


2 powiat nowodworski

Ostaszewo

Stegna

Krynica
Morska

NOWY DWÓR
GDA¡SKI

Sztutowo

Palczewo

Cyganek

Szkarpawa

Kàty
Rybackie

22

11

11

22 33

66

33

77

55

44

Latarnia Morska

¸aweczka Rybaka Muzeum ˚u∏awskie



3przewodnik

33

44 55

66 33

77

Kolej ˚u∏awska

Wiatrak

Lapidarium

Obóz Koncentracyjny

Âluza Gdaƒska Wie˝a CiÊnieƒ



4

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy!!
Powiat Nowodworski tworzà dwie krainy

geograficzne. Jest to pó∏nocna cz´Êç ˚u∏aw
WiÊlanych (˚u∏awy Wielki) i Mierzeja WiÊlana.
Pi´kno terenu to harmonijny krajobraz, specy-

ficzny mikroklimat i atrakcje ukryte w ka˝-
dym zakàtku regionu. 

Przedstawione poni˝ej opracowanie
to tylko ma∏a cz´Êç tego co mo˝ecie
Paƒstwo zobaczyç odwiedzajàc Powiat

Nowodworski. 
Mamy nadziej´, ˝e zaproponowany w tej

publikacji materia∏ wzbudzi Paƒstwa zainte-
resowanie oraz ch´ç bli˝szego poznania
i odwiedzenia naszego regionu. 

powiat nowodworski
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Sztutowo

¸aweczka Rybaka

Nie sposób nie zauwa˝yç ¸aweczki Rybaka, a w∏aÊciwie samego rybaka. W porcie nad
Zalewem w Kàtach Rybackich, stoi wielki ponaddwumetrowy obelisk przedstawiajàcy ry-
baka trzymajàcego rybk´, tu˝ obok postawiono ∏aweczk´ wykutà przez kowala. Na
pierwszy rzut oka obelisk wyglàda, jakby by∏ miedzianym odlewem, jednak postaç jest
wykonana z betonu, wa˝y ponad 1000 kg, a pokryta jest specjalnà farbà. ¸aweczka Ry-
baka sta∏a si´ rozpoznawalnym miejscem w Kàtach Rybackich, cz´sto wykorzystywanym
do pamiàtkowych fotografii.
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Z ¸aweczkà Rybaka powiàzana jest bardzo przyjazna legenda. Wiele lat temu miejsce
gdzie stoi obecnie ∏awka oraz rybak by∏o miejscem nieustannych spotkaƒ mieszkaƒców
i turystów. Przys∏uchujàc si´ rozmowom mo˝na by∏o poznaç ca∏a legend´ Kàtów Rybac-
kich oraz Zalewu WiÊlanego. W tym miejscu cz´sto spotykali si´ rybacy, spacerowicze,
pary umawiajàce si´ na randki. ¸aweczka by∏a tak˝e miejscem wielu k∏ótni, wyznaƒ mi-
∏osnych oraz plotek. 

Wykonawcà projektu jest Rafa∏ Pacewicz, który wspólnie z rzeêbiarzem ze Sztutowa
Stanis∏awem Suskà uhonorowa∏ prac´ i wysi∏ek rybaków, którzy od lat zamieszkujà i ∏o-
wià nad Zalewem. Z ∏aweczki rozlega si´ przepi´kny widok na Zalew WiÊlany.

Siedzàc na ∏aweczce, spoglàdajàc na wody Zalewu, mo˝na pomyÊleç o swoich pla-
nach ˝yciowych, mo˝na marzyç, delektowaç si´ pi´knymi wodami Zalewu WiÊlanego
oraz jego spokojem i ciszà. 
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Muzeum ˚u∏awskie zosta∏o otwarte dla zwiedzajàcych 11 czerwca 1994 roku w ra-
mach obchodów Dni ˚u∏aw ’94. Powsta∏o z inicjatywy osób zwiàzanych z Gazetà ˚u∏aw-
skà oraz Klubem Nowodworskim przy wsparciu samorzàdowych w∏adz Nowego Dworu
Gdaƒskiego. Muzeum ˚u∏awskie sta∏o si´ nieocenionym elementem kszta∏towania re-
gionalnej to˝samoÊci mieszkaƒców delty Wis∏y.

˚u∏awy delty Wis∏y to region – tygiel kulturowy, ma∏a ojczyzna wielu narodów: Pola-
ków, Niemców, Holendrów, Fryzyjczyków, Ukraiƒców, Szwajcarów... ˚u∏awy to pejza˝
ci´˝kà pracà malowany, krajobraz antropogeniczny – r´kà cz∏owieka uczyniony, zdumie-
wajàca harmonia przyrody i dzie∏a ludzkiego... Muzeum ˚u∏awskie to okruchy przesz∏o-
Êci ocalone w przedmiotach codziennego u˝ytku i narz´dziach pracy dawnych mieszkaƒ-
ców tych ziem, to archiwum nieistniejàcych miejsc, zatrzymanych w czasie chwil z ˝ycia
miasta i okolicy.

powiat nowodworski

Muzeum ˚u∏awskie
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Cz´Êcià Muzeum ˚u∏awskiego jest wirtualne Muzeum OpowieÊci ˚u∏awskich – swoiste
archiwum, gdzie sà gromadzone wspomnienia, dokumenty, zdj´cia: dawnych mieszkaƒ-
ców ˚u∏aw, osadników ˝u∏awskich po roku 1945. 

Sta∏a wystawa muzealna „Na polskich polderach”, poÊwi´cona mennonitom, opowia-
da o problemach i dylematach tu∏aczy, o przystosowaniu si´ oraz o zachowaniu to˝sa-
moÊci, o mniejszoÊci kulturowej i religijnej jako sile ekonomicznej, o szcz´Êciu i przezna-
czeniu. Ekspozycja jest wspólnym dzie∏em ˚u∏awiaków i mennonitów z Haarlem w Ni-
derlandach. Sta∏a si´ inspiracjà do wielu podobnych wystaw organizowanych w muze-
ach etnograficznych w ca∏ym kraju – wsz´dzie tam, gdzie „ol´drzy” zaznaczyli swojà
obecnoÊç.

przewodnik
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Wielkie wra˝enie robi lapidarium uratowanych i pieczo∏owicie odrestaurowanych na-
grobków mennonickich. Ka˝da ze steli, wysokich nawet do 2,5 metra kamiennych p∏yt
nagrobnych, to dzie∏o sztuki zdobione symbolami i inskrypcjami zwiàzanymi z ˝yciem
i Êmiercià. 

Jak wyglàda∏o w mi´dzywojniu gospodarne i dobrze urzàdzone miasteczko? Unikato-
wa, sprowadzona z Wülfrath w Niemczech, makieta przedstawia Tiegenhof – dawny No-
wy Dwór Gdaƒski –miejscowoÊç posiadajàcà basen, wodociàgi, dom kultury, pa∏ac m∏o-
dzie˝y ze stadionem, park miejski, szko∏y Êrednie, przemys∏ eksportujàcy swoje wyroby... 

