
   

Na mapie zaznaczono punkty kontrolne 
(PK), do których zadano pytania. 

 Odpowiedzi na pytania,  
jako potwierdzenie przebycia trasy,  
należy dostarczyć do organizatora. 

                      Budowa trasy: Karolina Pacek 
                        Mapa: Dariusz Mazurek 
                        Aktualizacja: wrzesień 2016 r. 

Źródło mapy: System Informacji Przestrzennej Gminy Elbląg 

                       Wyspa Nowakowska to sztuczna wyspa powstała w wyniku osuszania i polderyzacji obszaru na Żuławach Elbląskich w kierunku  
                     północno-zachodnim od Elbląga. Obszar wyspy jest otoczony wodami Zalewu Wiślanego, Cieplicówki, Nogatu, Kanału Jagiellońskiego,  
                   rzeki Elbląg i Zatoki Elbląskiej. Pierwsze osady (osadnictwo mennonicko-olęderskie) powstały tutaj dopiero pod koniec XVII. Wioski i osady znajdujące się  
                wyspie są położone na obszarze polderowym z chroniącymi je wałami przeciwpowodziowymi i licznymi kanałami odwadniającymi. Większość budynków  
           znajduje się (w ramach dodatkowej ochrony przeciwpowodziowej) na specjalnie usypanych pagórkach zwanych terpami. 

Podczas II wojny światowej Niemcy zmuszali więźniów pobliskiego niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof do prac przy robotach wzmacniających  
wały przeciwpowodziowe na wyspie. 

                                                                                                                                                                                                                                               źródło: wikipedia 
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Długość trasy: 16 km 

Do potwierdzenia: 14 PK  
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (1/N/17) 

PK 1 
Bielnik Drugi. Dawny cmentarz mennonicki założony przy istniejącym tutaj od 1663 roku kościele ewangelickim. 
Kościół spłonął w lutym 1945 roku.  

Jakiego kształtu jest zwieńczenie nagrobka?  

PK 2 
Kępki – średniowieczna wieś, będąca częścią majątku ziemskiego Elbląga. Przywilej lokacyjny odnowiono 
w XVI wieku. Ukończony w 2006 roku stalowy most drogowy.  

Ile wynosi ograniczenie prędkości na moście?  

PK 3 

Bielnik. Wrota przeciwpowodziowe łączące Nogat z Kanałem Jagiellońskim, który stanowi najkrótszą drogę 
wodną łączącą rzekę z Elblągiem. Budowla powstała w celu zabezpieczenia miasta przed napływem wód 
powodziowych od strony Nogatu. Nad głową wrót przerzucony jest stały most drogowy. Obecnie prowadzony 
jest ich remont.  

Jaka jest całkowita wartość projektu?  

PK 4 
Kępa Rybacka – wieś założona ok. XVII-XVIII wieku. Skrzyżowanie dróg. 

Jakiego koloru jest skrzynka pocztowa?  

PK 5 
Rozjazd dróg Nowe Batorowo, Kępiny Wielkie i Nowakowo. Miejsce Pamięci Narodowej. 

W jakich latach pracowali w ciężkich warunkach przy sypaniu wałów więźniowie obozu Stutthof?  

PK 6 
Prace modernizacyjne mające na celu rozbudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Cieplicówki. 

Jakiej długości odcinek prawego wału ma zostać zmodernizowany?  

PK 7 

Cieplice. Jedyny na wyspie kościół. W czasie zasiedlania Wyspy Nowakowskiej już w sierpniu 1946 r. 
pobożni napływowi ludzie urządzili tutaj kaplicę, o czym informuje kamień pamiatkowy ustawiony przed 
kościołem. 

Jaki budynek zagospodarowali? 

PK 8 

Kępiny Wielkie. Do 2012 roku funkcjonowała tutaj całoroczna przeprawa promowa. Obsługujący ją prom 
zagrał w filmie „Świadek koronny“. Z uwagi na zagrożenie jakie dla ruchu jachtów po Nogacie powodował 
nisko zawieszone liny promowe, przeprawę zlikwidowano.  

Jakiego koloru jest wiata przystanku autobusowego?  

PK 9 
Pompa odwadniająca nr 53. Zbudowana w 1971 roku służy do odwodnienia polderu, wyrównywania poziomu 
wody i odprowadzaniu jej nadmiaru do Zalewu Wiślanego. 

W którym roku przeprowadzono jej kompleksową modernizacją?  

PK 10 
Przydrożna kapliczka z wezwaniem „Boże Błogosław Nam“.  

W którym roku ufundowano kapliczkę?  

PK 11 
Most na Cieplicówce w Nowotkach. 

Na jaki kolor pomalowano barierki mostu?  

PK 12 
Nowotki 7. Gospodarstwo jakich wiele na Wyspie Nowakowskiej.  

Co znajduje się przy wjeździe na posesję?  

PK 13 
Biegnąca wzdłuż stopy wałów przeciwpowodziowych droga awaryjna. 

Czym jest wyłożona droga? 

PK 14 

Cieplicówka to rzeka, która stanowi jedno z ramion dawnej delty Nogatu i łączy się z Zalewem Wiślanym. 
W przeciwieństwie jednak do wielu innych ramion ujściowych Nogatu, nie została „odcięta“ od Zalewu 
Wislanego groblą czy wałem. Ponieważ nie jest ona śródlądową drogą wodną można po niej pływać 
turystycznie np. kajakiem.  

Na co należy tutaj szczególnie uważać?  

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły TRInO. 

                                                                                                 

trino.pttk.pl 
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