczych dla terenu oraz planowanej na nim
infrastruktury.
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Oczyszczenie miasta z odpadów i śmieci – tereny leśne, łąkowe i nadrzeczne
Realny kosztorys zadania.

SKRÓCONY Opis zadania:
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
jest miastem słabo oczyszczanym
z odpadów komunalnych i śmieci różnego gabarytu, szczególnie
tereny leśne i łąkowe (tzw. Księża Góra w Okuninie, łąki wzdłuż ulicy Boh. Modlina w kierunku Okunina), wały przeciwpowodziowe, plaże
(przy ulicy Sukiennej)

Wyszczególnienie
Prace oczyszczające porządkowe z zakresu
usuwania odpadów i śmieci
łąki wzdłuż ulicy Boh. Modlina w kierunku
Okunina należące do miasta (ok. 6,5 ha).
Pełny opis zdania:
Obecny stan utrzymywanego porządku wymaga

Proponowana lokalizacja:

Suma 10 000 zł
10 000 zł
poprawy. Skutkiem jest otrzymanie oczyszczonego
terenu i środowiska naturalnego
Harmonogram:
01.03.2016-30.03.2016 –
oczyszczanie terenów zielonych i nadrzecznych.

Strefa fitness i relaksu
z siłownią plenerową w modlinie twierdzy

32

Realny kosztorys zadania.

SKRÓCONY Opis zadania:
Celem projektu jest utworzenie
ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Parku Trzech Kultur w Modlinie
Twierdzy w strefie fitness i relaksu. Założeniem projektu jest   stworzenie atrakcyjnego
miejsca wypoczynku i aktywnego spędzenia
czasu dla mieszkańców osiedla.
Projekt obejmuje ustawienie oraz montaż
urządzeń i elementów siłowni plenerowej
wśród zieleni miejskiej. Zlokalizowanie infrastruktury na terenie parku, który jest oświetlony i monitorowany zapewni odpowiedni
poziom bezpieczeństwa.
Proponowana lokalizacja ZADANIA:
Nr dz. 6/12 obręb 0015
Park Trzech Kultur
Pełny opis zdania:
Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnej,
całorocznej   siłowni plenerowej z urządzeniami
przeznaczonymi  dla młodzieży, dorosłych i seniorów w Parku
Trzech Kultur w Modlinie Twierdzy. Urządzenia
wchodzące w skład siłowni plenerowej mogą być
zamontowane w gruncie na gotowych prefabrykatach i nie wymagają   stosowania specjalnych
nawierzchni. Ich rodzaj został dopasowany do wymagań różnych grup odbiorców i usprawniania
narządu ruchu, doskonalenia kondycji i wzmacniania poszczególny partii mięśni. Urządzenia
planowane w projekcie to: motyl, wioślarz, rower,
biegacz, narciarz, wyciskanie siedząc, poręcze
równoległe z drabinką, orbitrek. Do urządzeń dołączone będą tablice informujące o sposobie ich
użytkowania. Urządzenia zostaną rozmieszczone
z zachowaniem odpowiednich odległości zgodnie z zaleceniami producenta.
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Wyszczególnienie
1. Łączny koszt urządzeń siłowni wraz z montażem i transportem i tablicami informacyjnymi
(ceny brutto)
Koszt poszczególnych urządzeń:
Motyl (6240 zł)
Wioślarz (5100 zł)
Rower (4800 zł)
Poręcze równoległe z drabinką (3800 zł)
Orbitrek (4300)
Wyciskanie siedząc (5800 zł)
Biegacz (4200 zł)
Narciarz (5070 zł)
2. Przygotowanie nawierzchni terenu przeznaczonego pod siłownię: wyrównanie i uporządkowanie powierzchni wysiew trawnika lub jego
uzupełnienie.
3. Koszty wykonania dokumentacji projektowej:
gotowy projekt przygotowany przez Wydział
Projektów Infrastrukturalnych.
Ewentualne wykonanie nowego projektu
zwiększy koszt zadania o 5000 zł
Typy urządzeń uwzględnione w projekcie mogą
ulec zmianie zgodnie z zaleceniami projektanta i
po uzgodnieniu z wnioskodawcą.
W  ramach zadania planowane jest: wyrównanie
i uporządkowanie nawierzchni   terenu i wysiew
trawnika lub jego uzupełnienie.
Uzasadnienie realizacji:
Zaletą projektu jest usytuowanie siłowni plenerowej w Parku Trzech Kultur, który jest oświetlony i
monitorowany. Jego lokalizacja sprzyja rozwoju
rekreacji i aktywnemu spędzaniu czasu. Na terenie osiedla brakuje siłowni plenerowej z szeroką
gamą urządzeń dla osób w różnym wieku, szczególnie dla młodzieży, która nieustannie poszukuje
nowych i aktywnych form spędzenia czasu wol-

Suma 46 310 zł
39 310 zł

7 000 zł

TeksT M. Możdżyńska FOTO Pinkas Nowy Dwor; Memorial book of Nowy-Dwor, Tel Aviv, 1965

Jak już pisaliśmy przez wiele lat w XIX w. Nowy Dwór leżał na trasie teatrów objazdowych. W miarę upływu czasu
przedstawienia zaczęto postrzegać jako tę formę rozrywki, w którą można zaangażować się bezpośrednio. Powstawało
coraz więcej amatorskich grup teatralnych wystawiających przedstawienia nie tylko w celach dochodowych ale również
dla własnej przyjemności.

W

połowie 1900 r. pojawił się pomysł na
utworzenie w Nowym Dworze stałego
teatru. Fundusze miejskie na taką ekstrawagancję jaką był budynek teatralny nie wystarczały.
Projektodawcy, czyli Nowodworskie Bractwo
Trzeźwości, prowadzące gospodę bezalkoholową również nie posiadało pieniędzy. Postanowiono zatem przerobić coś co już istniało. Stała
scena miała stanąć w szopie służącej dotąd na
skład narzędzi przeciwpożarowych. Obliczono
koszty przeróbek. Okazało się jednak, że nawet
wyliczone 600 rubli jest dla Towarzystwa sumą
zbyt wysoką i z pomysłu zrezygnowano. Na potrzeby przedstawień teatralnych zawodowych
i amatorskich nadal wynajmowano budynki od
OSP, miasta lub osób prywatnych.
W 1905 r. na skutek niepowodzeń na froncie
wschodnim i rewolucji w Rosji car Mikołaj II
zrezygnował z cenzury prewencyjnej. Oznaczało
to, że teatry nie muszą zatwierdzać repertuaru.
Skutkiem tej decyzji był przysłowiowy „wysyp” tego rodzaju instytucji. W Nowym Dworze
uaktywnił się lub, co bardziej prawdopodobne,
powstał wówczas amatorski teatr żydowski. Dla
tej społeczności decyzja cara oznaczała nie tylko
swobodę w dobieraniu granych sztuk, ale również
zezwolenie na wystawianie utworów w języku
jidysz. Grupa aktorów amatorów właśnie w tym
języku wystawiła „Dzikusa” Jakuba Gordina.
W spektaklu udział wzięli mi.: Szaul Melamed,
Jakow Rozensztain, Jenkl Szpilberg. Gordin był

nego i seniorów, którzy stanowią duży procent
społeczności w Modlinie Twierdzy. Wyznaczenie
strefy fitness i relaksu wśród zieleni będzie doskonałym sposobem na spędzenie czasu na świeżym
powietrzu, integracji mieszkańców.
Opis pożądanego skutku:
Utworzenie ogólnodostępnej, całorocznej siłowni
plenerowej w strefie fitness i relaksu przyczyni się
do aktywizacji mieszkańców w różnym przedziale
wiekowym, umożliwi aktywne spędzanie czasu
na świeżym powietrzu, wśród zieleni, utrzymania dobrej kondycji i aktywności fizycznej oraz
podniesienia atrakcyjności wizerunkowej osiedla
i rozwoju turystyki poprzez tworzenie nowych terenów rekreacyjnych.