Ostatni wiatrak odwadniajàcy na ziemiach polskich jest ju˝ nie do odratowania. Ze
szczàtków ostaszewskiego wiatraka eksponowanych w muzeum, archiwalnych zdj´ç i ry-
sunków poznamy jego dawny wyglàd i histori´. Na rekonstrukcj´ trzeba b´dzie jednak
nieco poczekaç. W 2007 roku odby∏a si´ poÊwi´cona ˝u∏awskim wiatrakom konferencja
Kraina Wiatraków Powraca. Wystawa opowiadajàca o zaginionym pracujàcym wiatrako-
wym krajobrazie ˝u∏awskim odwiedzi∏a wiele miejsc na ˚u∏awach. 

3 kilometry od Nowego Dworu Gdaƒskiego przy drodze do Stegny, obok gotyckiego
koÊcio∏a, obecnie cerkwi greckokatolickiej, na dawnym historycznym Cmentarzu 11 wsi
(opisanym na stronie 27) wydobyto z ziemi i wyeksponowano oko∏o 80 kamieni nagrob-
nych z XVII i XVIII wieku... Jest to, jedna z najwi´kszych w Polsce, wystawa najstarszej
sztuki sepulkralnej – Muzeum ˚u∏awskie na otwartej przestrzeni. Od 2007 roku jest tu
tak˝e wyeksponowana p∏yta epitafijna rodziny Martens z 1622 roku. Obok realizowana
jest rekonstrukcja drewnianego domu podcieniowego. Ca∏oÊç stanowiç b´dzie oryginal-
ny ˝u∏awski skansen. 

powiat nowodworski
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Co roku w Muzeum
˚u∏awskim prezentowa-
ne sà okazjonalnie nowe
wystawy nawiàzujàce te-
matykà do regionu. Mu-
zeum sta∏o si´ centrum
kulturalnym Nowego
Dworu Gdaƒskiego,
gdzie odbywajà si´ wie-
czorki poetyckie i sesje
naukowe.

W 2008 r. Muzeum
odwiedzili Jan Peter Bal-
kenende – premier Kró-
lestwa Niderlandów oraz
Bogdan Borusewicz –
Marsza∏ek Senatu RP.

Szacuje si´, ˝e corocz-
nie odwiedza Muzeum
˚u∏awskie kilka tysi´cy turystów i m∏odzie˝y szkolnej 

Od roku 1994 si∏ami miejscowi zapaleƒcy, regionaliÊci i hobbiÊci gromadzà, przy
wsparciu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdaƒski, pamiàtki przesz∏oÊci ˚u∏aw. Placówka
mieÊci si´ w Nowym Dworze Gdaƒskim przy ulicy Kopernika 17. Czynna jest w okresie
wakacyjnym codziennie, w godzinach od 8 do 16, a w pozosta∏ym okresie po uzgodnie-
niu ze spo∏ecznym kustoszem. 

przewodnik
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¸atwa w budowie i tania w eksploatacji kolej wàskotorowa znalaz∏a na ˚u∏awach dwa
wr´cz idealne warunki dla rozwoju; potrzeb´ transportu ˝ywnoÊci z regionu o wybitnie
rolniczym charakterze oraz niemo˝noÊç poprowadzenia linii kolei normalnotorowej ze
wzgl´du na podmok∏y teren.

Pierwsza ˝u∏awska kolej o szerokoÊci 750 mm powsta∏a w roku 1891r. Po∏àczy∏a miej-
scowoÊci Nowy Staw i KoÊcieleczki, posiada∏a trakcj´ konnà i liczy∏a zaledwie 4,5 km Li-
nia owa zbudowana zosta∏a przez cukrowni´ w Nowym Stawie, a przeznaczona by∏a wy-
∏àcznie dla przewozów buraków cukrowych z plantacji do zak∏adu.

SzeÊç lat póêniej w 1897r. dzi´ki uk∏adowi, w jaki wesz∏a cukrownia z grupà niemiec-
kich przedsi´biorców i uzyskanych w ten sposób pieniàdzom rozpocz´∏a rozbudow´ ko-
lei, efektem czego 16 listopada 1898r. do u˝ytku oddana zosta∏a sieç ∏àcznej d∏ugoÊci
55,5 km, o trwa∏ej nawierzchni dostosowanej do trakcji mechanicznej i dopuszczalnym
obcià˝eniu osi 8 ton.

Kolejka po∏àczy∏a Lipink´ Gdaƒskà, Nowy Staw wraz z istniejàcà linià do KoÊcieliczek,
Lichnowy wraz z odga∏´zieniem do Ostaszewa. Lisewo i Mi∏oradz.

powiat nowodworski
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Pociàgi eksportowa∏y
przede wszystkim p∏ody rolne,
natomiast przywozi∏y na ˚u∏a-
wy materia∏y budowlane, w´-
giel i nawozy sztuczne. Prze∏a-
dunek na wagony normalno-
torowe odbywa∏ si´ na stacji
Lisewo, gdzie istnia∏a te˝ pa-
rowozownia i warsztaty.

Niez∏e wyniki ekonomiczne
spowodowa∏y zawiàzanie si´
Westpreussische Kleinbahnen
- Aktiengesellschaft z siedzibà
w Berlinie, która dok∏adnie
8 czerwca 1899r. otrzyma∏a
koncesj´ na budow´ na ˚u∏awach sieci publicznej kolei wàskotorowej. Jeszcze w tym sa-
mym roku zbudowano lini´ od Malborka do Stalewa przez Królewo, Stare Pole i Fisze-
wo, w nast´pnym oddano do u˝ytku lini´ od Malborka przez Ka∏dowo do Lipinki Gdaƒ-
skiej oraz z Ka∏dowa do Mi∏oradza (w tym tak˝e bocznice do cukrowni w Malborku i Sta-
rym Polu), a w roku 1901 po∏àczono Nowy Dwór Gdaƒski z Ostaszewem.

Nie zapomniano o stolicy regionu. Kolej wàskotorowa w Gdaƒsku oficjalnie pojawi∏a
si´ 17 sierpnia 1905r., kiedy dokonano uroczystego otwarcia dworca Gdaƒsk Wàskoto-
rowy oraz uruchomiono po∏àczenie do Stegny (Sztutowa) i Nowego Dworu Gdaƒskiego,
jak równie˝ odga∏´zienie Przejazdowo - Koszwa∏y przez m. In. WiÊlin´, Suchy Dàb,
Giemlice i Mi∏ocin. Równie˝ wtedy wprowa-
dzono udogodnienia dla pasa˝erów w po-
staci biletów ulgowych i miesi´cznych,
a w rozk∏adzie jazdy pojawi∏ si´ bezpoÊred-
ni pociàg z Gdaƒska do Malborka.

Rozbudowa sieci ˝u∏awskiej wàskotorów-
ki trwa∏a jeszcze przez blisko czternaÊcie
lat; w roku 1909 powsta∏ odcinek ze Stale-
wa do Jasnej oraz z Nowego Dworu do Li-
pinki, w roku 1920 linia ∏àczàca Jeziernik
i ˚u∏awki, a odcinek z Sztutowa do Krynicy
Morskiej zosta∏ zbudowany w 1944r.

