Trasa wycieczki: Nowy Dwór
Mazowiecki - trasa 1
czas trwania: 1 dzień, typ: piesza, liczba miejsc: 9, stopień trudności: bardzo
łatwa

Opis wycieczki
Nowy Dwór Mazowiecki znany jest głównie z Twierdzy Modlin leżącej u zbiegu Wisły i Narwi oraz, od kilku lat, z
portu lotniczego. W samym mieście znajduje się jednak wiele ciekawych zabytków i nie tylko, choćby drewniana
willa z XIX w. Zapraszam na wycieczkę po centrum Nowego Dworu. Jest to pieszy spacer po ciekawych
miejscach w mieście. Na trasie znajduje się 9 miejsc oznaczonych literami od A do I. Spacer można zacząć z
dowolnego punktu. Trasę można przejść w dowolnym czasie. I mam nadzieję że trasa będzie ciekawa dla
wszystkich osób, które odwiedzają NDM.
Mój pomysł na trasę: Sukienna 48 - Obelisk ku czci ofiar II Wojny Światowej - Nadnarwiańska promenada Skwer im. abp. Dobrogosta - Park miejski im. Józefa Wybickiego - Ratusz i magistrat - Wybickiego 4 - Kościół
pw. świętego Michała Archanioła - Drewniana willa z XIX wieku. Szczegółowy opis miejsc miejsc można znaleźć
w samym przewodniku. Ponieważ nie mogę umieścić w przewodniku wszystkich miejsc będzie jego kontynuacja
- Nowy Dwór Mazowiecki #2 i Nowy Dwór mazowiecki #3 - Twierdza Modlin.
~Franek_105

Program wycieczki
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Nowy Dwór Mazowiecki
Drewniany dom wielorodzinny przy
ulicy Sukiennej 48
Nowy Dwór Mazowiecki w drugiej połowie XVIII wieku stał
się miejscem, do którego ściągali przedstawiciele różnych
dziedzin rzemiosła. Sporą ich grupę stanowili sukiennicy.
Do powstałych w mieście zakładów i tkalni sprowadzono
głównie tkaczy z Niemiec. Tkalnie upadły w XIX wieku, ale
pozostał po sukiennikach ślad w postaci ulicy Sukiennej
wzdłuż Narwi w północnej części miasta. Przy ulicy tej
zachował się jeden z reliktów dawnej zabudowy Nowego
Dworu Mazowieckiego.
Wspomniany relikt dawnej zabudowy to wielorodzinny,
drewniany dom zbudowany jeszcze w czasach zaboru
rosyjskiego. Parterowy budynek z wejściami z trzech stron
nakrywa dwuspadowy dach z mieszkalnym poddaszem.
Znajdująca się od strony Placu Solnego szczytowa elewacja
posiada dwa zabudowane ganki oraz balkon o ażurowej,
metalowej balustradzie.
Niestety stan obiektu nie jest najlepszy, pozostaje więc
mieć nadzieję, że uratują go współczesne programy opieki
nad zabytkami.

52°25'60"N 20°42'47"E | na mapie:A

Nowy Dwór Mazowiecki
Nadnarwiańska promenada
Nowy Dwór Mazowiecki powstał w XIV wieku w trudno
dostępnym terenie leżącym w widłach Wisły i Narwi. Od
początków XIX wieku, gdy rozpoczęto budować twierdzę
Modlin, kompleks miejski i wojskowy zajął wszystkie brzegi
obu rzek. Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego była
powodem częstych powodzi i podtopień. Miasto
zabezpieczono wałami przeciwpowodziowymi w 1952 roku.
Budowa wałów przeciwpowodziowych na południowym
brzegu Narwi, do którego przylegało miasto, była okazją do
stworzenia biegnącej ich szczytem promenady. Powstał
dzięki temu ciąg spacerowy, z którego z jednej strony
można podziwiać nadnarwiańskie widoki, a z drugiej
panoramę miasta. Na rzegu Narwi zbudowano także
przystań Polskiego Związku Wędkarskiego.
W tym klimatycznym miejscu spotykać można wędkarzy
moczących przysłowiowe kije w wodach Narwi oraz
rodziców z dziećmi dokarmiających ptaki. W dni wolne od
pracy, przy ładnej pogodzie jest to jedno z ulubionych
przez mieszkańców miejsc spacerowych.
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Nowy Dwór Mazowiecki
Obelisk ku czci ofiar II wojny
światowej
Obelisk ku czci ofiar II wojny światowej znajduje się przy
ulicy Warszawskiej. Jest poświęcony ofiarom, które zginęły
podczas okupacji hitlerowskiej. Został wzniesiony 3 maja
1993 roku. Na obelisku znajduje się tabliczka z napisem:
&bdquo;Chwała tym, co oddali życie za Polskę&rdquo;.
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Nowy Dwór Mazowiecki
Skwer im. abp. Dobrogosta
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Skwer im. abp. Dobrogosta znajduje się w kwadracie ulic:
Daszyńskiego, Warszawskiej, Magistrackiej i
Zakroczymskiej. Powstał po II wojnie światowej w miejscu
przedwojennego rynku miejskiego i powojennego
prowizorycznego dworca autobusowego, który został
rozebrany i przeniesiony na Plac Solny. W miejscu, w
którym stała pompa wodna, została wybudowana
fontanna, wytyczono alejki z ławkami, posadzone zostały
rabaty z kwiatami.

tulipanowiec amerykański, brzozy o pomarańczowej korze,
ambrowiec amerykański czy dąb błotny.
W części nowoczesnej znajduje zadaszona scena,
amfiteatralna widownia oraz plac z fontanną, który jest
równocześnie zegarem słonecznym. Park został
zrewitalizowany w 2010 r. Jest doskonałym miejscem
spacerów i wypoczynku w mieście.
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Skwer jest poświęcony abp. Dobrogostowi herbu Nałęcz,
historycznemu właścicielowi Nowego Dworu
Mazowieckiego, biskupowi poznańskiemu, a następnie
arcybiskupowi gnieźnieńskiemu.
Na skwerze znajduje się głaz, który upamiętnia 630.
rocznicę nadania praw miejskich w dniu 29 czerwca 1374 r.
przez księcia Ziemowita III Mazowieckiego. Został
ustawiony w czerwcu 2004 r.
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Nowy Dwór Mazowiecki
Ratusz i magistrat z 1861 r.