Realny kosztorys zadania.
Wyszczególnienie
Prace oczyszczające porządkowe z zakresu
usuwania odpadów i śmieci
sza na śmieci wewnątrz placu zabaw.

Suma 15 000,00 zł
15 000,00  zł
Proponowana lokalizacja:
ul. Mazowiecka 2 Nowy Dwór Mazowiecki.

Budżet Obywatelski 2016
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Teatr w Nowym Dworze w XIX w. cz.2

Poprawa estetyki osiedlowego placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 2

SKRÓCONY Opis zadania:
Celem projektu jest pomalowanie
ściany garaży sąsiadujących z placem z użyciem dziecięcych motywów. Plac zabaw wymaga również
wymiany istniejących ławeczek (2)
i dostawienia jeszcze jednej oraz ustawienia ko-
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Afisz przedstawienia „Bracia Luria”
wystawianego 6 kwietnia 1908 r.

www.nowydwormaz.pl

Spektakl „Hinke Pinke” amatorskiego teatru żydowskiego wystawiony w nowodworskiej remizie w 1908 r.
Od prawej: Pierwszy rząd: Herman Radziner; Drugi rząd: Sam Bernstein, Dawid Gaławitski, Szmul Bukhner,
Tshizhe Finkelsztein-Jarząmbek; Trzeci rząd: Abraham Bernstein, Jehudit Siemiatycka-Liberman,
Chaim Knaster [reżyser], Feyge Royze Staszewicz-Zaltsman, Jenkl Shpilberg.

autorem popularnych sztuk i scenariuszy filmowych w języku jidysz, nowodworzanie wystawiali również kilka innych jego dzieł, były to: „Braci
Luria”, „Bóg, człowiek i szatan”, „Sierota Chasia”. Tę ostatnią reżyserował nowodworski dentysta, miłośnik teatru Szmul Grabman. Wystawiano
również dzieła innych autorów mi. popularny
musical „Hinke Pinke”. Aktorami żydowskiego
teatru było kilkanaście osób. Szczególnie wyróżniali się: Chaim Kastner, Feiga Roiza Staszewicz, Herman Radziner, Finkelsztein, Bernstein,
Nakman, Kisin, Aizenberg, Stanisławski, Sztain,
Szaul Mogielnicki i siostry Jerozolimskie. Próby
spektakli odbywały się w plenerze lub w domu
Mogielnickich, a przedstawienia w remizie.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości sytuacja
nowodworskich teatrów wyraźnie się poprawiła.
Liczba mnoga jest w tym wypadku nieprzypadkowa. Nie wiemy ile ich dokładnie istniało gdyż praktycznie amatorskie zespoły działały w tym czasie
przy szkołach, pojawiały się przy parafiach, były
organizowane przez stowarzyszenia i przez oddziały
wojskowe. Występy ułatwiało powstawanie w okresie międzywojennym profesjonalnych kin. Osobom
pamiętającym nowodworskie kino „Lenino” czyli
przedwojenny kinoteatr „Halka” nie trzeba przypominać, że oprócz ekranu i widowni budynek ten
mieścił scenę. W dwóch kinach miejskich i jednym
wojskowym odbywały się przedstawienia amatorskie i profesjonalne. Podobnie działo się w kasynie
w Twierdzy.
Trudno powiedzieć czy warszawski teatr „Reduta”,
który w latach dwudziestych w Twierdzy wystawił dramat Żeromskiego „Sułkowski” zagrał także
w Nowym Dworze. Wiemy natomiast, że w 1931 r.
komedię Kaweckiego „Fura słomy” w reżyserii Piskorskiego amatorski teatr garnizonu modlińskiego

zaprezentował również w mieście. Podobnie garnizon nowodworski posiadał swój zespół teatralny.
Na święta i uroczystości religijne przedstawienia
przygotowywał „zespół dramatyczny” istniejący
w parafii św. Michała. Tworzyli go członkowie
Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej i Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej działających
w ramach Akcji Katolickiej. Organizacja ta wykorzystywała teatr jako element wychowawczy,
ale także jako czynnik pozwalający na zdobycie
funduszy koniecznych do rozwoju stowarzyszenia. Wstęp na przedstawienia był biletowany,
członkowie organizacji mogli nabyć wejściówkę
w tańszej cenie. Teatr Stowarzyszenia Młodzieży przeżywał powodzenia i kryzysy. W 1929 r.
zagrali kilka przedstawień, ale pojawiły się plotki o defraudacji zdobytych funduszy. Skutek był
taki, że pomimo iż byli chętni do grania przedstawienia się nie odbywały i zespół prawdopodobnie rozpadł się. Rok później został reaktywowany. W 1931 r. zysk uzyskany z przedstawienia
jasełkowego wyniósł 295 zł. Przeznaczono go na
potrzeby biblioteki towarzystwa i materiały dla
kół zainteresowań. Nie wiemy jakie sztuki odgrywano gdyż dokumenty podają jedynie okazję
z jakiej odbywało się przedstawienie a nie jego
tytuł. Jedyna konkretna informacja pochodzi
z grudnia 1931 r. gdy druhny przedstawiły jednoaktówkę „Złota ręka”.
Prawdopodobnie podobne cele stawiał sobie teatr amatorski istniejący przy nowodworskiej OSP.
W tym wypadku wiadomo jedynie, że dochody jakie przynosił przeznaczano na potrzeby strażaków.
Występy polskich teatrów zawodowych i amatorskich przerwał wybuch II wojny światowej.
Na występy sceniczne nowodworzanie musieli
poczekać do 1945 r.
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100 lat Stefanii Urbańczyk!

„Bezpieczna droga do szkoły”

TeksT I FOTO Aneta Pielach – Pierscieniak

TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak FOTO Straż Miejska

9

Wspaniały jubileusz setnej rocznicy urodzin świętowała Pani Stefania Urbańczyk. Życzenia i gratulacje złożył Jej osobiście burmistrz
Jacek Kowalski.

sierpnia Pani Stefania Urbańczyk kończy 100
lat. W piątek, 7 sierpnia dostojną Jubilatkę
odwiedził domu burmistrz Jacek Kowalski. Złożył
na Jej ręce kwiaty oraz gratulacje z okazji tak
wspaniałej rocznicy. Podziękował za pracę na rzecz
rodziny i społeczeństwa a także życzył zdrowia
i kolejnych spokojnych, pogodnych i szczęśliwych
lat w klimacie życzliwości i wdzięczności ludzkiej.
List gratulacyjny odczytała także pani Małgorzata
Zofińska – szefowa nowodworskiego KRUS-u.
Również złożyła Jubilatce najserdeczniejsze
życzenia jeszcze długich lat w zdrowiu i otoczeniu
najbliższych.
Pani Stefania otoczona liczną rodziną – dziećmi
(a ma ich dziewięcioro) wnukami i prawnukami

nie kryła wzruszenia i wdzięczności. Niezwykle
ujmujący byli najmłodsi członkowie rodziny, którzy
na tę okazję przygotowali wierszyki i bukieciki
kwiatów. Po krótkiej rozmowie przyszedł czas na
symboliczną lampkę szampana oraz własnoręcznie

zrobiony przez jedną z córek tort. Wspólnie
odśpiewano też „100 lat” zmieniając liczbę na 200.
Na koniec wszyscy stanęli to pamiątkowego
zdjęcia.