Ze wzgl´du na towarowy charakter prze-
wozów poczàtkowo po ˝u∏awskich wàskich
torach jeêdzi∏y tzw. pociàgi mieszane, czyli
sk∏adajàce si´ jednoczeÊnie z wagonów to-
warowych i osobowych. Zmieni∏o si´ to
w roku 1914, kiedy pojawi∏y si´ sk∏ady wy-
∏àcznie pasa˝erskie oraz dodatkowo latem
pociàgi wycieczkowe z∏o˝one z wagonów
odkrytych, przerobionych z gdaƒskich
tramwajów konnych. Co roku drukowano
równie˝ rozk∏ady jazdy i wydawano je
w formie ksià˝eczki.

przewodnik
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Powa˝nym problemem dla budowniczych ˝u∏awskiej kolejki by∏a koniecznoÊç pokona-
nia mnóstwa kana∏ów i rzek - mi´dzy innymi Wis∏y. Âmia∏ym pomys∏em by∏o po∏àczenie
Âwibna i Mikoszewa przeprawa prpmowà. Zbudowany w 1903r. parowy prom Schiewen-
horst II, d∏ugoÊci prawie 30 m i mocy 240 KM móg∏ p∏ywaç bez koniecznoÊci obracania
si´, zabiera∏ pi´ç ∏adownych wagonów, a pociàgi przetaczano na pok∏ad parowà wcià-
garkà linowà za pomocà parowozu. Niestety limit pi´ciu wagonów spowodowa∏ koniecz-
noÊç "przepo∏awiania" d∏ugich sk∏adów i przeprawiania ich w dwóch cz´Êciach. By∏ to po-
wa˝ny problem, poniewa˝ podró˝ z Gdaƒska do Malborka (90 km) trwa∏a przez to a˝
pi´ç i pó∏ godziny. Schiewenhorst II, zatopiony w marcu 1945 roku pod Przegalinà zo-
sta∏ rok póêniej wydobyty i wyremontowany, a od 1948 do 1959 roku p∏ywa∏ na swej sta-
rej trasie mi´dzy Lewym a Prawym Brzegiem Wis∏y pod nazwà Swibno.

Nigdy potem ju˝ nie przeprawiano na ˚u∏awach pociàgów. Nie op∏aca∏o si´. Prom za-
stàpiony zosta∏ motorówkami, które przewozi∏y pasa˝erów na drugi brzeg, gdzie czeka∏
na nich pociàg. Przeprawa promem nie mog∏a si´ op∏acaç; trwa∏a oko∏o 40 minut (w zi-
mie jeszcze d∏u˝ej), poza tym w czasie wiosennych roztopów, promu ze wzgl´dów bez-
pieczeƒstwa w ogóle nie uruchamiano.

Innà ciekawostkà ˝u∏awskiej kolejki jest istniejàcy do dziÊ obrotowy most kolejowy na
Szkarpawie pod miejscowoÊcià Rybina. Zosta∏ on zbudowany w 1905 roku przez nie-
miecka firm´ Stahlwerke - Dortmund AG i liczy 51 metrów. Most wykonany jest ze stali,
a obróciç mo˝e go dwóch ludzi, podobnie jak du˝à kolejowà obrotnic´.

W marcu 1945 roku wycofujàcy si´ hitlerowcy niszczàc urzàdzenia odwadniajàce spo-
wodowali zalanie praktycznie ca∏ych ˚u∏aw i w konsekwencji tego pod wodà znalaz∏o si´
a˝ 65% linii kolejowych. Dewastacji uleg∏y stacje i warsztaty (w tyn tak˝e trzy parowo-
zownie g∏ównie w Gdaƒsku, Lisewie i Nowym Dworze Gdaƒskim), ponadto wiele linii by-
∏o rozebranych.

˚u∏awskà kolejk´ trzeba by∏o oczywiÊcie mo˝liwie szybko przywróciç do ˝ycia. Zajà∏ si´
tym zarzàd Êwie˝o utworzonych DOKP Gdaƒskich Kolei Wàskotorowych z siedzibà w No-
wym Stawie. Pierwszà uruchomionà linià (paêdziernik 1945r.) by∏ odcinek z Ka∏dowa do
Nowego Stawu i dalej do Nowego Dworu Gdaƒskiego po torze normalnym przebudo-
wanym na wàskotorowy. Linia ta wyglàda∏a wówczas jak grobla na rozlewisku.

przewodnik
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Post´p prac zwiàzanych z odbudowà sieci ˝u∏awskiej wàskotorówki zwiàzany by∏ oczy-
wiÊcie z funkcjonowaniem urzàdzeƒ odwadniajàcych, i tak na przyk∏ad z dniem Nowe-
go Roku 1948 uruchomiono odcinek Przejazdowo - Giemlice - Koszwa∏y, który po opad-
ni´ciu wód stanowi∏ przez jakiÊ czas jedyny trakt komunikacyjny na ˚u∏awach Gdaƒskich.
Poma∏u przybywa∏o linii; w roku 1948 d∏ugoÊç u˝ywanych torów na Gdaƒskich Kolejach
Wàskotorowych wynosi∏a 197 km, do koƒca 1950 roku liczba ta wzros∏a do 295 km.

Pierwszy rozk∏ad jazdy zaczà∏ obowiàzywaç na prze∏omie lat 1948/49.
Z przykroÊcià nale˝y stwierdziç, i˝ wskrzeszona po wojnie ˝u∏awska "ciuchcia" mia∏a si´

dobrze jedynie do schy∏ku lat pi´çdziesiàtych, kiedy to w najlepszym roku 1958 przewo-
zi∏a 1 200 000 pasa˝erów.

Pierwszymi oznakami z∏ego by∏y tego rodzaju posuni´cia, jak odstàpienie w 1953 ro-
ku od planów przewozów pasa˝erskich na linii Sztutowo - Krynica Morska (którà wkrótce
potem rozebrano), podczas gdy dos∏ownie na drugi rok Mierzej´ WiÊlanà pocz´∏y oble-
gaç t∏umy wczasowiczów, oraz dekret rzàdowy z 1954 roku o przekazaniu na w∏asnoÊç
PGR-om kolejowych bocznic, efektem czego nastàpi∏a ich masowa wr´cz likwidacja (bar-
dziej) bowiem op∏aca∏o si´ wprowadziç transport drogowy, a i urzàdzenia kolejowe nale-
˝a∏o utrzymywaç w odpowiednim stanie technicznym, czym dyrektorzy rolniczych spó∏-
dzielni pr´dko przestali zaprzàtaç sobie g∏owy). W ten sposób znik∏a chocia˝by kolejka cu-
krowni w Starym Polu oraz linia z Malborka do Jasnej. I choç w 1954 roku nastàpi∏a re-
organizacja PKP, w zwiàzku z czym utworzono Gdaƒskie Koleje Dojazdowe przy dyrekcji
w Gdaƒsku, nie poprawi∏o to bynajmniej ich sytuacji. PKP nie by∏ zainteresowany rozwo-
jem wàskotorówki. Przyk∏adem na to mo˝e byç plan w∏adz województwa gdaƒskiego z lat
szeÊçdziesiàtych o przeprowadzeniu torowiska na nowym moÊcie w Kiezmarku, co wyma-
ga∏o oczywiÊcie wybudowania kilkunastu kilometrów linii na obu brzegach Wis∏y. Taka in-
westycja dla PKP nie by∏a op∏acalna. Nie by∏o równie˝ op∏acalne po∏àczenie sieci ˝u∏aw-
skiej z wàskotorówkà Gurcz - Mareza - Rusinowo. Jednak gwoêdziem do trumny ˝u∏aw-
skiej wàskotorówki sta∏ si´ oczywiÊcie rozwój motoryzacji. Ci´˝arówki zacz´∏y przewoziç
towary, PKS-y ludzi, a kolejka zosta∏a mocno w tyle, bo jak tu si´ Êcigaç, skoro dysponu-
je si´ dopuszczalnà pr´dkoÊcià maksymalnà rz´du 25km/h. Równie˝ niekorzystnym zja-
wiskiem by∏o to, ˝e drogi budowano bardzo cz´sto wzd∏u˝ torowisk wykorzystujàc tym sa-
mym dobre ich po∏o˝enie i zabierajàc kolejce klientów. Liczby przewozów spada∏y, i efek-
tów nie trzeba by∏o d∏ugo wyglàdaç.

