- 46 2.5.POŁOŻENIE I WYGLĄD WSI

Nowakowo leży w rejonie ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego.
Jest jedną z sołeckich wsi , w gminie Elbląg , w powiecie elbląskim
,w województwie warmińsko-mazurskim.

- 47 Wieś oddalona jest od Olsztyna (miasta wojewódzkiego) o 120 km , od
Elbląga o 4 km . Elbląg to miasto , w którym swoją siedzibę przy ulicy
Browarnej 85 ma Urząd Gminy, a przy ulicy Saperów 14a Starostwo
Powiatowe. Z Nowakowa można dostać się do Elbląga środkami
komunikacji publicznej - PKS i ZKM . Autobusy jeżdżą w godzinach
porannych oraz popołudniowych . Niemniej jednak wielu mieszkańców
ma własne samochody i nimi wyjeżdża w wybrane miejsca.

ROZKŁAD JAZDY PKS

Tabela nr 7

NOWAKOWO-ELBLĄG
Lp. Odjazd

Przyjazd Odległość

1

7.17

7.31

11km

2

14.47

15.01

11km

3

16.07

16.21

11km

ROZKŁAD JAZDY ZKM

Tabela nr 8

NOWAKOWO- ELBLĄG
Dni tygodnia

GODZINY

pon.piątek

5.18

6.25

7.11

---

---

10.18

---

12.36

13.28

15.05

16.11

17.40

19.56

---

sobota

---

6.04

---

8.34

9.25

---.

11.17

---

---

15.53

---

17.39

---

21.25

niedziela

---

---

---

8.34

9.25

---

11.17

---

---

15.53

---

17.39

19.55

---

- 48 Przez wieś biegnie droga powiatowa nr 1100 N - Rubno WielkieNowakowo - Kępiny Małe , od której odchodzą drogi również powiatowe:
nr 1109 N – Nowakowo - Nowe Batorowo
nr 1106 N – Nowakowo - Kępa Rybacka (wzdłuż szkoły)
i jedna gminna droga lokalna do osiedla Nowakowo Trzecie . Są również
drogi gminne dojazdowe do gruntów rolnych .
Przez Nowakowo przepływa rzeka Elbląg , która z jednej strony stanowi
walor przyrodniczo-turystyczny , z drugiej utrudnia komunikację
mieszkańców dzieląc wieś na części.

Most na rzece obrotowy , pontonowy jest również atrakcją
turystyczną , jednak nośność tego mostu utrudnia życie rolnikom i
przedsiębiorcom .

Niezależnie od pory roku rzeka przyciąga do Nowakowa wędkarzy
z różnych , nawet odległych miejsc .

- 49 Mieszkańcy Nowakowa to ludność napływowa i ich potomkowie . Nie
dotyczy to już pokoleń tu urodzonych i wychowanych . Jednak
w przeważającej większości współcześni mieszkańcy nie znają lokalnych
tradycji odnoszących się ani do regionu , ani wsi , ani nawet konkretnie
własnego domu . Zatem bez sentymentu wymieniali i wymieniają stare
domy na współczesne . Układ przestrzenny wsi uległ zmianie . W części
Nowakowa przed mostem (we wschodniej stronie dawnego Bollwerku)
znajduje się 19.budynków mieszkalnych , w tym tylko 6.starych . Nowe
zabudowania stawiane są wg współczesnej architektury . Domy budowane
są przeważnie przy głównej drodze szeregowo i każdy z nich ma swoją
drogę dojazdową .Tereny wokół budynków , starych i nowych , w tej
części Nowakowa są zadbane , pełne kwiatów , krzewów i zieleni . Rowy
wzdłuż drogi , przyległe do każdej posesj , są w okresie od wiosny do
jesieni z inicjatywy mieszkańców systematycznie koszone .

Wykaz numerów domów w części Nowakowa przed mostem

Tabela nr 9

stan na dzień 2009-11-02
Nr
domów
Ilość
lokali

1A

2

2A

3

3A

4

4A

4B
2

4D

5

6

7

3

5

2

7A

8

Źródło:UG Elbląg

Po drugiej stronie rzeki Elbląg na obszarze przywałowej części
wsi usytuowane są budynki jednorodzinne o nr od 9 do 16.

- 50 Wykaz numerów domów na obszarze przywałowym - stan na 2009-11-02

Tabela nr 10

Nr domu

9

10

10A

11

12

13A

14

15

16

16B

Źródło:UG Elbląg

Najwięcej budynków znajduje się wzdłuż głównej drogi powiatowej.
Przy tej drodze usytuowane są sklepy , biblioteka , piekarnia , punkt
weterynaryjny i Zespół Szkół .

Wykaz nr domów wzdłuż głównej drogi powiatowej
stan na dzień 2009-11-02

Tabela nr 11
Nr
domu

20

21

Ilość
lokali

2

2

22

23

24

25

4

2

26

27

28

29

1

40

41

42

43

2

44

45

48

1

5

55

56

Źródło:UG Elbląg

Przy drodze powiatowej nr 1109 N w kierunku Batorowa znajduje się 9
budynków usytuowanych zarówno po jednej jak i po drugiej stronie drogi .

Wykaz nr domów przy drodze w kierunku Batorowa

Tabela nr 12
Nr
domu

30

Ilość
lokali

Źródło:UG Elbląg

31

32

1

33

34

4

36

36A

37

38

- 51 Przy drodze pow. nr 1106 wzdłuż szkoły w kierunku Kępy Rybackiej
znajdują się budynki mieszkalne o nr od 49 do 54.
Wykaz numerów domów

Tabela nr 13
Nr domu
49

49A

50

51

52

53

54

Ilość lokali
2

Źródło:UG Elbląg

Numeracja budynków zawraca do drogi gminnej lokalnej w kierunku
osiedla Nowakowo Trzecie.Wzdłuż tej drogi są budynki jednorodzinne o
nr 17,18 i19,a następnie budynki osiedlowe o nr od 57 do 64.

Wykaz numerów domów
Nowakowo Trzecie -stan na dzień 2009-11-02

Tabela nr 14

Nr domu

57

58

59

60

61

62

63

64

Ilość lokali

2

2

2

4

5

5

2

-

Źródło:UG Elbląg

Usytuowanie wsi tworzy bariery i w sposób znaczący utrudnia pełną
integrację mieszkańców Nowakowa.

- 52 2.6.STAN OTOCZENIA I ŚRODOWISKO
NATURALNE
Miejscowość położona jest na obszarze Żuław Wiślanych i nad
rzeką Elbląg i Zatoką Elbląską . Ukształtowanie zawdzięcza lodowcowi
skandynawskiem . Wieś chroniona jest wałami przeciwpowodziowymi i
licznymi kanałami odwadniającymi . Większość budynków znajduje się
(w ramach dodatkowej ochrony przeciwpowodziowej) na specjalnie
usypanych pagórkach zwanymi (terpami) . Nowakowo znajduje się
poniżej poziomu morza od 0,2m do 1,2m . Na terenie wsi działa pompa
odwadniająca nadmiar wód gruntowych . W 2003 r ten obiekt przeszedł
gruntowną modernizację , mającą na celu poprawienie wydajności
pracujących podzespołów.

Warunki klimatyczne:
Nowakowo położone jest w obrębie regionu klimatycznego zwanego
bałtyckim , mimo to klimat Żuław kształtuje się pod wyraźnym wpływem

- 53 oceanicznym . Płaski obszar umożliwia przede wszystkim swobodne
przenikanie wpływów morskich w głąb lądu , które szybko wygasają.
Panuje tutaj klimat łagodny okres wegetacyjny jest stosunkowo długi,
który trwa 200 – 220 dni . Jako lokalną odrębność klimatyczną wsi należy
przede wszystkim wymienić dużą wilgotność powietrza i gruntu.
Chłodne lata , łagodne zimy , duża wilgotność powietrza , silne wiatry ,
zalęgająca około 60 dni pokrywa śnieżna . Średnie roczne temperatury
powietrza wynoszą 7,5-0 0C . W styczniu wartości temperatur wahają się
od –2 0 C do – 2,5 0C natomiast w lipcu od 17,5 0 C do 18 0 C . Żuławy ,
w porównaniu z terenami sąsiednimi , są przez cały rok cieplejsze , mają
większe nasłonecznienie oraz większą wilgotność względną (głównie na
wiosnę) .