Od 1 września ruszyła kolejna edycja akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Jak zawsze prowadzą ją nowodworscy strażnicy miejscy.

W

raz z nowym rokiem szkolnym nowodworska Straż Miejska po raz kolejny prowadzi
akcję „Bezpieczna droga do szkoły”.
Już w lipcu funkcjonariusze zaczęli kontrole
na przejściach dla pieszych zlokalizowanych
w okolicach szkół i przedszkoli. Wiele znaków
drogowych na wniosek strażników zostało wymienionych, natomiast inne elementy oznakowania zostały starannie wyczyszczone przez MZO.
Większość kierowców wie zapewne, że w pobliżu
szkół będzie można napotkać strażnika, lub osobę
posiadającą uprawnienia do przeprowadzania

dzieci przez przejście dla pieszych.
Strażnicy są obecni na każdym osiedlu:
– w Modlinie Starym – w okolicach Szkoły Podstawowej nr 3 (ul. Kopernika/Szkolna);
– w Twierdzy Modlin – w rejonie ulic 29 Listopada i Moniuszki, dojście do Zespołu Szkół
i Przedszkola nr 4;
– w centrum miasta na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Słowackiego;
– przy Publicznym Gimnazjum nr 1 (skrzyżowanie
ulic Partyzantów i Słowackiego;
– w rejonie Szkoły Podstawowej nr 5 (ulice

Maturzystów, Chemików, Inżynierska, wymiennie, w zależności od potrzeb);
Dodatkowo patrole monitorują rejon Zespołu
Szkół nr 1 gdzie w godzinach porannych jest
duży ruch samochodów.
Strażnicy prowadzą akcję w godzinach od 7:30
do godz. 10:00 a potrwa ona do 11 września.
Oprócz działań prewencyjnych strażnicy, na wniosek mieszkańców, radnych i opinii Komendy
Powiatowej Policji przygotowali mobilne punkty
pomiaru prędkości pojazdów w rejonach szkół
i przedszkoli na początku września.

Obchody Święta Wojska Polskiego
TeksT mjr Dariusz URBAN FOTO Michał DUDEK

Z

W czasie wojny polsko-bolszewickiej między 13 a 25 sierpnia 1920 roku na przedmieściach Warszawy Wojsko Polskie stoczyło
z Armią Czerwoną jedną z najważniejszych bitew w dziejach historii świata.

wycięska bitwa zwana “Bitwą warszawską”
lub “Cudem nad Wisłą” przekreśliła plany rozprzestrzenienia bolszewickiej rewolucji na Europę
Zachodnią. Na pamiątkę zwycięskiej , Sejm RP
ustawą z dnia 30 lipca 1992 roku ustanowił dzień 15
sierpnia Świętem Wojska Polskiego.
Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
obchodziliśmy również w 2. Mazowieckiem Pułku
Saperów. Na uroczystym apelu, który odbył się przy
pomniku “Poległych Saperów” zebrały się wszystkie
pododdziały pułku oraz pracownicy wojska. Dzisiejsze Święto było doskonałą okazją wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz
uhonorowania wyróżniających się żołnierzy tytułem
“Zasłużony Żołnierz RP” przez Dowódcę Pułku płk
Adam PRZYGODA. Jednocześnie podziękował
wszystkim saperom oraz pracownikom wojska

za codzienny wysiłek i trud wkładany w realizację
wyznaczonych celów.
Życzenia i podziękowania kazuńskim saperom w rozkazie specjalnym przekazał również Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosław
RÓŻAŃSKI, podkreślając przy tym ogromną wagę
obchodzonego Święta.
Składając kwiaty pod pomnikiem “Poległych
Saperów” oraz “Pomnikiem Obrońców Modlina i Kazunia”, Dowódca upamiętnił polskich
żołnierzy poległych na frontach wszystkich bitew
współczesnego świata, a w szczególności saperów
poległych w czasie pełnienia służby PKW Afganistan: plut. Waldemara SUJDAKA, kpr. Pawła
BRODZIKOWSKIEGO, kpr. Pawła SZWEDA,
plut. Pawła STYPUŁĘ, kpr. Pawła STANIASZKA.
W ramach programu “Żołnierska Pamięć” saperzy

wystawili posterunek honorowy na cmentarzu
wojskowym w Palmirach.

Będzie remont kolejnej mogiły wojennej na cmentarzu?
TeksT I FOTO Aneta Pielach – Pierścieniak

Miasto chce odrestaurować kolejne mogiły wojenne na cmentarzu parafialnym. Byłaby to kontynuacja prac, które wykonano
na jednym z grobów w ubiegłym roku. Aby to zrobić potrzebna jest zgoda konserwatora zabytków i środki finansowe od
wojewody.

M

iasto wysłało wniosek do Mazowieckiego
Konserwatora zabytków o wyrażenie zgody
na remont kolejnej mogiły wojennej, która znajduje
się na cmentarzu parafialnym w centrum miasta.
We wrześniu ub. roku wyremontowano pierwszą
z mogił, w której spoczywają żołnierze Wojska Polskiego polegli w czasie II wojny światowej. Teraz
miasto chce wyremontować kolejną, znajdującą się
tuż za tą wyremontowaną w ubiegłym roku.
Wczoraj (20.08) odbyła się wizja lokalna z udziałem
przedstawicieli mazowieckiego wojewódzkiego kon-

serwatora zabytków i wojewody, proboszcza parafii
św. Michała Archanioła Andrzeja Kwiatkowskiego,
naczelnika i pracownika Wydziału Gospodarki
Komunalnej oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków Marka Przeździeckiego. Podczas spotkania
omówiono zakres prac i ustalono, że zakres remontu
jak i rodzaj użytych materiałów powinny być takie
same jak przy ubiegłorocznym remoncie.
Przy okazji dokonano też oględzin mogiły żołnierzy
poległych w czasie wojny polsko – bolszewickiej
z 1920 roku. Ustalono, że ona również wymaga

renowacji w związku z czym miasto wystosuje do
województwa w tej sprawie wniosek.
Z ustaleń wynika, że miasto otrzyma zgodę na
przeprowadzenie prac zarówno na mogile z czasów
II wojny światowej jak i tej, w której spoczywają
polegli w 1920 roku.
Jednocześnie województwo musi przekazać miastu
środki finansowe na przeprowadzenie renowacji tych
grobów. Prace rozpoczną się po ich otrzymaniu.

Mogiła odnowiona w 2014 roku.
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„Lato w Mieście 2015”
- spotkanie z sokolnikiem
- obserwowanie przylotów i odlotów samolotów

TeksT I FOTO NOSIR

Podczas tegorocznych wakacji dzieci z nowodworskich szkół uczestniczyły w organizowanej przez Nowodworski Ośrodek Sportu
i Rekreacji akcji „Lato w Mieście”.