Zamykanie i likwidacja poszczególnych linii rozpocz´∏y si´ ju˝ w latach siedemdziesià-
tych, a na pierwszy ogieƒ posz∏a ca∏a kolej lewobrze˝na. Nie pomog∏o wprowadzenie la-
tem 1976 roku turystycznego pociàgu "Jantar Ekspres" z Nowego Dworu do Sztutowa,
nie pomog∏o zastàpienie w 1984 roku pozosta∏ych jeszcze parowozów lokomotywami
spalinowymi. Wàskotorówka nadal by∏a deficytowa, a skoro nie znaleziono lekarstwa,
zastosowano rozwiàzanie przypominajàce amputacj´; od 1988 roku systematycznie za-
wieszano przewozy na poszczególnych liniach, a w 1993 roku rozwiàzano zarzàd GKD
podporzàdkowujàc majàtek poszczególnym s∏u˝bom na kolejach normalnotorowych.

8 wrzeÊnia 1996 roku ca∏kowicie wstrzymano przewozy pasa˝erskie na wszystkich li-
niach, a z koƒcem listopada zawieszono ca∏y ruch.

Wi´kszoÊç infrastruktury GKD uleg∏a w∏aÊciwie ca∏kowitej fizycznej eksterminacji. Wa-
gony, lokomotywy, a nawet niektóre zabytkowe parowozy przerobione zosta∏y na ˝yletki.

W pewnym momencie zaistnia∏ cieƒ nadziei na ratunek, poniewa˝ Zarzàd Kolei Do-
jazdowych przy Centralnej DOKP by∏ przez chwil´ zainteresowany przej´ciem ˝u∏awskiej
kolejki. Reforma PKP sprawi∏a, i˝ w tej sprawie nie podj´to ˝adnych wià˝àcych decyzji
i najprostszym wyjÊciem z sytuacji sta∏a si´ ostateczna i ca∏kowita likwidacja GKD w 1999
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roku. Pozosta∏y majàtek (wyeksploatowane wagony, lokomotywy itp.) przekazane zosta-
∏y dla samorzàdów lokalnych.

˚u∏awska "ciuchcia", zas∏u˝ona i niezwykle wa˝na niegdyÊ dla regionu sta∏a si´ jedy-
nie obiektem zainteresowania wàskiej grupy zapaleƒców i mi∏oÊników niepotrzebnych
nikomu staroci.

W roku 2003 dzi´ki staraniom Pomorskiego Towarzystwa Mi∏oÊników Kolei ˚elaznych,
˝u∏awska wàskotorówka o˝y∏a. Rozpocz´∏y si´ regularne przewozy pasa˝erskie, które
prowadzone by∏y latem na trasie Nowy Dwór Gdaƒski - Stegna Gdaƒska - Prawy Brzeg
Wis∏y - Sztutowo. Pomorskie Towarzystwo Mi∏oÊników Kolei ˚elaznych z siedzibà w Gdy-
ni przewozy prowadzi∏y do roku 2005 w oparciu o umow´ dzier˝awy tabory i infrastruk-
tury zawartej ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdaƒskim.

W roku 2006 powsta∏o macierzyste stowarzyszenie pn. "Stowarzyszenie ˚u∏awskiej Ko-
lei Dojazdowej" z siedzibà w Nowym Dworze Gdaƒskim, które to na podstawie umowy.
ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdaƒskim, z dniem 24 czerwca rozpocz´-
∏o regularne przewozy pasa˝erskie - turystyczne.

Reaktywowanie kolei wàskotorowej wymaga wiele pracy i nak∏adów (remont torowisk,
wymiana szyn zu˝ytych S-25 na S-49), renowacja przystanków i stacji w Stegnie Gdaƒ-
skiej oraz zabytkowego dworca i hali warsztatowej w Nowym dworze Gdaƒskim. Prace
wykonywane sà przy udziale cz∏onków stowarzyszenia, mi∏oÊników kolei wàskotorowej,
wolontariuszy.

Przewozy turystyczne Stowarzyszenie urozmaici∏o atrakcjami (napad indian na pociàg,
walki rycerskie). By∏y to podj´te dzia∏ania majàce na celu uatrakcyjnienie pobytu tury-
stom na jantarowym wybrze˝u. Pomys∏y takie i inne bardzo przyj´∏y si´, stad te˝ powsta∏
pomys∏ uruchomienia "pociàgu edukacyjnego" po∏àczonego z zwiedzaniem zabytków
kultury ˝u∏awskiej i "pociàgu bez barier" dla osób niepe∏nosprawnych. W pociàgu kurso-
wym uruchomiono na sezon letni 2007 mini sklep (sprzeda˝ pamiàtek i wyrobów lokal-
nych rzemieÊlników).

powiat nowodworski
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Palczewo to urocza miejscowoÊç po∏o˝ona nad Wis∏à, tu˝ przy wale przeciwpowodzio-
wym, w odleg∏oÊci 14 km od Tczewa i 24 km od Malborka. 

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1321 r. Prawa che∏miƒskie nada∏ wsi Wielki
Mistrz Krzy˝acki Ludolf König von Watteau w 1344 roku osadzajàc na 40 w∏ókach ziemi
Dythericha Schoteisa wraz z towarzyszami. Przez Palczewo bieg∏ w XIV wieku trakt han-
dlowo- Komunikacyjny z Gdaƒska do Elblàga. Istnia∏a te˝ przeprawa promowa do Ste-
blewa, zlikwidowana w 1945 r. 

Obecnie du˝à atrakcjà turystycznà
wsi jest XIX wieczny wiatrak typu holen-
derskiego. Jak wiemy wiatraki towarzy-
szy∏y ludzkoÊci od wieków. Czterysta lat
przed naszà erà s∏u˝y∏y ludzkoÊci nie
tylko do mielenia ziarna, ale te˝ bardzo
cz´sto do przepompowywania wody. 