Rzeźba terenu
Teren ma kształt bardzo płaskiego stożka napływowego , jest to
obszar generalnie równinny , o bardzo małych deniwelacjach . Żuławy
mają największą w Polsce gęstość sieci rzecznej – naturalną i sztuczną .
Teren został sztucznie stworzony przez człowieka (osuszenie , likwidacja
lasów , przystosowanie dla potrzeb rolnictwa i osadnictwa) i sztucznie
przez niego podtrzymywane dzięki funkcjonowaniu systemów
melioracyjnych oraz modyfikowane przez nasadzenia klimatyczne .

- 54 Na Żuławach Wiślanych , poza obrzeżami rzek , nie występuje krajobraz
przyrodniczy . Dominuje tu krajobraz kulturowy , którego główną cechą
jest silne zgeometryzowanie poprzez nasadzenia zadrzewień
klimatycznych oraz przez systemy kanałów i rowów melioracyjnych.
Obszar ten stanowi jedyny w swoim rodzaju kompleks przyrodniczokrajobrazowy o wybitnych zasobach przyrodniczych w skali europejskiej.

Gleby:
Gleby Żuław należą do jednych z najżyźniejszych w kraju ,
związane jest to z procesami powstawania terenu , utworzonych
namułów rzecznych, na których powstają żyzne mady (darniowobrunatne, próchnicze glejowe) oraz gleby murszowe . Bardzo żyzne
gleby oraz duża ilość cieków w postaci rzek i kanałów , powoduje ,
że jest to obszar bardzo korzystny dla rozwoju rolnictwa . Około
85% powierzchni Żuław Wiślanych tworzą żyzne mady , gleby
zaliczane do I i II klasy bonitacyjnej.Wzdłuż rzek występują tez
piaszczyste bielice i gleby torfowe.
Wody .powierzchniowe /podziemne
Wody na Żuławach są złej jakości . Wody gruntowe zalegają
bardzo płytko i są słone , natomiast wody powierzchniowe :kanały

`
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rowy – są zanieczyszczone rozkładającymi się cząstkami
organicznymi, zawierającymi metan i związki żelaza
Flora (szata roślinna)
Naturalną roślinnością są lasy łęgowe (olchy, topole) z
wiązami polnymi , szypułkowymi jesionami , dębami , dereniami ,
trzmieliną, czarnym bzem . Na obszarach podmokłych rosną lasy
olchowe z olchą, wierzbą , kruszyną , trzcinami .

Fauna/świat zwierząt
Na terenie wsi występuje bardzo bogata fauna. Duża ilość rzek i
kanałów oraz niewielka powierzchnia leśna , sprawiają , że obszar
ten jest szczegółnie odpowiedni dla gatunków związanych z wodą i
środowiskiem wodnym.

- 56 Owady
Występuje bardzo dużo owadów wodnych: kałużnica
czarnozielona ,plywak żółtobrzeżka ,liczne gatunki nartników ,
ważki , motyle , koniki polne , komary , meszki itd.

Ryby
Obecnie do najważniejszych gatunków ( z gospodarczego punktu
widzenia ) należy:szczupak , karaś , sandacz , węgorz , karp , lin ,
okoń ,płoć , wzdręga , ukleja , miętus , jazgarz , leszcz itd .
Płazy
Stwierdzono tu występowanie traszki zwyczajnej , traszki
grzebieniastej , kumaka nizinnego , ropuchy szarej , ropuchy
zielonej , żaby wodnej , żaby jeziorowej , żaby śmieszki i żaby
moczarowej .
Gady
Reprezentowane są wyłącznie przez jaszczurkę żyworódkę ,
padalca i zaskrońca .

Ptaki
Przez obszar Żuław Wiślanych przebiega jeden z ważniejszych szlaków
migracyjnych ptaków przelotnych . Corocznie wiosną i jesienią można tu
spotkać duże koncentracje kaczek , gęsi biało - czelnych i zbożowych,
żurawi , sikor , mewy śmieszki , perkoza dwuczuby , kaczkę krzyżówkę,
głowienka , kokoszkę wodną , rokitniczkę , czaplę , kormorana , bociana.
W większych miejscowościach zimą przebywają spore liczebnie kolonie
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zimujących gawronów i kawek . Z ptaków drapieżnych do ciekawych
gatunków spotykanych na Żuławach można zaliczyć błotniaka stawowego,
błotniaka popielatego , bielika , orła przedniego , orlika , pustułkę , a z sów
puszczyka .

Ssaki
Na terenie rezerwatu i w jego najbli,zszym otoczeniu spotyka się wiele
gatunków ssaków . Większość występuje tu stale:sarna , dzik , wydra ,
jenot , norka amerykańska , lis , szczur wędrowny , wszystkie krajowe
gatunki myszy łącznie z badylarką , zając szarak , jeż , tumak , łasica ,
gronostaj . Jako ciekawostkę można dodać, że widziano tu wilka i rysia .
Niektóre gatunki ssaków objęte sa ochroną . Są to m.in. nietoperze , jeże ,
wydry , gronostaje i łasice .

Wartościowe elementy krajobrazu to:
Ornitologiczny
rezerwat
przyrody
Zatoki
Elbląskiej;
Ornitologiczny rezerwat przyrody Zatoki Elbląskiej powstał 2001r. swoim zasięgiem obejmuje Zatokę Elbląską i północną część Wyspy
Nowakowskiej. Rezerwat ten został utworzony w celu ochrony żyjącego
tutaj ptactwa i zbiorowisk roślinnych. Ochronie rezerwatu podlegają
głównie miejsca lęgowe ptactwa wodno błotnego tj. kaczki ,mewy i
rybitwy. Można również zobaczyć wiele ptaków drapieżnych tj. bielik,
krogulec, jastrzębia, trzmielojada, kanię czarną, rdzawą. Na brzegach
można napotkać kruszynę pospolitą, kalinę koralową oraz rośliny wodne:
grzybienie białe, grążel żółty, oraz unikatową paproć wodną.

- 58 Wały przeciwpowodziowe;
Wały przeciwpowodziowe są to sztucznie usypane przez człowieka
pryzmy ziemi, piasku, które chronią teren przed wahaniami poziomu wody

w Zalewie Wiślanym spowodowanych "wpychaniem" wód Bałtyku do
Cieśniny Piławskiej przez silne wiatry północne i północno-wschodnie.
Kierunek spływu wód rzeki Elbląg , odwraca się i powoduje spiętrzenie
wody( tzw. cofka). Wał jest dobrym miejscem

obserwacyjnym na

wzniesienie Wysoczyzny Elbląskiej , która znajduje się po wschodniej
stronie rzeki Elbląg .

Wyspa Nowakowska.
Wyspa Nowakowska jest sztuczną wyspą powstałą w wyniku
osuszania i polderyzacji obszaru na Żuławach Elbląskich w kierunku
północno-zachodnim od Elbląga . Na terenie wyspy usytuowane są wsie:
Batorowo, Cieplice, Kępa Rybacka i Nowakowo. Ze względu na
malowniczość i walory przyrodnicze Nowakowo znajduje się na trasie:
-szlaku nadzalewowego,
–szlaku rowerowego,
-szlaku wodnego ”Elbląg Kaliningrad”.
Kierując się tymi szlakami znajdujemy piękne widoki na Zatokę
Elbląską , która jest oddzielona groblą i szuwarami od głównego toru
wodnego . W oddali widzimy Wysoczyznę Elbląską , która jest porośnięta
pięknymi lasami . Ten widok towarzyszy nam przez całą trasę . Na końcu
dochodzimy do ,,Złotej Wyspy’, to wyjątkowe miejsce widokowe także na
otwarte przestrzenie Zalewu Wiślanego oraz ptactwo wodne .
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Pompa odwadniająca w Nowakowie

Bibliografia:
,, Spotkania z Przyrodą. Informator edukacyjno – przyrodniczy’’, praca
zbiorowa, wyd. ,,QVO VADIS’’
,,Powiat Elbląski. Przyroda i Historia’’, praca zbiorowa, wyd. TEKST
,,Księga Przyrody Polskiej’, J. Knaflewska, M. Siemionowicz, wyd.
PUBLIKAT
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2.7. ROLNICTWO