C

zterogodzinne zajęcia (między godz. 1000
a 1400) odbywały się w dniach 6-10, 13-17 lipca oraz 3-7, 10-14 sierpnia. Do udziału w zajęciach
łącznie zostało zgłoszonych 251 osób. Ze względu
na tak dużą liczebność, wyodrębniono 9 grup. (SP
nr 5 – 4 grupy; ZS nr 3 – 2 grupy; ZS nr 1 – 2 grupy;
ZS nr 4 – 1 grupa).
Problemem była postawa rodziców, którzy zapisywali dzieci, a nie posyłali ich na zajęcia, nie
zawiadamiając opiekunów czy sekretariatu NOSiR,
co blokowało miejsca i uniemożliwiało skorzystanie z zajęć osobom znajdującym się na liście rezerwowej.
Do opieki nad dziećmi zaangażowani zostali nauczyciele ze szkół biorących udział w akcji, którzy
podczas planowych dni w szkole dbali o atrakcje
m.in.:

- gry i zabawy w wodzie (basen)
- zajęcia taneczne z instruktorem
- nauka strzelania z wiatrówki

• Pokaz Ratowniczy na plaży prowadzony przez ratowników OSP-RW i WOPR
- technika pierwszej pomocy
- bezpieczny wypoczynek nad wodą
- kąpiel w rzece pod nadzorem ratowników

- zajęcia plastyczne
- zajęcia ruchowe
- „dni filmowe”
- zabawy i konkursy

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z nauczycielami opracował formę i cele akcji.
Koordynacja wszystkich działań (tj. transport,
rezerwacja miejsc wycieczek, prowiant, napoje,
zakup materiałów dydaktycznych) była po stronie
NOSiR-u. Głównym celem akcji było zapewnienie zajęć rekreacyjno-edukacyjnych, tak aby przez
zabawę dzieci mogły poszerzyć wiedzę, oraz wyprowadzenie ich poza codzienne środowisko. Podczas wycieczek uczestnicy akcji poznali historię
regionu, przybliżyli się do natury i nabyli cenną
wiedzę przydatną w różnych aspektach życia,
np. odprawa celna, dbanie o środowisko, opieka
nad zwierzętami czy poznanie podstawowych
zasad ruchu drogowego, a liczne zajęcia ruchowe
przekonały do sportu i aktywności fizycznej.
Dodatkową atrakcją były podróże pociągiem do
miejsc docelowych. Akcja spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony zarówno rodziców jak
i dzieci. Uczestnikom podobała się forma prowadzenia zajęć, wielu z nich wyraziło chęć wzięcia
udziału w kolejnych tak zorganizowanych wakacjach na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Dzieci ze wszystkich grup naprzemiennie brały
udział w poszczególnych zajęciach:
• Zajęcia w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji:
- piłka nożna (hala, boisko zewnętrzne)
- tenis stołowy
- bilard
- badminton
- zajęcia na basenie z instruktorami pływania

28

- wyścigi
- zabawy ruchowe (bitwa na poduszki, zjeżdżalnie)
- projekcja filmu

- strefa ruchu
- strefa „małej lady”
- strefa mini marketu
- strefa „pichcę i knocę”
- strefa małolata
- strefa klocków COBI
- strefa multimediów

- strefa plastyczna
• Stadnina koni w Zarębowie
- zajęcia na temat sposobów oporządzania koni
przed i po jeździe
- jazda konna w siodle
- jazda wozem zaprzężonym w konie
- zabawa z koniem
- pogadanka leśniczego na temat lasu i jego
mieszkańców
• Muzeum „Granica” w Puszczy Kampinoskiej

• Zwiedzanie Twierdzy Modlin z przewodnikiem
- zapoznanie z historią Twierdzy Modlin
- zwiedzanie podziemnych korytarzy fortyfikacyjnych, okolic Klubu Garnizonowego, starej
prochowni, koszar wojskowych, starej pralni,
Reduty Napoleona, cmentarza wojskowego oraz
Fortu Zakroczym
- ognisko

• Ostatniego dnia akcji (na terenie NOSiR ) zorganizowane zostało Miasteczko Średniowieczne.
Atrakcje zapewniała grupa rekonstrukcyjna
PEREPUŁUT.
- zapoznanie z dawną kulturą, tradycją, sztuką
- prelekcja historyczna
-pokazy walk rycerskich
-udział w walkach w pełnym rynsztunku
- przymierzanie strojów rycerskich
-strzelanie z łuku
-przeciąganie liny

• Miasteczko Ruchu Drogowego w Modlinie
- informacja o zasadach bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
- zajęcia na rowerze

• Gra terenowa na terenie parku militarnego
- zabawa na świeżym powietrzu
- podchody – szukanie skarbu

• Wycieczka na Lotnisko Warszawa-Modlin
- spotkanie z Rzecznikiem Lotniska WarszawaModlin na temat funkcjonowania lotniska
- zwiedzanie budynku portu
- poznanie etapów podróży m.in. zapoznanie
z odprawą celną

Dużą radość naszym podopiecznym sprawiły
wycieczki poza teren Nowego Dworu Mazowieckiego.
• Park Linowy w Pomiechówku
- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu pod okiem instruktora wspinaczki
- technika wspinania i asekuracji
- ubiór wspinaczkowy

- zwiedzanie Muzeum
- spacer ścieżką dydaktyczną z przewodnikiem
• Centrum Kreatywnej Zabawy w Jachrance
Dzieci spędziły czas bawiąc się pod opieką animatorów w różnych strefach:
- strefa sceny i kina 3D

• Sala zabaw Bajbalandia
- zabawy w piłeczkach

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl

• Kino w Nasielsku w 3D
- w piątek 07.08.2015r. wszystkie grupy wybrały się
do kina w Nasielsku na film pt. „W głowie się nie
mieści”
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Na górskim szlaku

Nowodworska Róża Wiatrów, jak co roku moc wrażeń i dawka dobrej zabawy !

TeksT I FOTO Opiekunowie, dzieci i młodzież z kolonii w Zawoi

TeksT I FOTO NOK

Stowarzyszenie Sztangielek współpracując z Parafią św. Barbary w Modlinie Twierdzy i Urzędem Miasta w Nowym Dworze
Mazowieckim zorganizował wypoczynek letni w Zawoi.

O

d 23 do 29 lipca 2015 dzieci i młodzież poznawały specyfikę krajobrazu górskiego, przyrodę
Beskidu, kulturę i tradycje góralskie. Odwiedziły
Babiogórski Park Narodowy, spotkały się z grupą
folklorystyczną górali babiogórskich, brały również udział w zajęciach plastycznych, muzycznych
i sportowych. Podczas pobytu uczestnicy zwiedzili Kalwarię Zebrzydowską, Muzeum Papieskie
w Wadowicach i posmakowali pysznych kremówek.

Dodatkowo odwiedzili Jasną Górę, Sanktuarium
w krakowskich Łagiewnikach i Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Był też czas na szaloną zabawę
w Parku Rozrywki Zatorland. Ruchome dinozaury,
dom do góry nogami i kino 5D zrobiły na dzieciach
ogromne wrażenie. Ciekawym doświadczeniem była
wizyta w Parku Daniela Czarnego gdzie koloniści
mogli karmić sarny, lamy, kozy i owce. Grupa integrowała się podczas ognisk, dyskotek i zajęć profi-

22 SIERPNIA w ciepły, letni, wieczór, na dziedzińcu Nowodworskiego Ośrodka Kultury odbyło się kolejne spotkanie z muzyką żeglarską
- Nowodworska Róża Wiatrów.

laktycznych, które uczyły współdziałania, asertywności i radzenia sobie ze stresem.
Wyjazd dostarczył uczestnikom wielu wrażeń i miłych wspomnień. Dziękujemy Panu Burmistrzowi
Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim,
Caritasowi i indywidualnym darczyńcom za dofinansowanie i wsparcie w organizacji kolonii.