W po∏udniowej Europie pojawi∏y si´
po raz pierwszy czterysta lat póêniej.
W szczytowym okresie wykorzystania
techniki wiatrakowej, w pierwszej po∏o-
wie XIX wieku, w Wielkiej Brytanii pra-
cowa∏o 10 000 wiatraków, a w Holan-
dii oko∏o 8 000. Na ziemiach polskich
wiatraki na dobre zagoÊci∏y w XVI wie-
ku. Najwi´kszy ich rozwój przypada na
wiek XVIII – z uwagi na korzystnà wów-
czas koniunktur´ zbo˝owà. W 1924 ro-
ku w Polsce pracowa∏o wówczas oko∏o
6 360 wiatraków. Poczàwszy od po∏o-
wy XX wieku wiatraki zacz´∏y szybko
znikaç z krajobrazu polskiej wsi. Wia-
traki odwadniajàce, czyli pompy wietrz-
ne, inaczej zwane pompami wiatrako-
wymi, odwadnia∏y ˚u∏awy ju˝ w cza-
sach krzy˝ackich, w drugiej po∏owie XIV
stulecia. Budowano je zarówno w for-
mie „koêlaka” jak i „holendra”. Na
podstawie map i dokumentów uda∏o
si´ ustaliç, ˝e w XVII wieku na ˚u∏awach
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Gdaƒskich pracowa∏o 51 pomp odwadniajàcych, a w 1774 roku istnia∏y 54 wiatraki.
W roku .1818 na ˚u∏awach Malborskich doliczono si´ 124 wiatraków odwadnianych i 35
przemia∏owych. W 1930 roku na obszarze Wolnego Miasta Gdaƒska szacowano liczb´
pomp wietrznych, wówczas ju˝ nieczynnych, na zaledwie 11 sztuk. Obecnie, na ca∏ych
˚u∏awach wiatraków jest zaledwie kilka. Sp∏onà∏ „holender” w Drewnicy. Pozosta∏ wia-
trak „holender” w Palczewie i „koêlak” w Drewnicy.

powiat nowodworski
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Wody Zatoki Gdaƒskiej oddzielone sà od Za-
lewu WiÊlanego mierzejà z wysokimi wydmami
poroÊni´tymi w przewa˝ajàcej mierze lasami
iglastymi. Ârednia wysokoÊç mierzei wynosi 20-
25 m. jedna z wy˝szych miejsc na mierzei (wy-
dma oko∏o 29 metrów wysokoÊci), znajdowa∏o
si´ oko∏o 500 m na pó∏nocny wchód od miejsco-
woÊci Kalhberg, obecnie Krynica Morska (od
1958r. ¸ysica). Miejsce to wybrano na lokalizacj´
latarni morskiej, która swym zasi´giem umo˝li-
wia∏aby bezpieczniejszà ˝eglug´ nocà nie tylko
na po∏udniowo wschodniej cz´Êci Zatoki Gdaƒ-
skiej, ale równie˝ na wodach Zalewu WiÊlanego.

Ówczesna administracja morska sprawujàca
nadzór nad tym akwenem, mieszczàca si´
w Gdaƒsku w Nowym Porcie, zleci∏a wybudowa-
nie wie˝y i budynku techniczno – socjalnego elblàskiemu rzemieÊlnikowi Edwardowi Sta-
chowi. Prac´ rozpocz´to z poczàtkiem czerwca 1894 roku. Ze wzgl´du na brak w okoli-
cy odpowiednich materia∏ów budowlanych, ceg∏´ sprowadzono z cegielni w Matarni ko-
∏o Gdaƒska, a elementy granitowe z Drezna. Na czworokàtnym cokole zbudowano okrà-
g∏à, 18 metrów wysokoÊci wie˝´, zakoƒczonà oÊmiokàtnym granitowym gzymsem, po-
nad którà umieszczono latarni´ wykonanà w Gdaƒsku. Po niespe∏na roku po rozpocz´-
ciu budowy na latarni na poziomie 48 m. n. p. m. zainstalowano aparat Fresnera III kla-
sy (ogniskowa 500 mm) dostarczony przez firm´ z Rathenow ko∏o Berlina. èród∏em Êwia-
t∏a by∏ palnik ˝arowy, zasilany benzolem. Oddana do u˝ytku latarnia morska mia∏a za-
si´g 18 km. Pierwsze zaÊwiecenie Êwiat∏a odby∏o si´ 1 maja 1895 roku i by∏o widziane
na wodach Zatoki Gdaƒskiej i Zalewu WiÊlanego. 

Budynek zaplecza technicznego przylega∏ do wierzy po stronie wschodniej. Ca∏y obiekt
by∏ dwukolorowy: wie˝a z czerwonej ceg∏y i latarnia pomalowana na szaro pod kolor
u˝ytych elementów z granitu. 

èród∏o Êwiat∏a zainstalowane w 1895 roku by∏o bardzo skomplikowane i wymaga∏o
ciàg∏ego dozorowania. Dysze w palniku zatyka∏y si´ i Êwiat∏o gas∏o. Zagra˝a∏o to ciàg∏o-
Êci pracy latarni. Post´p w udoskonalaniu êróde∏ Êwiat∏a spowodowa∏ mo˝liwoÊç zasto-
sowania innego rodzaju paliwa. W miejsce u˝ywanego dotychczas benzolu zastosowa-
no skroplony pod ciÊnieniem gaz. Butle z gazem umieszczono w piwnicy przeznaczonej
dotychczas na benzol. Instalacj´ gazowà wykona∏a firma Juliusa Pintscha z Berlina. Roz-
wiàzanie to spowodowa∏o zmniejszenie obs∏ugi latarni o jednà osob´, gdy˝ Êwiat∏o nie
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wymaga∏o ju˝ ciàg∏ej obserwacji palnika, lecz wystarczy∏o okresowe sprawdzanie co
6 godzin. Wprowadzona 5 grudnia 1928 roku zmiana zasilania êród∏a Êwiat∏a spowo-
dowa∏a tak˝e zmian´ jego charakterystyki. Nowa charakterystyka to 2 sekundy Êwiat∏a
i 9,5 sekundy przerwy. Dotychczasowe êród∏o Êwiat∏a nie zosta∏o zdemontowane i w ten
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sposób uzyska∏o Êwiat∏o rezerwowe na wypadek nowozamontowanego sprz´tu. Nowe,
gazowe êród∏o Êwiat∏a mia∏o jednak bardzo powa˝ny mankament. W miesiàcach zimo-
wych wyst´powa∏o zjawisko skraplania si´ pary wodnej powodujàc jej zamarzanie na
szybach latarni i zmniejszenie zasi´gu Êwiecenia. W celu niedopuszczenia do zmniejsze-
nia zasi´gu Êwiat∏a w skutek skraplania si´ pary wodnej zaniechania ogrzewania latar-
ni od sezonu 1931/32. zelektryzowanie wzgórza latarni nastàpi∏o w grudniu 1938 roku.
Zmian´ êród∏a Êwiat∏a na zasilanie elektryczne przerwa∏a wojna 1939-1945. Latarnia
dzia∏a∏a od lutego 1945 roku. Wyzwolenie przynios∏o utrat´ latarni. Wycofujàcy si´ ˝o∏-
nierze hitlerowskiego okupanta zaminowali ca∏y obiekt. Gdy ˝o∏nierze wojsk radzieckich
zdobyli latarnie morskà wówczas nastàpi∏a detonacja. Pod gruzami zgin´li ˝o∏nierze,
którzy pochowani sà na sàsiadujàcym z latarnia cmentarzem. 