Na terenie Żuław przeważa rolnictwo indywidualne. Największy udział
stanowią indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące działalność
rolniczą głównie na rynek o wartości produkcji towarowej. Żuławy
Wiślane to obszar Polski,gdzie rolnictwo jest najbardziej towarowe. Zalew
Wiślany to jedno z największych w Europie naturalnych "zagłębi" trzciny.
Zbiera się ją ręcznie,tnąc sierpem albo specjalnym kombajnem.Trzcina to
sezonowe źródło dochodu,szczególnie po zlikwidowaniu PGR-ów.Zbiory
ruszają pełną parą,gdy zamarzną brzegi Zalewu(latwiej ją ścinać,gdy
uwięźnie w lodzie.Trzcina pokrywała niedgyś żuławskie dachy,dziś trafia
za granicę jako cenny surowiec budowlany.
Na terenie Nowakowa ze względu na urodzajne gleby oraz odpowiednie
warunki cieplne główne uprawy to pszenica,jęczmień,rzepak oraz buraki
cukrowe.Do roślin uprawianych należy również zaliczyć rośliny
motylkowe ,a także warzywa gruntowe.Ze względu na duży udział łąk i
pastwisk w powierzchni Żuław,dużą rolę odgrywa chów bydła rogatego.W
Nowakowie dominującym kierunkiem w rolnictwie jest kierunek roślinnozwierzęcy lub zwierzęco-roślinny dokładnie pszenno-mięsny z udziałem
roślin przemysłowych(buraków cukrowych lub rzepaku) i mleka.Nasz
obszar zaliczany jest do najbardziej urodzajnych użytków rolnych w
Polsce.Na terenie wsi istnieje 19 gospodarstw indywidualnych.podzielić je
można na;
-małe-do 15ha
-średnie-do 50ha
-duże-posiadające powyzej 50ha
Bolączką miejscowych gospodarzy jest:
-podmokły teren
-zbyt rzadko czyszczone i nie pogłębiane rowy melioracyjne
-most pontonowy o zbyt małej nośności uniemożliwiający przejazd
pojazdom z dużym ładunkiem(np.wywóz zbóż podczas żniw lub przywóz
większej ilości nawozów).
-zbyt mała opłacalność produkcji lub wręcz jej brak
-niechęć mieszkańców do pomocy w pracach polowych w okresie o
nasilonej ich intensywności.
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Przykłady różnorodności produkcji rolniczej
w Nowakowie

Tabela nr 15

PROFIL PRODUKCJI
NAZWA
Gospodarstwo
ogrodnicze(od Uprawa róży na kwiat cięty2001r)
pod szkłem.
Gospodarstwo rolne (od 1993r)
Uprawa roślin zbożowych.
Hodowla bydła mlecznego.
Gospodarstwo ogrodniczo-rolne Uprawa warzyw gruntowych,
zbóż,roślin motylkowych.
Www.ogrodniczy.eu.
Sprzedaż nasion i roślin.
Gospodarstwo szkółkarskie
Uprawa
żywotników
i
krzewów
liściastych w gruncie.
Opracowanie własne

Walory przyrodnicze naszego naszego terenu tworzą warunki dla rozwoju
rolnictwa ekologicznego w związku z coraz większym zainteresowaniem i
zapotrzebowaniem na żywność ekologiczną.Także rozwój działalności
agroturystycznej
jest
szansą
na
dodatkowe
możliwości
pracy,wykorzystanie istniejących zasobów mieszkaniowych,wykorzystanie
produkowanej w gospodarstwie żywności o wysokiej jakości,przy
jednoczesnym podnoszeniu poziomu kultury,infrastruktury otoczenia i
ochrony środowiska.

- 62 2.8.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Na terenie Nowakowa działalność gospodarczą prowadzi kilkanaście
zakładów pracy. Większość z nich to małe przedsiębiorstwa,zatrudniające
niewielką liczbę osób,dlatego znaczna większość tutejszych mieszkańców
znajduje zatrudnienie w pobliskim Elblągu lub okolicznych
miejscowościach. Branże w jakich działają zarejestrowane podmioty
gospodarcze są bardzo różne. Do przeważających należą:
-handel i usługi
-stolarstwo

PRZEDSIĘBIORSTWA
Ttabela nr 16

Nazwa branży

Ilość w ewidencji gminnej

Usługi weterynaryjne

1

Stolarstwo meblowe

4

Transport

3

Przetwórstwo drewna

2

Usługi gastronomiczne

3

Handel i usługi

5

Działalność informatyczna

2

Piekarnia

1

1

1

Obróbka mechaniczna elementów 1
metelowych

Usługi fryzjerskie

Ilość
w
ewidencji
innych urzędów

5

1

Przetwarzanie odpadów metalowych 1

1

Produkcja drzejników i kotłów CO

1

Budownictwo

2

2

Przetwarzanie odpadów foliowych

1

1

SUMA

27

12

Dane z UG Elbląg-listopad 2009r
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Działalność gospodarczą prowadzoną na terenie wsi podzielić można na
rolniczą i pozarolniczą.

CHARAKTERYSTYKA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH BRANŻY
POZAROLNICZEJ
Tabela nr 17
Nazwa

Rok założenia

Sklep spożywczo-monopolowy
KAM-RAD

-

Sklep
spożywczo-monopolowy 1999
MAŁGOSIA

Wykonywane prace
Ilość
zatrudnionych
osób
1

Sprzedaż artykułów
spożywczych,monopolowych i przemysłowych

3

j.w

Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu 1976
Technicznego POSTEOR

Remonty i modernizacja
turbozespołów

Przedsiębiorstwo
INSMEL

Melioracje wodne

Usługowe 1989,1994 spółka 4
cywilna

Zakład Meblowy Eugeniusz Uszacki 1990

1

Produkcja
mebli
kuchennych i innych

Akcesoriów 1995

4

Produkcja drewnianych
dybli meblowych

Zakład
Produkcji
Drewnianych

PHP STOLFRONT

2008

22

Produkcja
meblowych

Piekarnia na Wyspie

1981

2

Wypiek
chleba
zwykłego
i
razowego,bułek
zwykłych i słodkich

Opracowanie własne

Rozwój przedsiębiorczości na terenie Nowakowa utrudniony jest z
uwagi na:
-most pontonowy o małej nośności
-zły stan dróg
-bardzo podmokły teren
-niechęć mieszkańców do podejmowania pracy

frontów
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2.9. KULTYWOWANIE TRADYCJI

W zakresie kultury opiekę nad terenem Nowakowa sprawuje Gminny
Ośrodek Kultury z siedzibą w Komorowie Żuławskim, który jest
organizatorem wielu cyklicznych imprez.

Funkcjonujące przy Ośrodku biblioteki prowadzą
upowszechnienia czytelnictwa w środowisku wiejskim.

działalność

Na zdjęciu: kierownik biblioteki w Nowakowie Barbara Grzeszczak, n-lka Martyna Świniarska
oraz uczniowie Zespołu Szkół

Mieszkańcy, jako ludność napływowa, nie posiadają własnych tradycji
związanych z tym regionem.
Kultywują tradycje:
świąteczne - ubieranie choinek, witanie Nowego Roku, wykonywanie
palm wielkanocnych na konkurs organizowany przez GOK
i Kościół
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- religijne - uroczyste obchodzenie Wigilii, dzielenie się opłatkiem
- dożynkowe - udział w dożynkach gminnych, wykonywanie wieńca

Wieniec wykonany przez Annę Brzozę i Emilię Machy
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-

- lokalne
z inicjatywy szkoły – festyny, turnieje wsi, Dzień Matki, Babci

− z inicjatywy GOK - Dzień Seniora

- 68 2.10.OŚWIATA I EDUKACJA
W Nowakowie funkcjonuje Zespół Szkół /SP i Gimnazjum /.To szkoła
z wieloletnią tradycją , o bogatym dorobku , kształcąca dzieci i młodzież
z Nowakowa , Nowotek , Cieplic , Kępin Wielkich , Kępy Rybackiej,
Batorowa, Bielnika II i Jagodna.
Bazę szkoły stanowi jednopiętrowy budynek,w którym znajduje się 11
izb lekcyjnych:4 klasopracownie nauczania zintegrowanego,2 gabinety
humanistyczne,2
gabinety
matematyczne,pracownia
biologicznoprzyrodnicza,gabinet fizyczno-chemiczny i świetnie wyposażona
pracownia informatyczna. Każdy uczeń ma otwarty dostęp do internetu
w pracowni komputerowej oraz w bibliotece szkolnej.