U

Spotkanie prezesa ZOR RP z Prezydentem RP w Belwederze
TeksT I FOTO K.

Z okazji Święta Wojska Polskiego płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej uczestniczył 15 sierpnia 2015 w spotkaniu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, zorganizowanym w Belwederze.

W

rozmowie z Prezydentem płk rez. Alfred
Kabata złożył w imieniu członków ZOR RP
gratulacje z okazji wyboru i objęcia stanowiska
Prezydenta RP oraz życzenia realizacji zamierzeń
służących umacnianiu bezpieczeństwa naszego
kraju.
Życzył również Prezydentowi pomyślności w ży-

ciu osobistym.
Poinformował także Prezydenta o zamiarze uhonorowania go gwoździem honorowym na drzewcu sztandaru, który wręczony zostanie ZG ZOR
RP i zaprosił Prezydenta do udziału w uroczystości wręczenia sztandaru.
Płk rez. Alfred Kabata rozmawiał także z Paw-

łem Solochem – szefem Biura Bezpieczeństwa
Narodowego, któremu przedstawił najważniejsze
przedsięwzięcia realizowane przez Związek. Szef
BBN był bardzo zainteresowany działaniami
ZOR RP na rzecz spraw proobronnych i kształtowania patriotycznych postaw młodzieży.

słyszeliśmy trzy rewelacyjne koncerty. Żeglarskie pieśni płynęły ze sceny do późnych godzin wieczornych. Zespoły, które wystąpiły należą
do czołówki nurtu piosenki żeglarskiej w Polsce.
Nikt z muzyków nie żałował strun i tych głosowych
i w instrumentach. Na początek Mirek Koval Kowalewski wraz ze swoim zespołem Zejman & Garkumpel zaprezentowali się w niezwykle energetycznym
programie dla dzieci i rodziców, podczas którego
oprócz fantastycznych piosenek znalazły się także
zabawy i konkursy dla wszystkich. Całe rodziny angażowane zostały do wspólnych zabaw. Po przerwie
fenomenalny koncert dała grupa „Banana Boat”.
Sekstet śpiewał a cappella robiąc ogromne wrażenie
na słuchaczach dbałością wykonania, synchronizacją
głosów i talentem muzycznym wszystkich śpiewających Panów. W repertuarze znalazły się nie tylko

tradycyjne szanty, ale również kilka współczesnych
szlagierów filmowych jak „Krąg Życia” z filmu „Król
Lew”. Rozkołysaną i rozbawioną publiczność po
koncercie grupy „Banana Boat” ponownie przywitał
zespół „Zejman & Garkumpel” tym razem w wersji
dla dorosłych. Na dalekie oceny wypłynęliśmy przy
dźwiękach perkusji, gitary basowej, ukulele, skrzypiec, gitary akustycznej i donośnego wokalu Mirka

Kovala Kowalewskiego, który pomiędzy szantami
zabawiał nas opowieściami o morzu i żeglarstwie.
Przedostatni już weekend lata upłynął na dziedzińcu
Nowodworskiego Ośrodka Kultury w atmosferze
dobrej, przyjaznej zabawy w towarzystwie sympatycznych ludzi i znakomitych muzyków.
Projekt współfinansowany ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego.

Wręczenie sztandaru Związkowi Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
TeksT I FOTO ALFRED KABATA

Uroczystość wręczenia sztandaru Związkowi Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się na dziedzińcu w Twierdzy
Modlin (ul. gen. Bema 200 c – Brama Kadetów) w dniu 20 września 2015 r. o godz. 13.30.

F

Obchody 95. Rocznicy Bitwy Warszawskiej
TeksT K. FOTO B. Morawski, Gazeta Nowodworska

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Nowym Dworze
Mazowieckim byli organizatorami obchodów 95. Rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego.

W

uroczystości uczestniczyli Jacek Kowalski –
burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego
i Krzysztof Bisialski – przewodniczący Rady Miejskiej.
Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele pw. św.
Michała Archanioła, po zakończeniu, której nastąpił
przemarsz pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.
Po odśpiewaniu i odegraniu hymnu państwowego
głos zabrał współorganizator uroczystości płk rez.
Alfred Kabata - prezes ZG ZOR RP, który powitał przybyłych pod pomnik mieszkańców miasta,
harcerzy, seniorów harcerstwa, młodzież szkolną,
przedstawicieli organizacji społecznych, radnych
miejskich. Wśród uczestników uroczystości byli:
Tadeusz Wasilewski – sekretarz Gminy Czosnów
i phm. Zenon Jendor – komendant Hufca ZHP.
W okolicznościowym wystąpieniu płk rez. Alfred
Kabata mówił o znaczeniu Bitwy Warszawskiej
dla niepodległości Polski. Podkreślił również, że
w okresie międzywojennym organizatorem Dnia
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Żołnierza Polskiego obchodzonego 15 – go sierpnia
dla upamiętnienia zwycięskiej Bitwy Warszawskiej
był stacjonujący w Nowym Dworze Mazowieckim
Batalion Elektrotechniczny.
Kolejnym punktem uroczystości było zapalenie znicza pamięci przez 101 – letniego kombatanta, kpt.
w st. spocz. Andrzeja Raka – najstarszego członka
ZOR RP oraz 91 – letniego Romana Kaczorowskie-

go - Honorowego Obywatela Nowego Dworu Mazowieckiego. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod
pomnikiem Marszałka Piłsudskiego.
Zabierając głos burmistrz Jacek Kowalski podziękował Związkowi Oficerów Rezerwy RP i nowodworskim harcerzom za zorganizowanie uroczystości.
Uroczystość zakończyło odśpiewanie pieśni „Marsz
I Brygady”.

www.nowydwormaz.pl

undatorem
sztandaru
jest Grupa Konkret S.A.
Rodzicami
chrzestnymi
sztandaru będą:
Anna Maria Anders – córka gen.
Władysława Andersa i mjr
w st. spocz. prof.
dr hab. Leszek
Żukowski – prezes Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Wręczenia sztandaru dokona wiceminister Obrony
Narodowej
– Maciej Jankowski – podsekretarz
stanu w MON

www.nowydwormaz.pl
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Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 – klasy I-III w Szkole Podstawowej
nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim
TeksT I FOTO Grażyna Duch, Mirosława Franczak, Anna Dryblak, Beata Filipiak

26 czerwca 2015 roku zakończyliśmy pracowity rok szkolny 2014/2015.

O

godzinie 11.00 uczniowie klas trzecich oficjalnie rozpoczęli uroczystość, witając zaproszonych gości – przedstawicieli Urzędu Miasta
– panią Agnieszkę Sejdę oraz Rady Miasta – panią
Grażynę Brzozowską i pana Włodzimierza Laura,
dyrektora szkoły – Agnieszkę Pindel, wicedyrektorów – Irminę Bieńkowską i Tomasza Szadkowskiego ,nauczycieli, wychowawców, rodziców
i uczniów.
Po wprowadzeniu sztandaru odśpiewano hymn

szkoły. Następnie rozpoczął się krótki program artystyczny, składający się z wierszy, tańca i wesołych
wakacyjnych piosenek.
Pięknie zaprezentowali się zwycięzcy szkolnych
i pozaszkolnych konkursów wokalnych.
Dyrektor szkoły , Agnieszka Pindel, dziękując za
ten wspaniały rok, podkreśliła, że był to wspólny
sukces, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Życzyła
także wszystkim udanego, bezpiecznego wypoczynku na wakacjach.