Po∏udniowo - wschodnia cz´Êç Zatoki Gdaƒskiej i Zalew WiÊlany pozosta∏y bez latar-
ni morskiej. Decyzjà Urz´du Morskiego w Gdyni zainstalowano prowizoryczne nawiga-
cyjne Êwiat∏o acetylenowe. Zosta∏o ona umieszczone na wie˝yczce wzniesionej na dachu
werandy domu wczasowego „Ba∏tyk” w miejscowoÊci ¸ysica (od 1958 roku Krynica Mor-
ska). Program reaktywowania latarni morskich realizowany po II wojnie Êwiatowej przez
Administracj´ Morskà zdecydowa∏ o budowie nowej latarni. Zak∏ad budownictwa Poli-
techniki Gdaƒskiej pod kierownictwem prof. Stanis∏awa Puzyny opracowa∏ oryginalny
i nowatorski projekt. 

Ze wzgl´du na ma∏e zró˝nicowanie wysokoÊciowe Mierzei WiÊlanej decyzja lokalizacji
nowej latarni nie by∏a skomplikowana. Wybrano miejsce zburzonej latarni i obok ruin
zbudowano nowà. Konstrukcja latarni morskiej to 26,5 metra wysokoÊci wie˝a o Êredni-
cy 6 m u podstawy i 4,5 metra u góry, przykryta sto˝kowym dachem. Wie˝´ wykonana
z betonowych pustaków. W latarni umieszczono urzàdzenie optyczno – Êwietlne sk∏ada-
jàce si´ z cylindrycznej soczewki o Êrednicy 1000 mm i dwupozycyjnego zmieniacza
z dwiema ˝arówkami o mocy 1000 W ka˝da. 

Uroczystego zaÊwiecenia Êwiat∏a latarni dokona∏ dyrektor Gdaƒskiego Urz´du Mor-
skiego – Waldemar Wallas, o godz. 18: 57 w dniu 25 sierpnia 1951 roku. 

Oprócz systemów optycznych okreÊlenia pozycji na morzu w drugiej po∏owie XX wie-
ku stosowano tak˝e systemy radiowe. Latarnia morska w Krynicy Morskiej by∏a jedna
z wielu, na której zainstalowana by∏a radiolatarnia. W latach 1957 – 1997 spe∏nia∏a ta-
ka funkcj´ w ∏aƒcuchu radiolatarƒ Zatoki Gdaƒskiej wysy∏ajàc w eter rozpoznawczy sy-
gna∏ „KM” wg alfabetu Morse’a. Czas nadawania sygna∏u podczas pogody cztery razy
na godzin´, a mianowicie 02, 08, 32 i 39 minucie ka˝dej godziny, a podczas mg∏y co
6 min. zaczynajàc w 02 min. ka˝dej godziny. Nawigatorzy rozpoznawali ten radiowy sy-
gna∏ „-.---„ (kreska, kropka, trzy kreski) – to Krynica Morska. Zdemontowane elementy
radiolatarni i masztu znajdujà si´ obecnie w Muzeum Latarnictwa w Rozewiu. 

TuryÊci zawsze sà, mile oczekiwani przez obs∏ug´ latarni. W letnim sezonie turystycz-
nym wie˝a jest otwarta dla zwiedzajàcych. Z galerii widokowej przy dobrej pogodzie wi-
daç: Gdaƒsk, Gdyni´ Oksywie i Babie Do∏y, otwartà przestrzeƒ Zatoki Gdaƒskiej z jed-
nej strony oraz Zalew WiÊlany od Katedry we Fromborku przez Tolkmicko do Wzgórz Wy-
soczyzny Elblàskiej z drugiej. 

Administratorem Latarni Morskiej w Krynicy Morskiej jest Urzàd Morski w Gdyni. La-
tarni´ udost´pniono do zwiedzania dla ruchu turystycznego przez Biuro Hydrograficzne
Rzeczypospolitej Polskiej w Gdyni od 1 czerwca 1992 roku. 