- 69 Chlubą szkoły jest hala sportowa. Do dyspozycji uczniów i sportowców
jest kilka boisk: do siatkówki , koszykówki i piłki ręcznej . Na trybunach
jednocześnie znajdzie miejsce około 100. widzów . Wyposażona jest
w profesjonalny sprzęt nagłośniający.

Młodzież dowożona jest na zajęcia dwoma autokarami . Uczniowie z
Nowakowa dochodzą do szkoły pieszo .

Świetlica szkolna czynna jest od godziny 7.00 .Tu można się
spokojnie przygotować do zajęć , odrobić lekcje , pobawić , a w stołówce
zjeść smaczny posiłek przygotowany w nowoczesnej przestronnej kuchni .

- 70 świetlica szkolna

stołówka

Szkoła realizuje programy unijne modernizujące i dostosowujące
placówkę do standardów europejskich . Oferta szkoły jest szeroka i
dostosowana do potrzeb każdego dziecka . Szkoła zapewnia wysoki
poziom nauczania , pomoc i doradztwo pedagoga szkolnego , przyjazną i
bezpieczną atmosferę wśród uczniów . Prowadzi zajęcia pozalekcyjne:
kółko teatralne , języka angielskiego , artystyczne , historyczne ,
recytatorskie , matematyczne oraz SKS-y .
Dla najmłodszych uczniów jest utworzony plac zabaw.

Tabela nr 18

Liczba uczniów w ZS w Nowakowie

Klasy Chłopcy Dziewczynki Razem Uczniowie
z Nowakowa

0

10

14

24

4

I

7

8

15

1

II

15

9

24

6

III

10

10

20

4

IV

11

8

19

8

V

12

9

21

2

VI

12

9

21

2

53

120

2

Razem 67
SP

- 71 Gimnazjum

Tabela nr 18

klasy

Chłopcy Dziewczynki Razem

Uczniowie
z Nowakowa

I

7

8

15

1

II

11

16

27

7

III

10

18

28

9

Razem
GM

28

42

70

17

214

44

Łącznie 105
109
SP+GM
+”0”
1 uczeń - rewalidacja

Liczba nauczycieli i pracowników
administracji oraz obsługi

tabela nr 19

Liczba Ilość etatów

Nauczyciele

26

20,89

Administracja 4

3,5

Obsługa

8,25

9

Inf. dyrektora szkoły

Z analizy danych wynika,że uczniowie z Nowakowa stanowią 20,56%
ogółu uczniów Zespołu Szkół.
Po ukończeniu Gimnazjum młodzi mieszkańcy wsi kontynuują naukę w
Elblągu.

- 72 2 .11. OCHRONA ZDROWIA

Ochrona zdrowia na terenie Nowakowa sięga dziesiątków lat . Punkt
lekarski z upływem czasu zmieniał lokalizację , wyposażenie , a opieka
lekarska stawała się coraz bardziej pełna i dostępna .
Aktualnie Punkt Lekarski mieści się obok Zespołu Szkół
w Nowakowie.W nowych , czystych , kolorowych i estetycznych
pomieszczeniach przyjmują:
-lekarz rodzinny
-lekarz pediatra
-lekarz stomatolog
-pielęgniarka

- 73 Dni i godziny przyjęć
Tabela nr 20
Dzień tygodnia

Pielęgniarka

Lekarz rodzinny

Lekarz pediatra

Stomatolog

Poniedziałek

8.00 – 14.30
_______________ _______________ _______________
dla potrzeb szkoły

Wtorek

_______________ _______________ _______________ 7.30 – 13.30

Środa

8.00 – 10.00
pobieranie krwi , _______________ _______________ _______________
praca w gabinecie
zabiegowym

Czwartek

8.00 – 14.30

8.00 – 10.30

_______________ 7.30 – 13.30

Piątek

8.00 – 14.30

11.00 – 13.00

8.00 – 10.00

_______________

W dniach , w których lekarz pierwszego kontaktu nie przyjmuje
w Nowakowie , mieszkańcy mają możliwość korzystania z opieki
zdrowotnej w Przychodni przy ul. Żeromskiego w pobliskim Elblągu
w godz.8.00-18.00 ( oprócz sobót i niedziel ). W razie potrzeby lekarze
jeżdżą codziennie na wizyty domowe .
Opieka specjalistyczna dla mieszkańców znajduje się na terenie miasta
Elbląga oraz miasta wojewódzkiego Olsztyna.
Placówki w Elblągu , z których korzysta ludność wsi to:
-Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Królewiecka
-Pogotowie całodobowe ul . Królewiecka
-Szpital Samodzielny Publiczny ul. Żeromskiego
-110 Szpital Wojskowy ul . Komeńskiego
-Centrum Chorób Wewnętrznych ul. Związku Jaszczurczego
-Gabinet USG ul. Gwiezdna
-Pogotowie Stomatologiczne ul . Tysiąclecia w godz . 19.00-07.00
-Hospicjum
Mieszkańcy mogą korzystać z usług pielęgniarki środowiskowej , która
jeżdzi do pacjentów , edukuje rodziny , udziela porad , wykonuje zabiegi ,
załatwia sprzęt rehabilitacyjny , organizuje przy współpracy z GOPS
pomoc sąsiedzką i wolontariat .
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2.11. OPIEKA SPOŁECZNA
Zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz
umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności
człowieka zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieszczący
się w Elblągu. Ośrodek realizuje zadania własne oraz zlecone. Do zadań
własnych należą:
-przyznawanie i wypłata zasiłków celowych,pomoc na
ekonomiczne usamodzielnienie,dodatki mieszkaniowe
-świadczenie usług opiekuńczych,pokrycie wydatków na
świadczenia zdrowotne
Do zadań zleconych należy wypłacanie :
-zasiłków stałych
-rent socjalnych
-zasiłków okresowych
Z pomocy socjalnej korzystają mieszkańcy,którzy spełniają kryteria:
-dochodowe (zbyt mały dochód na członka rodziny)
-dysfunkcji( patologia wynikająca z nadużywania
alkoholu,rodziny niepełne lub rozbite )

Udzielana pomoc dla Nowakowa w roku 2009
w porównaniu z rokiem 2008
Tabela nr 21

Rok

Ilość rodzin Ilość osób Liczba dożywianych
dzieci w szkole

2008

20

62

10

2009

30

84

17

inf. z UG w Elblągu

Z powyższej tabelki wynika,że liczba osób korzystających z opieki
socjalnej zwiększyła się. Częściowo wpływ na taką sytuację miał stan
popowodziowy w pażdzierniku 2009r.
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2.12.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Na terenie wsi nie ma Posterunku Policji. Nad bezpieczeństwem
mieszkańców czuwają policjanci Komendy Miejskiej Policji w Elblągu,w
tym dzielnicowy Rafał Gurczyński.
W Nowakowie działa Ochotnicza Straż Pożarna. Jest to prężnie
działająca jednostka,która skupia w swych szeregach
czynnych
członków. Posiada samochód-STAR 29. Wyposażona jest m.in.w
motopompę M 8 /8,pompę pływającą o wydajności 800 l/min.,agregat
prądotwórczy,maszt oświetleniowy,pilarkę do drewna STILL,pilarkępartner do betonu i stali,radiostację,latarki,prądownice,20 węży
pożarniczych 75., 20 węży pożarniczych 52.,prądownicę TURBO JAT
oraz inny sprzęt. Członkowie Straży posiadają kompletne umundurowania.
Strażacy często wzywani są do akcji ratowniczych. W samym 2009r
wyjeżdżali na pomoc około 15 razy. Co roku OSP ma kilkanaście
wyjazdów do palących się trzcin. W pażdzierniku 2009r
pomoc,poświęcenie i wkład pracy strażaków w działaniach związanych z
zapobieganiem i usuwaniem skutków powodzi na terenie Żuław pozwoliły
opanować trudną sytuację.