Nasi najlepsi uczniowie klas I-III odebrali nagrody
książkowe wręczane im przez panią dyrektor,
zaproszonych gości oraz wychowawców.
Dzieci z klas III pożegnały swoje wychowawczynie: Beatę Filipiak, Grażynę Duch, Mirosławę
Franczak i Annę Dryblak , dziękując im za opiekę
i trud włożony w ich naukę i wychowanie.
Mamy nadzieję, że pogodny nastrój, który
zapanował na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2014/2015 przeniesie się na czas wakacyjny.

TeksT I FOTO JAN CIOS

W dniach 15-22 sierpnia 2015 r. UKS Lotnisko Modlin był organizatorem obozu sportowo-rekreacyjnego w ośrodku AZS WILKASY
w woj. warmińsko-mazurskim.

czestnikami byli chłopcy trenujący piłkę
nożną pod kierunkiem trenera Jana Ciosa
, dziewczęta – siatkarki trenowane przez panią
Brygidę Małkiewicz. Organizacją czasu wolnego
zajmowała się pani Anna Renc .
Na bazę wybraliśmy ośrodek spełniający
nasze wymagania dotyczące zaplecza sportowego (boisko do piłki nożnej z profesjonalną
nawierzchnią ,piłki siatkowej ,hali sportowej,
basenu).
Ośrodek położony nad jeziorem Niegocin
z piaszczystą plażą, wypożyczalnią sprzętu wodnego i sportowego. Do dyspozycji mieliśmy kajaki i rowery wodne, deski windsurfingowe, łódki
wiosłowe, rowery górskie.
Poza treningami zapewnialiśmy uczestnikom
zajęcia rekreacyjne. Korzystaliśmy z pływalni
miejskiej – Aquapark , kajaków ,rowerów
wodnych. Płynęliśmy statkiem po jeziorze Niegocin oraz zwiedzaliśmy miasto Giżycko.
Program był bardzo intensywny, oprócz planowanych treningów, rozgrywek sportowych odbyły
się również konkursy wiedzy na temat regionu
mazurskiego.
Wychowawcy przygotowali dla wszystkich uczestników obozu chrzest na zawodników naszego
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Uwag a! Zmiana pr zepisów
Zmiana przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących zezwoleń na usuwanie
drzew i krzewów.
Od 28 sierpnia 2015 r. topole, wierzby, kasztanowce zwyczajne, klony jesionolistne,
klony srebrzyste, robinie akacjowe i platany
klonolistne, których obwód pnia mierzony
na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi
nie przekroczy 35 cm można usuwać bez
zezwolenia. Drzewa mogą usuwać tylko te
osoby, które mają tytuł prawny do władania
nieruchomością, na której drzewa rosną.

UKS-u. Kandydaci musieli uzasadnić chęć
przynależenia do poszczególnych sekcji ,napisać
podanie życiorys, pokonać tor przeszkód.
Odbył się również kurs pierwszej pomocy

zakończony egzaminem i otrzymaniem Certyfikatu ukończenia kursu I pomocy. Piękna pogoda podczas naszego pobytu zachęcała do kąpieli
w jeziorze pod czujnym okiem ratownika.

W przypadku pozostałych gatunków obwód pnia nie może przekroczyć 25 cm. Bez
zezwolenia można usuwać również krzewy,
których wiek nie przekracza 10 lat.
Ponadto w przypadku realizacji inwestycji
wymagającej uzyskania pozwolenia na
rozbiórkę lub pozwolenia na budowę do
wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu
wykonany przez projektanta posiadającego
uprawnienia budowlane.

przypominamy

SYSTEM
GOSPODARKI
ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Przypominamy, że od września
wznowiony został odbiór popiołu
z Modlina Górki i Nowodworzanki.
Czysty popiół bez domieszki odpadów komunalnych należy wystawić przed posesję do godziny
7:30 w workach lub pojemnikach

Wilkasy 2015

U

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

FAKTY NOWODWORSKIE

co dwa tygodnie w terminach:
Wrzesień 10, 24
Październik 8, 22
Listopad 5, 19
Grudzień 3, 17, 31
Prosimy mieszkańców pozostałej
części miasta o telefoniczne zgłoszenie potrzeby odbioru popiołu
pod numerem 22 51 22 198.

Informacja dot. Letniej Akcji Wyjazdowej
Nowodworski samorząd co roku dofinansowuje wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta. W tym roku środki
finansowe zostały przyznane na 6 obozów,
w których uczestniczyły łącznie 194 osoby.
Kwota dofinansowania to
38 400,00 zł.
Organizatorami wyjazdów były takie organizacje jak:

1. Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki
2. Stowarzyszenie Sztangielek
3. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy
par. św. Maksymiliana Kolbego
4. UKS lotnisko Modlin
5. Nowodworski Klub Sportów Walki ,,Bastion”
6. Międzyszkolny Uczniowski klub Sportowy
,,SPARTA”

Termin wpłaty III raty za sprzedaż napojów
alkoholowych upływa 30 września 2015 r.
Burmistrz Miasta uprzejmie informuję, że w
dniu 30 września br. (środa) upływa termin
wpłaty III raty za sprzedaż napojów alkoholowych.
Jeżeli wpłata będzie dokonywana w ostatnim dniu terminu (środa 30 września br.),
proponuję, aby została uiszczona w formie
gotówkowej bezpośrednio w Oddziale Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Nowym
Dworze Mazowieckim przy ul. Targowej 1/3
w godzinach otwarcia tj. poniedziałek - piątek
8:00-18:00 lub w Bankowym Punkcie Kasowym w budynku Urzędu Miejskiego przy ul.
Zakroczymskiej 30 w godzinach otwarcia tj.
poniedziałek 9:00 – 16:30, wtorek – piątek
8:00 – 15:30. Zaproponowane rozwiązanie
zagwarantuje, że środki finansowe znajdą się

na rachunku Urzędu Miejskiego w ustawowym terminie tj. do dnia 30 września br.
Informuję Państwa również, że opłaty za
sprzedaż napojów alkoholowych, które
wpłyną na rachunek gminy po dniu 30 września br. będą traktowane jak opłaty uiszczone
po terminie, co z mocy art. 18 pkt.12 ust.5
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.
Nr rachunku bankowego, na który należy
wnosić opłaty:
35 8009 1062 0016 4119 2007 0001
Dodatkowe informacje udzielane są
w Wydziale Spraw Obywatelskich
- pok. 227
Nr tel. (22) 5122266, (22) 5122263

S t y p e n d i u m s z k o l n e o c h a r a k t e r z e s o c j a l n y m n a r o k s z k o l n y 2 0 15 / 2 0 16 .
Pomoc materialna o charakterze socjalnym
przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych - do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepeł-

nosprawnościami realizację odpowiednio
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia
realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów
nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24
roku życia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę

w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
są osoby spokrewnione lub niespokrewnione
pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące.
Dochód na jednego członka rodziny nie może
przekroczyć kwoty 456zł netto.
Wnioski o stypendium można pobrać

ze szkół, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz
w Urzędzie Miejskim przy ul. Zakroczymskiej
30 w pok. 101 i 307. Wnioski będą wydawane
od dnia 01.09.2015 roku.
Wniosek o ww. stypendium należy złożyć
w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim do dnia 15.09.2015r.
Do wniosku należy dołączyć wszelkie zaświadczenia, decyzje, wyroki sądów, karty
osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy niezbędne do wyliczenia dochodu na jednego członka rodziny.