Miarà zainteresowania latarnià w Krynicy Morskiej mogà byç liczni turyÊci odwiedza-
jàcy w okresie letnim Mierzej´ WiÊlanà i docierajàcy do latarni. Ich zainteresowanie
Êwiadczy o ogromnej potrzebie udost´pniania obiektów dziedzictwa morskiego.
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MyÊl o utworzeniu obozu dla "niepo˝àdanych elementów polskich" powsta∏a u hitle-
rowskich w∏adz Wolnego Miasta Gdaƒska jeszcze na d∏ugo przed wybuchem wojny. Co
najmniej od 1936 r. funkcjonariusze policji gdaƒskiej obserwowali i inwigilowali Êrodo-
wiska polskie, sporzàdzajàc materia∏y, które w 1939r. pos∏u˝y∏y do u∏o˝enia list Polaków
przeznaczonych w pierwszej kolejnoÊci do aresztowania. W lipcu 1939 r. powo∏ano spe-
cjalny oddzia∏ SS -"Wachsturmbann Eimann", którego zadaniem by∏o m. in. wyznaczenie
miejsc i zorganizowanie obozów internowania. W po∏owie sierpnia 1939 r. wybrano
miejsce pod przysz∏y obóz koncentracyjny Stutthof. Z chwilà agresji hitlerowskiej na Pol-
sk´, na terenie Wolnego Miasta Gdaƒska rozpocz´∏y si´ masowe aresztowania Polaków.
Tylko w ciàgu pierwszego dnia wojny zatrzymano oko∏o 1500 osób. Ofiarami areszto-
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waƒ byli przede wszystkim Polacy aktywni w ˝yciu spo∏ecznym i gospodarczym, dzia∏acze
i cz∏onkowie polskich organizacji. SpoÊród aresztowanych wybrano grup´ ok. 150 osób
i ju˝ 2 wrzeÊnia 1939 r. odwieziono do Stutthofu. Z tà chwilà rozpocz´∏a si´ wieloletnia
tragiczna historia tego obozu. Stutthof s∏u˝y∏ przede wszystkim eksterminacji najbardziej
Êwiadomego i patriotycznie nastawionego ˝ywio∏u polskiego, g∏ownie inteligencji z tere-
nu Gdaƒska i Pomorza. Od 1942 r. nap∏ywa∏y transporty Polaków, kierowane nie tylko
przez jednostki policji z terenu okr´gu Gdaƒsk - Prusy Zachodnie, ale i z innych regio-
nów okupowanego kraju. W tym czasie Stutthof zaczà∏ stawaç si´ obozem mi´dzynaro-
dowym, poniewa˝ osadzano w nim coraz liczniejsze grupy wi´êniów innych narodowo-
Êci. W czerwcu 1944 r. w∏àczono go do realizacji "ostatecznego rozwiàzania kwestii ˝y-
dowskiej" ("Endloesung"), nabra∏ wi´c charakteru obozu masowej zag∏ady. W ciàgu po-
nad 5 lat istnienia Stutthof rozrós∏ si´ od niewielkiego obozu obejmujàcego 12ha po-
wierzchni i mieszczàcego jednorazowo ok. 3 500 wi´êniów (1940 r.) do 120ha i 57 000
wi´êniów (1944 r.). Posiada∏ ∏àcznie 39 podobozów. Stutthof by∏ miejscem osadzenia
110 000 osób: m´˝czyzn, kobiet i dzieci, obywateli 25 krajów, 25 narodowoÊci. WÊród
nich byli m. in. Polacy, ˚ydzi, Rosjanie, Ukraiƒcy, Bia∏orusini, Litwini, ¸otysze, Estoƒczycy,
Czesi, S∏owacy, Finowie, Norwegowie, Francuzi, Duƒczycy, Holendrzy, Belgowie, Niem-
cy, Austriacy, Anglicy, Hiszpanie, W∏osi, Jugos∏owianie, W´grzy, Cyganie. Podczas uwi´-
zienia oddzia∏ywa∏ na nich ca∏y zespó∏ czynników wyniszczajàcych, takich jak niewolni-
cza praca, g∏ód, fatalne warunki higieniczne, choroby, zn´canie si´ fizyczne i psychicz-
ne. W obozie Êmierç ponios∏o 65 000 ludzi.
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Most zwodzony w Sztutowie le˝y
w ciàgu drogi powiatowej Sztuto-
wo – Groszkowo – Rybina. Jest to
most pi´cioprz´s∏owy o d∏ugoÊci
43,2 m. Dzi´ki realizacji projektu
pn. „Zwi´kszenie atrakcyjnoÊci in-
westycyjnej i turystycznej Mierzei
WiÊlanej poprzez modernizacj´ in-
frastruktury transportowej” – Pha-
re 2003 SSG, most zosta∏ poddany
modernizacji. W ramach remontu zosta∏y usuni´te wszystkie uszkodzenia techniczne.
Mechanizm prz´s∏a zwodzonego zosta∏ wyposa˝ony w nap´d elektryczny i r´czny – awa-
ryjny. Wykonanie nap´du elektrycznego spowodowa∏o skrócenie cyklu otwierania i za-
mykania mostu, co usprawni∏o komunikacj´ dla ruchu turystycznego i rekreacyjnego
w regionie ˚u∏aw i Mierzei WiÊlanej. NoÊnoÊç mostu zwi´kszono dwukrotnie do 30 t. 

Na terenie Powiatu Nowodworskiego funkcjonujà tak˝e inne mosty zwodzone, jednak
most w Sztutowie ma ciekawà histori´. Jeden z najpopularniejszych polskich seriali
„Czterej pancernych i pies” zosta∏ nakr´cany min. na moÊcie w Sztutowie. 

Przywrócenie funkcji podnoszenia mostu zwodzonego pozwoli∏o na odzyskanie statu-
su drogi wodnej rzece WiÊle Królewieckiej.
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Zbiór kamieni i innych form na-
grobnych z XVII – XIX wieku zosta∏
utworzony na terenie dawnej nekro-
polii, nazywanej cmentarzem jedena-
stu wsi.

Cmentarz jedenastu wsi powsta∏
prawdopodobnie w roku 1639, pod-
czas usamodzielniania si´ gminy men-
nonickiej w Tiegenhagen, jako cmen-
tarz dla luteran i mennonitów z Tie-
genhagen (obecnie Cyganek),
Petershagen (˚elichowo), Reimerswal-
de (Cyganka), Tiegerwalde, Platenhof
(cz´Êç Nowego Dworu Gdaƒskiego),
Pletzendorf (Starocin), Altendorf,
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Petershagenerfeld (cz´Êç Nowego Dworu
Gdaƒskiego), Haberhorst, Stobendorf
(Stobiec) i Neuendorf. By∏o to wspólne
przedsi´wzi´cie wiejskiego samorzàdu
tych miejscowoÊci. Zosta∏ za∏o˝ony na
sztucznie usypanym wzniesieniu obok ist-
niejàcego ju˝ wówczas od trzystu lat
cmentarza przy katolickim koÊciele Êw.
Miko∏aja. Koszty utrzymania miejsca po-
chówku by∏y rozdzielane na poszczególne
wsie wed∏ug iloÊci posiadanej przez nie
ziemi uprawnej.

Poszczególni so∏tysi zbierali pieniàdze
wÊród swoich sàsiadów przekazujàc je
administratorowi cmentarza – so∏tysowi
z Tiegenhagen. W okresie póêniejszym
miejsce to nazywano cmentarzem 9 wsi
(dwie wsie po∏àczy∏y si´ z innymi).

Oko∏o 80 kamieni nagrobnych zgro-
madzonych w lapidarium zosta∏o w du˝ej

powiat nowodworski
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cz´Êci odnalezionych na sàsied-
niej posesji w fundamentach
zburzonego budynku gospodar-
czego. Wszystkie pochodzà
z czasu od koƒca XVII do koƒca
wieku XVIII.

Jest to jeden z wczeÊniej-
szych typów zachowanych no-
wo˝ytnych nagrobków chrzeÊci-
jaƒskich. Wi´kszoÊç posiada wy-
ryte bardzo skromne inskrypcje
dotyczàce pogrzebanej osoby:
rok Êmierci, inicja∏y oraz gmerk,
czyli rodzaj prostego geome-
trycznego znaku przypisanego
do ˝u∏awskiego gospodarstwa.

W roku 1768 nad Tugà, 1,5 km w gór´ jej biegu, zosta∏ za∏o˝ony drugi cmentarz men-
nonicki.

W 2006 roku na miejscu dawnego cmentarza solidarnym wysi∏kiem Klubu Nowo-
dworskiego Stowarzyszenia Mi∏oÊników Nowego Dworu Gdaƒskiego, mieszkaƒców Cy-
ganka i ˚elichowa oraz firmy Foto Opitz powsta∏a filia Muzeum ˚u∏awskiego – Lapida-
rium sepulkralne w Cyganku. Przy tworzeniu lapidarium pomagali: Urzàd Miasta i Gmi-
ny w Nowym Dworze Gdaƒskim, Parafia Greckokatolicka w Cyganku, prof. Peter Klas-
sen (USA) i wiele innych osób i instytucji.

przewodnik
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Âluza Gdaƒska G∏owa po∏o˝ona jest w 0+200 kilometrze Szkarpawy (Wis∏y Elblàskiej)
w gminie Stegna, woj. pomorskie. Zadaniem stopnia jest umo˝liwienie ˝eglugi rzekà
Szkarpawà (od rz. Wis∏y do Zalewu WiÊlanego) oraz ochrona terenów po∏o˝onych nad
Szkarpawà przed wielkimi wodami rzeki Wis∏y. Stopieƒ zosta∏ wybudowany w 1895
r w ramach szerszego programu inwestycyjnego przebudowy ujÊcia Wis∏y (obejmujàce-
go m. in. wykonanie tzw. przekopu oraz odci´cie od Wis∏y tzw. Wis∏y Gdaƒskiej i Wis∏y
Elblàskiej). Âluza zosta∏a poddana remontowi kapitalnemu w latach 1998-99.