- 76 2 .13. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Wszyscy mieszkańcy mają zapewniony dostęp do wody pitnej . Stan sieci
wodociągowej wymaga jednak modernizacji . Wieś nie posiada sieci
kanalizacyjno-sanitarnej . Ścieki z gospodarstw domowych gromadzone są
w zbiornikach ścieków bezodpływowych , opróżnianych okresowo ,
a nieczystości wywożone są do Oczyszczalni Ścieków w Elblągu . Odpady
stałe są gromadzone w pojemnikach przed domami , a stamtąd wywożone
do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o w Elblągu przez firmę
CLEANER lub MPO w zależności od tego , z którą firmą mieszkańcy
podpisali umowy . Przy Zespole Szkół w Nowakowie ustawione są
pojemniki do segregacji odpadów , w Urzędzie Gminy znajduje się
pojemnik do zbiórki baterii.

Nowakowo usytuowane jest na terenie działania spółki ENERGA , która
jest dla mieszkańców sprzedawcą energii elektrycznej . W miejscowości
100% domostw wyposażonych jest w energię elektryczną .
Zaopatrzenie w ciepło odbywa się w ramach indywidualnych systemów
grzewczych (piece węglowe , ogrzewanie gazowe lub olejowe ).
Brak jest gazociągu . Mieszkańcy korzystają z butli gazowych. Wszystkie
gospodarstwa wyposażone są w butlowy gaz ziemny .
Przez wieś przebiegają drogi:
-powiatowe nr1100 N Rubno Wlk – Nowakowo - Kępiny Małe
nr1101 N Zalew Wiślany – Nowotki – Nowakowo - Kępa
Rybacka - Bielnik Drugi
nr1106 N Nowakowo - Kępa Rybacka
nr1109 N Nowakowo - Nowe Batorowo

- 77 -gminne dojazdowe do gruntów rolnych oraz droga lokalna do osiedla
Nowakowo Trzecie .
Sieć dróg rozwinięta jest dość dobrze lecz standart nawierzchni jest niski .
Brak jest chodników. Wieś tylko częściowo jest dobrze oświetlona ,
wymaga uzupełnienia w tym zakresie szczególnie na odcinku od mostu
pontonowego do torów kolejowych PKP w Rubnie .
Nowakowo jest stelefonizowane . Znajduje się też w zasięgu telefonii
komórkowych . Możliwy jest dostęp do internetu tylko poprzez modem
telefoniczny .
Po zlikwidowaniu w 1992 r poczty w Nowakowie obsługą rejonu zajmuje
się Urząd Pocztowy Elbląg -2 (Urząd Dworcowy) . W jednym ze sklepów
utworzono Agencję Pocztową.

- 79 ROZDZIAŁ III
ANALIZA SWOT

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

-Niezagrożone środowisko
przy braku większych zakładów
przemysłowych
-Atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo
środowisko
-Zwodociągowanie wsi
-Dostępność do porad lekarskich
-Bardzo dobrze wyposażona szkoła,
wysoki poziom kadry pedagogicznej
-Dobry poziom usług
-Ochotnicza Straż Pożarna
-Dobre stosunki sąsiedzkie
-Położenie blisko Elbląga
-Wytyczone szlaki rowerowe
-Korzystne położenie w powiecie
-Bliskość Urzędu

-Brak świetlicy środowiskowej
-Zły stan dróg lokalnych
-Brak chodników
-Niewystarczające oświetlenie
dróg
-Brak urządzeń do odprowadza
nia i unieszkodliwiania ścieków
-Brak gazociągu
-Mały dostęp do internetu
-Zbyt mała przedsiębiorczość
mieszkańców
-Brak współpracy wśród
mieszkańców
-Wzrost liczby osób korzystają
cych z opieki społecznej

SZANSE
-Rozwój przedsiębiorstw w sferze
turystyki
-Dostępność funduszy unijnych
na rozwój turystyki i kultury
-Wspieranie przez państwo inicjatyw
lokalnych
-Wzrost aktywności mieszkańców
-Moda na mieszkanie “za miastem”

ZAGROŻENIA
-Zbyt duża biurokracja w pozys
kiwaniu funduszy unijnych
-Emigracja mieszkańców w
tym specjalistów
-Niewystarczająca ilość
środków finansowych na
remont,modernizację i budowę infrastruktury technicznej
-Brak miejsc pracy dla ludzi
młodych i wykształconych
-Zagrożenie powodziowe
-Ubożenie mieszkańców
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ROZDZIAŁ IV WIZJA ROZWOJU WSI

Nowakowo w 2016r to miejscowość:
-bezpieczna i przyjazna dla mieszkańców z prężnie działającą
Ochotniczą Strażą Pożarną
-atrakcyjna i interesująca dla odwiedzających i turystów
-zadbana,uporządkowana,aktywna i nowoczesna

Wizją jest:
Kompleksowy i zrównoważony rozwój Nowakowa-dzięki
wykorzystaniu zasobów i potencjałów- podstawą poprawy warunków
życia aktywnych i zintegrowanych mieszkańców społeczności lokalnej.

MISJĄ jest:
Rozwój miejscowości oraz poprawa warunków życia mieszkańców .
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ROZDZIAŁ V
ZESTAWIENIE PRIORYTETÓW,
CELÓW I PLANU ZADAŃ

PRIORYTETY ROZWOJU NOWAKOWA

I.ATRAKCYJNOŚĆ
TURYSTYCZNA I
ZAMIESZKANIA

II. INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

III. ROZWÓJ ZASOBÓW
LUDZKICH

CELE PRIORYTETÓW ROZWOJU NOWAKOWA

PODNIESIENIE
STANDARDU ŻYCIA I
PRACY NA WSI

PODNIESIENIE
BEZPIECZEŃSTWA
MIESZKAŃCÓW

PODNIESIENIE
KWALIFIKACJI I
UMIEJĘTNOŚCI
MIESZKAŃCÓW

ZASPOKOJENIE POTRZEB
SPOŁECZNYCH I
KULTURALNYCH
MIESZKAŃCÓW

WZROST ATRAKCYJNOŚCI BUDZENIE DUCHA
INWESTYCYJNEJ
PRZEDSIĘBIORCZOSCI

POPRAWA WYGLĄDU WSI POPRAWA STANU
ŚRODOWISKA
NATURALNEGO

PROMOCJA SOŁECTWA

INTEGRACJA
POPRAWA
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ FUNKCJONALNOŚCI
MIEJSCOWOŚCI

ZACHOWANIE
DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO I
TRADYCJI LOKALNYCH

-
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ZESTAWIENIE PRIORYTETÓW I ZADAŃ PLANU
ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWAKOWO
I. ATRAKCYJNOŚĆ
TURYSTYCZNA I
ZAMIESZKANIA

II. INFRASTRUKTURA III.ROZWÓJ
TECHNICZNA
ZASOBÓW LUDZKICH

ZAD.1.1
BUDOWA KOMPLEKSU BOISK
SPORTOWYCH W RAMACH
PROGRAMU “MOJE BOISKO
ORLIK 2012”

ZAD.2.1
ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOWODZIOWE
NOWAKOWA

ZAD.3.1.
ORGANIZACJA SZKOLEŃ I
KURSÓW DLA MIESZKAŃCÓW

ZAD.1.2
BUDOWA ŚWIETLICY
ŚRODOWISKOWEJ

ZAD.2.2
BUDOWA I MODERNIZACJA
CHODNIKÓW

ZAD.3.2
ORGANIZACJA ZAJĘĆ DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY

ZAD.1.3
URZADZENIE MIEJSCA
SPOTKAŃ W PLENERZE

ZAD.2.3
ZAD.3.3 ORGANIZACJA IMPREZ
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA KULTURALNOTERENIE NOWAKOWA
REKREACYJNYCH DLA
MIESZKAŃCÓW

ZAD.1.4
POPRAWA ESTETYKI
NOWAKOWA

ZAD.2.4
DOSTĘP ŚWIATŁOWODOWY DO
INTERNETU

ZAD.1.5
OZNAKOWANIE MIEJSCOWOŚCI

ZAD.1.6
PROMOCJA NOWAKOWA I
ROZWÓJ USŁUG
OKOŁOTURYSTYCZNYCH

- 83 Priorytet I. ATRAKCYJNOŚĆ ZAMIESZKANIA I TURYSTYCZNA
Cele:
- PODNIESIENIE STANDARDU ŻYCIA I PRACY NA WSI
- ZASPOKOJENIE POTRZEB SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH
MIESZKAŃCÓW
- POPRAWA WYGLĄDU WSI
- INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ
Zadania:
1.1. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko
Orlik 2012”
1.2. Budowa świetlicy środowiskowej
1.3. Urządzenie miejsca spotkań w plenerze
1.4. Poprawa estetyki Nowakowa
1.5. Oznakowanie miejscowości
1.6. Promocja Nowakowa i rozwój usług okołoturystycznych
Priorytet II. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Cele:
- PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW
- WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ
- POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO
- POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI MIEJSCOWOŚCI
Zadania:
2.1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Nowakowa
2.2. Budowa i modernizacja chodników
2.3. Rozbudowa oświetlenia na terenie Nowakowa
2.4. Dostęp światłowodowy do internetu
Priorytet III. ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
Cele:
- PODNIESIENIE KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI MIESZKAŃCÓW
- BUDZENIE DUCHA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
- PROMOCJA SOŁECTWA
- ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I TRADYCJI
LOKALNYCH
Zadania:
3.1. Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców
3.2. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży
3.3. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców

- 84 KARTY ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWAKOWO
Zadanie 1.1.