Nowy Dwór Mazowiecki
Park miejski im. Józefa Wybickiego
Park miejski im. Józefa Wybickiego znajduje się w obrębie
ulic Wybickiego, Kościuszki, Sukiennej i Warszawskiej.
Zabytkowy park miejski jest oparty na układzie
architektonicznym neoklasycystycznego kościoła p.w. Św.
Michała Archanioła. Liczy 2 ha powierzchni. Przez środek
parku przebiega ul. Lotników (zamknięta dla ruchu
samochodowego), która dzieli park na dwie części
historyczną i nowoczesną. Jest ona doskonałym miejscem
do jazdy dla rowerzystów czy rolkarzy.

Nowy Dwór Mazowiecki znany jest przede wszystkim z
unikatowego kompleksu wojskowego &bdquo;Twierdza
Modlin&rdquo;. Warto jednak poświęcić trochę czasu na
spacer po samym mieście. Zobaczyć tutaj można sporo
drewnianych domów, które stawiano w okresie, gdy
obowiązywał zakaz wznoszenia na przedpolach twierdzy
trwałych, murowanych budynków. Dopiero z czasem
zaczęły powstawać w mieście murowane obiekty, a wśród
nich siedziba jego władz przy ulicy Warszawskiej 6.
Klasycystyczny ratusz nowodworski wzniesiony został w
1861 r. Autorami jego projektu byli budowniczowie guberni
warszawskiej Ludwik Bethier i Franciszek Tournelle.
Budynek w czasie swego istnienia pełnił funkcję
magistratu, a w okresie powojennym szkoły.
Opuszczonemu w ostatnich latach obiektowi groziła
rozbiórka. Uratował go wpis do rejestru zabytków w dniu 1
marca 2013 r. decyzją 93/2013 Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

52°25'50"N 20°42'49"E | na mapie:F

W części historycznej układ ścieżek parkowych jest
symetryczny, znajdują się stylizowane żeliwne ławki. W
zachodniej części parku znajduje się plac zabaw dla dzieci.
W północnej części znajduje się ścieżka edukacyjna o
roślinach, które rosną w naszym klimacie, a pochodzą z
różnych stron świata, takich jak: klony japońskie,
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przy ulicy Warszawskiej 1. Został wybudowany 1792 roku
w stylu klasycystycznym. W latach 1981-1984 został
rozbudowany według projektu architekta Stefana
Kuryłowicza.
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Nowy Dwór Mazowiecki
Drewniana kamienica przy ulicy
Wybickiego 4 (XIX w.)
Nowy Dwór Mazowiecki od początków XIX stulecia rozwijał
się w cieniu twierdzy, której budowę kontynuowali
Francuzi, Polacy, Prusacy oraz Rosjanie. Ci ostatni,
władający tym miejscem do 1915 r., wprowadzili zakaz
budowy na przedpolach umocnień murowanych budynków.
Z tego powodu większość zabudowy ówczesnego miasta
była drewniana. Wiele nietrwałych domów spłonęło w 1915
r., w czasie zdobywania twierdzy modlińskiej przez wojska
pruskie. Do dziś przetrwało niewiele takich obiektów.
Przykładem drewnianego budownictwa mieszkalnego z XIX
w. jest kamienica stojąca przy ulicy Wybickiego 4. Piętrowy
budynek posiada dwa skrzydła od wspomnianej ulicy
Wybickiego oraz od ulicy Zdobywców Kosmosu. Budynek
objęto ochroną konserwatorską, wpisując go do rejestru
NID 15 czerwca 1988 r. decyzją 1354.
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Nowy Dwór Mazowiecki
Drewniana willa z XIX wieku
Nowy Dwór Mazowiecki znany jest przede wszystkim dzięki
olbrzymiej Twierdzy Modlin zlokalizowanej u zbiegu Narwi i
Wisły oraz nowego portu lotniczego. Jednak miasto może
pochwalić się grupą innych zabytków pochodzących z
okresu od XVIII wieku do połowy XX wieku. Wśród nich są
m.in. budynki mieszkalne, dzięki którym możemy wyrobić
sobie pogląd na dawny wygląd miasta.
Jeden z najciekawszych budynków Nowego Dworu
Mazowieckiego zobaczymy przy ulicy Paderewskiego 9. Jest
nim drewniana willa wzniesiona około 1866 r. Parterowy
dom w stylu rosyjskiej daczy posiada piętrowy ryzalit ze
snycersko zdobionymi balkonami. Do willi przylega ogród,
w którym rosną dwa pomnikowe dęby.
Willa przy ulicy Paderewskiego jest zabytkiem wpisanym do
rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wpisu
dokonano decyzją 1278 w dniu 22 grudnia 1986 r.
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Nowy Dwór Mazowiecki
Kościół pw. świętego Michała
Archanioła
Kościół pw. świętego Michała Archanioła zlokalizowany jest
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