Jej d∏ugoÊç u˝yteczna wynosi 61 m, szerokoÊç 12,5 m. Oprócz wrót zamykajàcych Êlu-
z´ posiada wrota przeciwpowodziowe. Jest wspania∏ym zespo∏em budowli hydrotech-
nicznych i towarzyszàcych, na które- sk∏adajà si´ most obrotowy i trzy budynki Êluzowe. 

powiat nowodworski
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Maksymalna wysokoÊç Êluzowania wynosi 3 m. Âciany Êluzy licowane sà ceg∏à klinkie-
rowà, naro˝niki wzmocniono szarymi blokami granitowymi.. Od strony Wis∏y zabezpie-
czajà jà dodatkowe wrota powodziowe wysokoÊci 12,5 m. Nad Êluzà poprowadzono
przejazd w formie obrotowego mostu, umo˝liwiajàcego korzystanie z niej jednostkom
o nap´dzie ˝aglowym

Âluza Gdaƒska G∏owa jest Êluzà komorowà o konstrukcji betonowej, oblicowanej ce-
g∏à klinkierowà z wrotami wspornymi dwuskrzyd∏owymi z mechanizmami o nap´dzie
r´cznym. Komora jest nape∏niana i opró˝niana przez kana∏y obiegowe, umieszczone sy-
metrycznie w g∏owie górnej i dolnej. Zamkni´cia kana∏ów stanowià zawory motylkowe
o nap´dzie r´cznym. Wrota górne i dolne komory posiadajà konstrukcj´ stalowà nitowa-
nà. Na wrotach znajdujà si´ k∏adki komunikacyjne.

WWRROOTTAA  PPRRZZEECCIIWWPPOOWWOODDZZIIOOWWEE  
Wrota osadzone sà w konstrukcji betonowej oblicowanej ceg∏à klinkierowà przyleg∏ej

bezpoÊrednio do g∏owy Êluzy komorowej. Stanowià one zabezpieczenie terenów po∏o˝o-
nych nad Szkarpawà (˚u∏aw Wielkich) przed zalewem od strony Wis∏y. Konstrukcja wrót:
wsporne dwuskrzyd∏owe. Konstrukcja z kszta∏towników stalowych o dwustronnym poszy-
ciu z blachy stalowej ∏àczonej na nity, otwieranie i zamykanie wrót - nap´d r´czny.

Âluza przetrwa∏a niemal nieuszkodzona w II wojnie Êwiatowej i stanowi cenny, a za-
razem malowniczy, zachowany w formie pierwotnej (wraz z mechanizmami) zabytek
techniki.

przewodnik
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Wie˝a ciÊnieƒ znajduje si´ w No-
wym Dworze Gdaƒskim przy ul. Tuwi-
ma. Jest to jedna z najstarszych kon-
strukcji ˝elbetonowych w Europie.
Najwa˝niejszy element wodociàgów
miejskich wybudowanych w latach
1908-1909. Wie˝a wodna s∏u˝àca wy-
równywaniu ciÊnienia. W pobli˝u wie-
˝y znajduje si´ park powsta∏y w miej-
scu placu sportowego w 1926 roku,
z drzewami posadzonymi jeszcze przez
przedwojennych mieszkaƒców ˚u∏aw. 
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ADRESY WA˚NE DLA TURYSTY

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdaƒskim
ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdaƒski, tel. 0 55 247 36 71,

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, www.nowydworgdanski.pl

Urzàd Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdaƒskim
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdaƒski, tel. 0 55 247 24 01, e-mail: urzad@miastonowydwor.pl 

Urzàd Miasta Krynica Morska
ul. Górników 16, 82-120 Krynica Morska, tel. 0 55 247 65 27, e-mail: um@krynicamorska.pl 

Urzàd Gminy w Sztutowie
ul. Gdaƒska 55, 82-110 Sztutowo, tel. 0 55 247 83 24, e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl

Urzàd Gminy w Stegnie
ul. Gdaƒska 34, 82-103 Stegna, tel. 0 55 247 82 93, e-mail: info@stegna.ug.gov.pl

Urzàd Gminy w Ostaszewie
ul. KoÊciuszki 74, 82-112 Ostaszewo, tel. 0 55 247 13 18, e-mail: ug@ostaszewo.pl

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Lokalna Organizacja Turystyczna „Jantarowe Wybrze˝e”
ul. Gdaƒska 36 a, 82-103 Stegna, tel. 0 55 247 86 92

Lokalna Organizacja Turystyczna w Krynicy Morskiej
ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, tel. 055 247 63 76

Punkt Informacji Turystycznej w Sztutowie
ul. Gdaƒska 55 a, 82-110 Sztutowo, tel. 0 55 247 80 88

Punkt Informacji Turystycznej w Kàtach Rybackich
ul. Rybacka 64, 82-110 Sztutowo, tel. 0 55 247 87 86

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
ul. Dworcowa 12, 82-100 Nowy Dwór Gdaƒski, tel. 0 55 247 22 47

PA¡STWOWA STRA˚ PO˚ARNA – 998
ul. Ba∏tycka 7, 82-100 Nowy Dwór Gdaƒski, tel. 0 55 247 23 33

POWIATOWA KOMENDA POLICJI – 997
ul. KoÊciuszki 10, 82-100 Nowy Dwór Gdaƒski, tel. 0 55 246 92 02

Publikacja powsta∏a na podstawie materia∏ów dostarczonych
przez Muzeum ˚u∏awskie w Nowym Dworze Gdaƒskim oraz

przy pomocy informacji uzyskanych ze stron internetowych:
www.zkd.kom.pl, www.stutthof.pl, www.tpemm.pl, www.rzgw.gda.pl

Dzi´kujemy wszystkim za pomoc w realizacji i udost´pnienie
materia∏ów informacyjnych.

Przedruk w ca∏oÊci lub cz´Êci bez zgody Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdaƒskim
zabroniony. Wszelkie prawa zastrze˝one. Nowy Dwór Gdaƒski 2008r.

Ostaszewo

Stegna

Krynica
Morska

NOWY DWÓR
GDA¡SKI

Sztutowo

TTeekksstt::  
Wydzia∏ Edukacji, Spraw Spo∏ecznych, In-
formacji i Promocji Starostwa Powiatowe-
go w Nowym Dworze gdaƒskim
AAuuttoorr  zzddjj´́çç::
Renata Iwaniak

OOpprraaccoowwaanniiee  ii  ddrruukk::
Wydawnictwo i Studio Reklamy
“KONS”                 tel. 88-0000-778
www.kons.pl             studio@kons.pl
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