OPIS STANU
ISTNIEJĄCEGO

ZAKRES PRAC

BENEFICJENCI
OSTATECZNI

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje
boisko Orlik 2012”
W chwili obecnej w Nowakowie nie ma ogólnodostępnego boiska
sportowego dla wszystkich mieszkańców oraz turystów odwiedzających
miejscowość w sezonie letnim. Młodzi ludzie i dzieci nie mają możliwości
korzystania z profesjonalnego sprzętu i infrastruktury sportowej. Powoduje
to, iż dzieci mają gorszą kondycję fizyczną, więcej czasu spędzają bez
ruchu, co prowadzi do powstawania wad postawy. Budowa boisk z
pewnością stworzy lepsze warunki do rozwoju prosportowych nawyków
wśród młodych ludzi, wpłynie pozytywnie na integrację środowiska
lokalnego oraz przyczyni się do zmniejszenia liczby dzieci z wadami
postawy. Inwestycja podniesie atrakcyjność turystyczną obszaru.
Mieszkańcom zależy na utworzeniu kompleksu boisk sportowych wraz z
szatniami i zapleczem socjalnym.
o przygotowanie techniczne projektu
o przeprowadzenie postępowania przetargowego
o budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego, w tym:
o dwa boiska sportowe:
boisko do piłki nożnej (o wymiarach 30 m x 62 m,
ogrodzone po obwodzie do wysokości min 4 m,
dodatkowo piłkochwyty jako niezależna konstrukcja
o wysokości min. 6 m z siatką polipropylenową,
nawierzchnia boiska
z trawy syntetycznej,
wyposażenie: 2 bramki aluminiowe montowane
w tulejach)
boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki
siatkowej (o wymiarach 19,10 m x 32,10 m,
ogrodzone po obwodzie do wysokości min 4 m,
dodatkowo piłkochwyty jako niezależna konstrukcja
o wysokości min. 6 m z siatką polipropylenową,
nawierzchnia boiska poliuretanowa, wyposażenie:
do koszykówki: stojak stalowy ocynkowany
regulowany o wysięgu 160 cm, tablica 180 x 105
cm, obręcz uchylna, siateczka do obręczy; do
siatkówki: słupki stalowe montowane w tulejach
z
regulacją
wysokości
mocowania
siatki
i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa.
o budynek sanitarno – szatniowy o powierzchni użytkowej
ok. 60 m2
o oświetlenie kompleksu.
o mieszkańcy Nowakowa i okolicznych miejscowości
o turyści odwiedzający w sezonie turystycznym Nowakowo i okolice

TERMIN
REALIZACJI

KOSZT
ZADANIA

o lata : III-IV kwartał 2010 roku
o szacunkowy koszt zadania wynosi 1.100.000 zł, w tym:
o dofinansowanie z budżetu województwa Warmińsko-Mazurskiego
na rok 2010 w ramach Programu „ Moje Boisko ORLIK – 2012 ” w wysokości 100 000, 00 zł
o dofinansowanie z Budżetu Państwa - w wysokości 333 000, 00 zł
o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”
PROW na lata 2007 – 2013 - w wysokości 500 000, 00 zł
o środki własne 167 000, 00 zł

Zadanie 1.2.

Budowa świetlicy środowiskowej

OPIS STANU
ISTNIEJĄCEGO

W chwili obecnej w Nowakowie nie ma świetlicy środowiskowej, ani
innego miejsca, które mogłoby służyć mieszkańcom do organizacji imprez,
szkoleń czy zajęć dla dzieci. Do wszelkiego typu spotkań niezbędne jest
korzystanie z pomieszczeń szkolnych. Powoduje to, iż w godzinach
popołudniowych, weekendy, dni wolne od nauki rozwój zainteresowań
dzieci i młodzieży, integracja wszystkich mieszkańców jest praktycznie
niemożliwa. Dzieci, młodzież i dorosli nie mają gdzie rozwijać swoich
talentów i zainteresowań. Spotkania Rady Sołeckiej oraz zebrania wiejskie
organizowane są również w pomieszczeniach szkolnych. Organizacja
imprez okolicznościowych czy integracyjnych uzależniona jest od
warunków pogodowych. We wsi od niedawna funkcjonuje organizacja
pozarządowa „Stowarzyszenie Miłośników Wyspy Nowakowskiej”.
Budowa świetlicy umożliwi realizację wielu przedsięwzięć, których
inicjatorem może być Stowarzyszenie, Rada Sołecka, pozwoli też na
rozwój innych grup typu koło gospodyń wiejskich.
Najlepszym miejscem usytuowania świetlicy jest teren przyległy do remizy
strażackiej w Nowakowie. Dla pełnego wykorzystania potencjału świelicy
budynek powinien posiadać:
- salę szkoleniowo-kulturalną,
- zaplecze sanitarne,
- zaplecze socjalne (WC).
Budowa i wyposażenie świetlicy pozwoli na podejmowanie licznych
inicjatyw integrujących mieszkańców niezależnie od ich wieku. Będzie
wykorzystywana do prowadzenia zajęć edukacyjno - rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży, obchodów świąt oraz imprez kulturalnych.

ZAKRES PRAC

o przygotowanie techniczne projektu:
o opracowanie dokumentacji technicznej
o przygotowanie kosztorysu inwestorskiego
o uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień
i pozwoleń (np. decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, decyzja lokalizacyjna, pozwolenie na budowę)
o przeprowadzenie postępowania przetargowego

o budowa świetlicy środowiskowej
o zakup wyposażenia obiektu
BENEFICJENCI
OSTATECZNI
TERMIN
REALIZACJI

KOSZT
ZADANIA

o mieszkańcy Nowakowa i okolicznych miejscowości
o turyści odwiedzający w sezonie turystycznym Nowakowo i okolice
o lata 2011-2012
o szacunkowy koszt zadania wynosi 306.000 zł
(środki własne gminy, dofinansowanie w ramach PROW –
działanie Odnowa i rozwój wsi)

Zadanie 1.3.

Urządzenie miejsca spotkań w plenerze

OPIS STANU
ISTNIEJĄCEGO

W chwili obecnej w Nowakowie nie ma miejsca spotkań dla mieszkańców
w plenerze. Mieszkańcom zależy na utworzeniu takiego miejsca przy
świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania pozwoli na większą integrację
mieszkańców i podejmowanie wielu inicjatyw społeczno-kulturalnych.

ZAKRES PRAC

o
o
o
o
o
o

BENEFICJENCI
OSTATECZNI

o mieszkańcy Nowakowa i okolicznych miejscowości
o turyści odwiedzający w sezonie turystycznym Nowakowo i okolice

TERMIN
REALIZACJI

KOSZT
ZADANIA

wyrównanie terenu
posianie trawy
zakup i montaż wiaty drewnianej wyposażonej w stoły i ławki
wykonanie miejsca na ognisko
zakup kosza na śmieci
oświetlenie miejsca spotkań

o lata 2011
o szacunkowy koszt zadania wynosi 15.000 zł
(środki własne gminy, dofinansowanie w ramach PROW –
działanie Odnowa i rozwój wsi)

Zadanie 1.4.