W y p r a w k a s z k o l n a 2 0 15 r . * W y p r a w k a s z k o l n a 2 0 15 r .
Wyprawka szkolna to pomoc finansowa dla
uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
Pomoc przysługuje:
• uczniom z klasy III szkoły podstawowej oraz
klasy IV technikum pochodzącym z rodzin,
w których dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693), w wysokości
obowiązującej na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
• uczniom z klasy III szkoły podstawowej oraz
klasy IV technikum pochodzącym z rodzin
niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015
r. poz. 163 i 693), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,
uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne;
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• uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół
dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych,
z wyjątkiem klasy I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych:
zasadniczych szkół zawodowych, liceów
ogólnokształcących, techników lub szkół
specjalnych przysposabiających do pracy
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I i II,
ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących
szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I,
ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klasy I i IV, lub liceów plastycznych;
• uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz uczniom z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub

znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych. To dofinansowanie dotyczy uczniów
uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016
do szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy
IV, gimnazjum, z wyjątkiem klasy I, i szkoły
ponadgimnazjalnej. Dofinansowanie na
zakup materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom klasy I i II szkoły podstawowej
jedynie w przypadku gdy ci uczniowie nie
korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu
edukacji: polonistycznej, matematycznej,
przyrodniczej i społecznej, który zapewnia
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 22ad ust. 1 ustawy
o systemie oświaty.
W zależności od klasy wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 445 zł, w przypadku zakupu podręczników do kształcenia
specjalnego wysokość ta może sięgać 770 zł.
Dochód na jednego członka rodziny nie może
przekroczyć kwoty 574zł netto.
Wnioski o wyprawkę szkolną można pobrać
ze szkół. Wniosek należy złożyć w szkole do
której będzie uczęszczał uczeń, dla której or-

ganem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór
Mazowiecki. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inny organ
mogą pobrać wniosek w pok. 307 w Urzędzie
Miejskim w Nowym Dworze Maz.
Wnioski należy złożyć do 10 września 2015r.
w:
- szkole prowadzonej przez Miasto Nowy
Dwór Mazowiecki
- Urzędzie Miejskim ul. Zakroczymska 30
Nowy Dwór Maz. pok. 307, szkoły ponadgimnazjalne (oprócz Zespołu Szkół nr 2
w NDM oraz Zespołu Szkół w Nowym Dworze
Maz. – Modlinie Twierdzy, wnioski do dyrektorów szkół)
Do wniosku należy dołączyć wszelkie zaświadczenia, decyzje, wyroki sądów, karty
osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy niezbędne do wyliczenia dochodu na jednego członka rodziny.
Wypłata środków finansowych nastąpi po
przedstawieniu oryginału dowodu zakupu
(rachunku, faktury) odpowiednio w szkole
bądź Urzędzie Miejskim.
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Alan Banaszek Mistrzem Europy Juniorów!

Nowodworskie kanadyjkarki Mistrzyniami Polski

TeksT RED. FOTO naszosie.pl

TeksT I FOTO Trener sekcji kajakowej NOSiR Mariusz Szałkowski

Nowodworzanin Alan Banaszek zdobył złoty medal Mistrzostw Europy Juniorów w wyścigu ze startu wspólnego!!!

M

łodzi kolarze mieli do pokonania 124 kilometry w dziewięciu rundach. W połowie dystansu zaatakowali Polacy: Alan Banaszek i Szymon
Sajnok. Niestety peleton nie pozwolił im na dłuższy odjazd. Na 17 kilometrów przed metą czwórka
kolarzy, wśród których był Alan Banaszek (Polska)
zaatakowała ponownie. Dzięki znakomitej współpracy zawodnikom udało się dojechać do mety, na
której podzielili się medalami. Najlepszym sprinterem okazał się Alan Banaszek, i to on założył na
szyję złoty medal. Srebro wywalczył Stan Dewulf
(Belgia), a brąz Dennis van der Horst (Holandia).
Szymon Sajnok zajął 12 miejsce, Damian Sławek
był 20, Stanisław Aniołkowski 31, Dawid Gieracki
47, Norbert Banaszek 75, a Piotr Pękala 117.
Gratulujemy sukcesu!

P

Kolejne medale Młodzieżowych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Młodzików
dla zawodników sekcji kajakowej NOSiR
TeksT I FOTO Trener sekcji kajakowej NOSiR Mariusz Szałkowski

W dniach 31.07-02.08.2015 r. w Poznaniu na torze kajakowym Malta rozegrane zostały Młodzieżowe Mistrzostwa Polski i
Mistrzostwa Polski Młodzików w Kajakarstwie. W regatach wystartowało ośmioro zawodników NOSiR-u i był to bardzo
udany start.

P

ierwszy medal i to złoty zdobyła nasza najmłodsza kanadyjkarka Zuzanna Sztuka
w wyścigu młodziczek C-1 2000 m. Zuzia zdecydowanie zwyciężyła sprawiając nam miłą niespodziankę.
Jako druga do boju ruszyła nasza utytułowana zawodniczka Dorota Borowska w wyścigu sprinterskim C-1 200. Dorota w pięknym stylu wygrała
swój wyścig finałowy zdobywając kolejny złoty
medal.
W popołudniowej sesji wyścigów w kategorii
młodzieżowej wystartowały w osadzie C-2 Dorota
Borowska i Justyna Boniecka, dziewczyny broniły
tytuł z Mistrzostw Polski Seniorów w których dwa
miesiące wcześniej wywalczyły złoty medal. Pewnie wygrały po pasjonującym wyścigu zdobywając trzeci złoty medal dla naszego zespołu.
Kolejny dzień zawodów to start naszych młodziczek Zuzanny Sztuki i Mileny Kruszewskiej w osadzie K-2 2000 m, dziewczyny po ładnym wyścigu
zajęły 8 pozycję. Dla tej młodej osady to bardzo
dobra pozycja, Milena przygodę z wyczynowym
kajakarstwem rozpoczęła jesienią ubiegłego roku,
a i tak wyprzedziły wiele osad z całej Polski, to
bardzo utalentowana młoda zawodniczka.
Na godz. 12.00 zaplanowany był wyścig młodzików w konkurencji K-4 2000 m, w tej widowiskowej konkurencji wystartowali nasi kajakarze
Dominik Sobótka, Maksymilian Kadłubowski,
Jakub Retkiewicz i Adam Dziedzic. Stawka liczyła 19 osad z całej Polski i każdy chciał zdobyć
medal, ponieważ dla największych klubów medal
w osadzie K-4 to punkt honoru. Nasza osada po
starcie uplasowała się w czołówce i do połowy dystansu jechała na 4 pozycji, po przepłynięciu 1000
m wyszliśmy na 3 pozycję wyprzedzając zaciekle
walczącą osadę Zawiszy Bydgoszcz. Czwórka
naszych zawodników do samej mety walczyła
o upragniony medal, płynęli jak natchnieni zdobywając brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzików.
Zdobyliśmy trzy złote medale i jeden brązowy (licząc ilość w osadzie to 4 złote i 4 brązowe). To kolejny dobry start, na którym nasi zawodnicy ciężko pracowali wiele miesięcy. Przed nami jeszcze
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start w Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów
Młodszych skąd mam nadzieję przywieziemy też
medale.