Poprawa estetyki Nowakowa

OPIS STANU
ISTNIEJĄCEGO

Zadanie to ma na celu zmotywowanie mieszkańców do dbania
o estetykę wsi i promowanie Nowakowa. Społeczność lokalna będzie miała
za zadanie dbanie o wygląd swoich posesji i najbliższej okolicy. Będą
organizowane coroczne konkursy na najpiękniejszą posesję, a w okresie

świątecznym konkurs na najpiękniej udekorowaną posesję. Sprzyjać to
będzie integracji społeczności wiejskiej, ale przede wszystkim poprawi
wizerunek wsi. Zwiększy się liczba turystów i inwestorów, a także poprawi
standard życia mieszkańców.
ZAKRES PRAC

o poprawa estetyki posesji
o cykliczne porządkowanie terenów przy ważniejszych punktach
miejscowości (np. szkoła, teren przy moście)
o zakup i posadzenie kwiatów i drzewek ozdobnych
o zakup nagród dla laureatów konkursu na najpiękniejszą posesję

BENEFICJENCI
OSTATECZNI

o mieszkańcy Nowakowa i okolicznych miejscowości
o turyści odwiedzający w sezonie turystycznym Nowakowo i okolice

TERMIN
REALIZACJI

KOSZT
ZADANIA

o lata 2011-2016
o szacunkowy koszt zadania wynosi 5.000 zł rocznie (indywidualne
możliwości mieszkańców)

Zadanie 1.5.

Oznakowanie miejscowości

OPIS STANU
ISTNIEJĄCEGO

Przez teren Nowakowa przebiega kilka dróg powiatowych oraz gminnych,
wzdłuż których usytuaowane są zabudowania. Niezbędne jest postawienie
dodatkowych znaków kierunkowych na skrzyżowaniach (na których
podane zostaną początkowe i końcowe numery budynków
zlokalizowanych wzdłuż danej drogi) oraz umieszczenie w centrum
Nowakowa dużej tablicy informacyjnej z mapą miejscowości,
przedstawiającą dodatkowo atrakcje przyrodniczo-kulturowe i punkty
usługowe.

ZAKRES PRAC

o zakup i montaż kilkunastu znaków kierunkowych na skrzyżowania
dróg
o zakup i montaż dużej tablicy informacyjnej

BENEFICJENCI
OSTATECZNI

o mieszkańcy Nowakowa i okolicznych miejscowości
o turyści odwiedzający w sezonie turystycznym Nowakowo i okolice

TERMIN
REALIZACJI
KOSZT
ZADANIA

o lata 2012-2013
o szacunkowy koszt zadania wynosi 10.000 zł
(środki własne gminy, dofinansowanie w ramach PROW –
działanie Odnowa i rozwój wsi)

Zadanie 1.6.

Promocja Nowakowa i rozwój usług okołoturystycznych

OPIS STANU
ISTNIEJĄCEGO

Nowakowo jest miejscowością o ogromnym potencjale turystycznym.
Zawdzięcza to głównie swojemu usytuowaniu, otoczeniu przyrodniczym
i historii. Dla pełnego wykorzystania potencjału turystycznego niezbędne
jest stworzenie punktów usuługowych dla turystów (w tym
gastronomicznych) oraz wypromowanie Nowakowa. Turystyka może stać
się motorem rozwojowym wsi i stworzyć nowe miejsca pracy dla
mieszkanów.

ZAKRES PRAC

o utworzenie punktów usługowych, np. gastronomicznego
o promocja Nowakowa (prowadzona za pomocą strony internetowej
www, opracowanie i wydanie folderu promocyjnego, organizacja
imprez promocyjnych, które nie tylko przyciągną do Nowakowa
wielu turystów, ale również zaktywizują i zintegrują społeczność
wsi)

BENEFICJENCI
OSTATECZNI

o mieszkańcy Nowakowa i okolicznych miejscowości
o turyści odwiedzający w sezonie turystycznym Nowakowo i okolice

TERMIN
REALIZACJI
KOSZT
ZADANIA

o lata 2012-2013
o szacunkowy koszt zadania wynosi 5.000 zł, w tym:
o promocja miejscowości 5.000 zł
(środki własne gminy, dofinansowanie w ramach PROW –
działanie Odnowa i rozwój wsi)
o stworzenie punktów usługowych dla turystów
indywidualnych możliwości inwestorów prywatnych;

wg

Zadanie 2.1.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Nowakowa

OPIS STANU
ISTNIEJĄCEGO

Przez miejscowość przepływa rzeka Elbląg. Z uwagi na usytuowanie
terenu poniżej poziomu morza corocznie stwarza ona zogrożenie
powodziowe, szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym.
W październiku 2009 z pwodu cofnięcia wody z Zalewu Wiślanego
i Zatoki Gdańskiej doszło od podtopienia wielu zabudowań. W celu
uniknięcia takiej sytuacji w przyszłości niezbędne jest zabezpieczenie
przeciopowodziowe obszaru.

ZAKRES PRAC

o pogłębienie rowów melioracyjnych
o usypanie wału przeciwpowodziowego za barierkami
o ciągła kontrola wałów przeciwpowodziowych oraz naprawa
odcinków uszkodzonych

BENEFICJENCI
OSTATECZNI
TERMIN
REALIZACJI

o mieszkańcy Nowakowa i okolicznych miejscowości

KOSZT
ZADANIA

o szacunkowy koszt zadania wynosi 3.000.000zł
(środki własne Żuławskiego Zarządu Melioracji Urządzeń
Wodnych; środki pozyskane z dostępnych źródeł)
o

Zadanie 2.2.
OPIS STANU
ISTNIEJĄCEGO

ZAKRES PRAC

BENEFICJENCI
OSTATECZNI
TERMIN
REALIZACJI
KOSZT
ZADANIA

o lata 2011-2015

Modernizacja istniejących oraz budowa nowych chodników
Wzdłuż części dróg biegnących przez miejscowość ułożone są chodniki.
Ich stan jest jednak zły, w związku z czym wynagają modernizacji. Dla
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Nowakowa, odpowiedniego
zagospodarowania centrum wsi oraz zwiększenia atrakcyjności
turystycznej niezbędne jest utworzenie traktu pieszego wzdłuż
ważniejszych dróg. Realizacje tego zadania znacznie podniesie
bezpieczeństwo i atrakcyjność miejscowości.

o przygotowanie techniczne projektu:
o opracowanie dokumentacji technicznej
o przygotowanie kosztorysu inwestorskiego
o uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień
i pozwoleń (np. decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, decyzja lokalizacyjna, pozwolenie na budowę)
o przeprowadzenie postępowania przetargowego
o modernizacja i budowa chodników (wyrównanie, utwardzenie
terenu; zakup i ułożenie kostki brukowej oraz krawężników)
o mieszkańcy Nowakowa i okolicznych miejscowości
o turyści odwiedzający w sezonie turystycznym Nowakowo i okolice
o lata 2010-2011
o szacunkowy koszt zadania wynosi 200.000 zł
(środki własne gminy, Starostwa Powiatowego oraz
dofinansowanie w ramach funduszy UE i Budżetu Państwa)

Zadanie 2.3.

Rozbudowa oświetlenia na terenie Nowakowa

OPIS STANU
ISTNIEJĄCEGO

Wieś Nowakowo posiada oświetlenie liczne. Wymiana ono jednak
rozbudowy o kilkanaście nowych lamp (m.in. od mostu w kierunku
Rubna). Realizacja inwestycji w znaczący sposób przyczyni się do
poprawy estetyki miejscowości i podniesie jej atrakcyjność turystyczną
oraz w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo.

ZAKRES PRAC
BENEFICJENCI
OSTATECZNI
TERMIN
REALIZACJI
KOSZT
ZADANIA

Zadanie 2.4.
OPIS STANU
ISTNIEJĄCEGO

o zakup i montaż kilkunastu lamp oświetleniowych
o mieszkańcy Nowakowa i okolicznych miejscowości
o turyści odwiedzający w sezonie turystycznym Nowakowo i okolice

o lata 2013
o szacunkowy koszt zadania wynosi 100.000 zł
(środki własne gminy, dofinansowanie w ramach funduszy UE)

Dostęp światłowodowy do internetu
Nowoczesne usługi internetowe to większa prędkość transmisji danych.
Dostęp do Internetu, zwany popularnie szerokopasmowym, umożliwia
znacznie szybsze od modemowego pobieranie wszelkich informacji.
Realizacja zadania wpłynie korzystnie na wyrównanie szans mieszkańców
Nowakowa w dostępie do informacji. Zadanie jest zgodne z jedną
z głównych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej – społeczeństwo
informacyjne. Gmina Elbląg złożyła deklarację przystąpienia do programu
„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej ( SSPW)” obejmującego 5
województw, w tym warmińsko-mazurskie.

ZAKRES PRAC

o przygotowanie techniczne projektu:
o opracowanie dokumentacji technicznej
o przygotowanie kosztorysu inwestorskiego
o uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień
i pozwoleń (np. decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, decyzja lokalizacyjna, pozwolenie na budowę)
o przeprowadzenie postępowania przetargowego
o budowa światłowodów

BENEFICJENCI
OSTATECZNI

o mieszkańcy Nowakowa i okolicznych miejscowości
o turyści odwiedzający w sezonie turystycznym Nowakowo i okolice

TERMIN
REALIZACJI

o lata 2013

KOSZT
ZADANIA

o szacunkowy koszt zadania 280.000 zł
(środki własne, dofinansowanie w ramach funduszy UE
i Budżetu Państwa)

Zadanie 3.1.

Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców

OPIS STANU
ISTNIEJĄCEGO

Brak zaplecza lokalowego uniemożliwiał mieszkańcom podejmowanie
inicjatyw mających na celu podniesienie kwalifikacji. W wyniku budowy
świetlicy w Nowakowie możliwe będzie zorganizowanie szeregu kursów
i szkoleń dla społeczności lokalnej, pozwalających na doskonalenie
i nabywanie nowych umiejętności oraz rozwijających zainteresowania.

ZAKRES PRAC

Przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców (szkolenia nieodpłatne,
otwarte):
o kurs przygotowywania tradycyjnych potraw
o kurs komputerowy oraz podstaw obsługi Internetu
o szkolenia rozwijające zdolności manualne (wyszywanie,
rękodzielnictwo)
o szkolenie agroturystyczne
o szkolenie wikliniarskie
o kurs organizacji i funkcjonowania stowarzyszeń w postaci np. koła
gospodyń wiejskich

BENEFICJENCI
OSTATECZNI
TERMIN
REALIZACJI
KOSZT
ZADANIA

o dorośli mieszkańcy Nowakowa i okolicznych miejscowości

o lata 2011-2016

o roczny koszt zadania 2.500 zł
(środki własne gminy, dofinansowanie w ramach PROW – działanie
Odnowa i rozwój wsi)

Zadanie 3.2.

Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży

OPIS STANU
ISTNIEJĄCEGO

Dzieci z Nowakowa w miejscu swojego zamieszkania mają możliwość
uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach jedynie w czasie pracy
szkoły. W godzinach popołudniowych, weekendy oraz dni wolne od nauki
z uwagi na brak odpowiedniego zaplecza nie ma możliwości prowadzenia
zorganizowanych zajęć dla dzieci i młodzieży. Stan ten zostanie zmieniony
dzięki wdrożeniu planu odnowy miejscowości, w tym:
- budowie kompleksu boisk sportowych,
- budowie i wyposażeniu świetlicy.

ZAKRES PRAC

o
o
o
o
o

BENEFICJENCI
OSTATECZNI
TERMIN
REALIZACJI

o dzieci i młodzież z terenu Nowakowa

KOSZT
ZADANIA

zajęcia sportowe na boisku ORLIK
zajęcia plastyczno-techniczne
zajęcia komputerowe
zajęcia muzyczne i teatralne
zajęcia gastronomiczne

o 2012 r. - 2016 r.
o koszt roczny 2.500 zł
(środki własne gminy, dofinansowanie w ramach PROW – działania
Odnowa i rozwój wsi)

Zadanie 3.3.

Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców

OPIS STANU
ISTNIEJĄCEGO

W sołectwie odbywają się imprezy plenerowe, niemniej jednak z powodu
braku zaplecza ich zakres jest ograniczony. Urządzenie boisk i budowa
świetlicy wiejskiej, pozwolą na zrealizowanie szeregu inicjatyw, w tym
również imprez integrujących i aktywizujących społeczność lokalną.

ZAKRES PRAC

Planowane coroczne imprezy w sołectwie:
o Święto pieczonego ziemniaka
o Sylwester
o Dzień Dziecka
o Majówka
o Zakończenie lata

BENEFICJENCI
OSTATECZNI
TERMIN
REALIZACJI
KOSZT
ZADANIA

o wszyscy mieszkańcy Nowakowa oraz okolicznych miejscowości

o 2010 r. - 2016 r.

o roczny koszt zadania 4.000 zł
(środki własne gminy, dofinansowanie w ramach PROW – działanie
Odnowa i rozwój wsi)
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Czas realizacji/ koszt w zł
Zadanie

2010

2011

PRIORYTET I
ATRAKCYJNOŚĆ ZAMIESZKANIA I TURYSTYCZNA
1.1 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu 1.100.000
1.1.
„Moje boisko Orlik 2012”
6.000
1.2. Budowa świetlicy środowiskowej
15.000
1.3. Urządzenie miejsca spotkań w plenerze
5.000
1.4. Poprawa estetyki Nowakowa
5.000
1.5. Oznakowanie miejscowości

Promocja Nowakowa i rozwój usług
okołoturystycznych
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRIORYTET II
2.1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Nowakowa
100.000
2.2. Budowa i modernizacja chodników
2.3. Rozbudowa oświetlenia na terenie Nowakowa
2.4. Dostęp światłowodowy do internetu
ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
PRIORYTET III
3.1. Organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców
3.2. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży
Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla
4.000
3.3
mieszkańców
1.6.

600.000

2012

2013

2014

2015

2016

5.000

5.000

5.000

5.000

600.000

600.000

300.000

5.000
5.000
2.000

3.000

600.000

600.000

100.000
100.000

2.500

4.000

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000
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I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Realizacja założeń Planu będzie monitorowana przez Radę Sołecką
wsi , Sołtysa oraz Gminę .
Będzie się to odbywać poprzez :
- zabezpieczenie w corocznym budżecie gminy środków
finansowych na realizację zadań ujętych w planie na kolejne lata (
zgodnie z harmonogramem ),
− tablice informacyjne we wsi Nowakowo ( na której umieszczane
będą na bieżąco informacje o podejmowanych inicjatywach i
realizowanych inwestycjach ),
− dokumentację z odbioru robót poszczególnych inwestycji .
Społeczność wiejska będzie się komunikowała poprzez wspólne
spotkania wiejskie . Kontakt pomiędzy wsią , a Gminą będzie
zachowany poprzez Sołtysa oraz aktywnych mieszkańców
Nowakowa.
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Spis tabel i załączników :
załącznik nr 1 -" Jubileusz 50-lecia Szkoły
w Nowakowie "

Tabelki :

nr 1 -"Urząd Pocztowy w Nowakowie"
nr 2 - "Wykaz sołectw Gminy Elbląg "
nr 3 /4 - "Szczegółowe dane demograficzne dla lat
2004 – 2009 "
nr 5 - "Statystyka osób na dzień 02 . 11 . 2009
nr 6 - "Porównanie liczby mieszkańców Nowakowa z innymi
miejscowościami Gminy Elbląg "
nr 7 - "Rozkład jazdy PKS "
nr 8 - "Rozkład jazdy MPK "
nr 9 - "Wykaz nr domów w części Nowakowa przed mostem
nr10 - "Wykaz nr domów na obszarze przywałowej części
wsi "
nr11 – "Wykaz nr domów wzdłuż głównej drogi powiatowej "
nr12 - "Wykaz nr domów przy drodze w kierunku Batorowa '
nr13 – "Wykaz nr domów przy drodze wzdłuż szkoły
kierunku Kępy Rybackiej "
nr14 - " Wykaz nr domów wzdłuz drogi gminnej w kierunku
osiedla Nowakowo Trzecie "
nr15 - " Przykłady różnorodności produkcji rolniczej "
nr16 - " Przedsiębiorstwa "
nr17 - " Charakterystyka niektórych podmiotów gospodarczych branży pozarolniczej "
nr18 - " Liczba uczniów w ZS w Nowakowie "
nr19 - " Liczba nauczycieli i pracowników administracji
oraz obsługi "
nr20 – "Dni i godziny przyjęć w Punkcie Lekarskim "
nr21 – "Udzielana pomoc dla Nowakowa "