W dniach 8-9.08 2015 r. zawodniczki sekcji kajakowej NOSiR wystartowały w Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów
młodszych. Na bydgoskim torze, NOSiR reprezentowały: Justyna Boniecka w kategorii juniorek oraz Klaudia Szulecka
w juniorkach młodszych.

ierwsza do boju ruszyła Klaudia Szulecka w konkurencji C-1 500 m. Faworytką
w tym wyścigu była zawodniczka z Olsztyna, która
z Klaudią na dystansie 500 m do tej pory wygrywała. Przygotowania do tej najważniejszej imprezy
w roku prowadziliśmy w ostatnim etapie na torze,
w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu. Ciężka
praca i duże zaangażowanie Klaudii zaowocowało
świetną dyspozycją sportową w dniu startu.
Klaudia nie dała szans swoim rywalkom zdecydowanie wygrywając wyścig. Zdobyła swój pierwszy
tytuł Mistrzyni Polski, a jednocześnie uzyskała
przepustkę do startów w zawodach Międzynarodowych reprezentując Polskę. Ta młoda, bo dopiero
15 letnia zawodniczka ma szanse w najbliższych
latach reprezentować Polskę na największych
Światowych imprezach i zdobywać najcenniejsze
dla sportowców medale.
W niedzielny poranek w wyścigu eliminacyjnym
wystartowała nasza juniorka Justyna Boniecka. Juniorki ścigały się w C-1 na sprinterskim dystansie
200 m. Justyna do finału weszła z 2 pozycji i po
dwóch godzinach odpoczynku stanęła do wyścigu
finałowego. Było trochę nerwów i niepewności, ale
wszystko skończyło się po naszej myśli i Justyna
zwyciężyła zdobywając złoty medal i tytuł Mistrzyni Polski Juniorów, tym samym zapewniła sobie
start w Mistrzostwach Europy Juniorów, które od-

będą się w Rumunii we wrześniu. Justyna w tym sezonie startowała już w Mistrzostwach Świata Juniorów w Portugali, gdzie niestety odpadła w półfinale,
ponieważ bardziej zadziałał stres niż brak formy.
W niedzielę wystartowała również do swojego
drugiego wyścigu tym razem na 3000 m Klaudia
Szulecka. Na długim dystansie Klaudia zdobyła
srebrny medal i do tytułu Mistrzyni Polski dołożyła
V-ce Mistrzostwo Polski.
W lipcu w Mistrzostwach Świata wystartowała
również nasza starsza kanadyjkarka Dorota Borowska. Dorota to obecnie najlepsza zawodniczka w Polsce w kategorii młodzieżowej i najważniejszej seniorskiej.
Na Portugalskim torze Dorota po starcie w eliminacjach i półfinale dostała się do finału A, gdzie
wystartowało 9 najlepszych zawodniczek Świata.
W walce o tytuł Mistrzyni Świata Dorota musiała
uznać wyższość swoich bardziej doświadczonych
zawodniczek. Brak doświadczenia i stres nie pozwolił tej uzdolnionej zawodniczce sięgnąć po medal choć sam udział w finale Mistrzostw Świata to
już wielki sukces, który zaowocował powołaniem
Doroty do udziału w Mistrzostwach Świata Seniorów, które odbędą się w Mediolanie w dniach 1923.08.2015 r. Obecnie jesteśmy na zgrupowaniu
w Wałczu, gdzie przygotowujemy się do tej najważniejszej Światowej imprezy.

Podsumowując starty naszych zawodniczek w Mistrzostwach Polski w tym roku to jest całkiem nieźle.
Kanadyjkarki sekcji kajakowej NOSiR zawładnęły
krajowymi arenami zdobywając 5 tytułów Mistrza
Polski we wszystkich kategoriach wiekowych.
W kategorii młodziczek - Zuzanna Sztuka, Juniorek
młodszych - Klaudia Szulecka, Juniorek - Justyna
Boniecka, Młodzieżowej U23 - Dorota Borowska,
Seniorskiej - Dorota Borowska i również dwa tytuły Mistrzyń Polski w osadzie C-2 Boniecka-Borowska.
Dzięki ciężkiej pracy i ogromnemu zaangażowaniu moich zawodniczek udało się w 100% zrealizować zmierzenia, jakie zrobiłem w zeszłym
roku jako trener klubowy Sekcji Kajakowej NOSiR. Niewiele klubów z Polski może poszczycić się posiadaniem w jednym sezonie tytułów
mistrzowskich w każdej kategorii (wiekowej)
w jednej konkurencji, a nam się udało.

Wakacyjne bieganie Joggera - Xxv Bieg Powstania warszawskiego
TeksT I FOTO Trener sekcji kajakowej NOSiR Mariusz Szałkowski

T

25 lipca o godzinie 20.40 z ulicy Konwiktorskiej wystartował kolejny już 25 Bieg Powstania Warszawskiego. Głównym celem
tej imprezy było upamiętnienie 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

rasa wiodła z ulicy Konwiktorskiej, Bonifraterską do ulicy Miodowej, Krakowskim
Przedmieściem, Karową, następnie Wybrzeżem
Gdańskim i ulicą Sanguszki do mety na ulicy
Konwiktorskiej. W jednym z biegów na dystansie
5000 metrów pobiegła trójka biegaczy JOGGERA.
Najstarszy z nich Andrzej Piekut dobiegł do mety
w czasie 25.01. Bardzo dobrze spisała się dwójka

na zdjęciu trzy nasze biegaczki: Ania Nikitin, Ania
Świstak i Sandra Ordońska
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najmłodszych, braci Rynkunów. Młodszy z nich 12
letni Michał dobiegł do mety w bardzo dobrym czasie 23.58 a o rok starszy Sławek uzyskał czas 25.37.
Wyniki te należy uznać za bardzo dobre, ze względu
na ogromną liczbę prawie 10 tysięcy startujących w
tym 1619 kobiet. Warto jeszcze dodać, że obaj młodzi biegacze wygrali ze swoimi rodzicami, którzy
również ten bieg ukończyli. Tata Ludomir osiągnął
czas 25.40 a mama Dorota 33.38. Gratulacje dla

Na podium z prawej strony Ania Świstak,

całej rodziny Państwa Rynkunów. BIEG CITY
TRAIL on TOUR 2015 - w czwartek 6 sierpnia w
Parku Leśnym na Młocinach odbył się letni bieg
tego cyklu. Podobnie jak edycja jesienno-zimowa
impreza ta odbywała się od 27 lipca do 7 sierpnia,
codziennie w 10 największych miastach Polski Łodzi, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy, Gdansku, Olsztynie, Warszawie
i Lublinie. Pięciokilometrowy bieg rozpoczął się o
godzinie 19. Niesamowity upał nie przestraszył prawie 300 uczestników a wśród nich grupkę biegaczy
JOGGERA. Bardzo dobrze spisały się nasze dziewczęta. W kat OPEN na 3 miejscu podium stanęła
nasza najlepsza biegaczka Ania Świstak, uzyskując
czas doskonały czas 21.18. W kat k-20 Ania Nikitin
również zajęła 3 miejsce w czasie 24.41. Pozostali zawodnicy uzyskali czasy: Piotr Ochman 18.34,
Hubert Liberadzki 19.39, Piotr Wodyński 22.39,
Andrzej Piekut 25.40 i Sandra Ordońska 31.56.
Podczas uroczystego zakończenia organizatorzy
wyróżnili najlepszych statuetkami oraz nagrodami
rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy otrzymali okazjonalne medale.
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