


Êlanego. Presti˝owà i cyklicznà imprezà w Powiecie Nowo-
dworskim sà Mistrzostwa Âwiata w Po∏awianiu Bursztynu
w Jantarze.

Swojà tradycj´ majà Dni ˚u∏aw odbywajàce si´ w stolicy
˚u∏aw – Nowym Dworze Gdaƒskim.

Do najciekawszych obiektów sakralnych naszego re-
gionu nale˝à:

■ koÊció∏ ryglowy w Stegnie z XVII w., w którym 
co roku odbywajà si´ koncerty organowe,

■ koÊció∏ gotycki z XIV w., w Niedêwiedzicy,
■ koÊció∏ gotycki w Nowej Cerkwi,
■ murowany koÊció∏ z 1841 roku zbudowany

na fundamentach rozebranego w 1639 ro-
ku koÊcio∏a gotyckiego w ˚u∏awkach,

■ murowany koÊció∏ z 1344 roku w Kmiecinie
z niepowtarzalnà architekturà,

■ koÊció∏ cz´Êciowo drewniany, cz´Êciowo mu-
rowany z XIV i XVI wieku w Marynowach, 

■ koÊció∏ murowany z 1334 roku z wie˝à
z 1337 roku w Jezierniku, 

■ drewniany koÊció∏ z 1712 roku z gontowym
dachem, organami z 1687 roku oraz stary-
mi malowid∏ami ludowymi w Palczewie,

■ koÊció∏ neogotycki z 1847 roku z dzwo-
nem pochodzàcym z koÊcio∏a ewangelic-
kiego datowanym na 1834 rok w No-
wym Dworze Gdaƒskim, 

■ koÊció∏ gotycki z 1313 roku w Lubie-
szewie, 

■ cmentarz mennonicki w Stawcu,
■ cmentarz mennonicki 

w Ró˝ewie. 
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SSzzaannoowwnnii  PPaaƒƒssttwwoo!!
Witamy serdecznie w Powiecie No-

wodworskim. Wychodzàc naprzeciw
Paƒstwa zainteresowaniom opra-
cowaliÊmy folder pt. „Obiekty
Sakralne Powiatu Nowodwor-
skiego”. Region ten cechuje
si´ du˝ym nasyceniem warto-
Êci oraz zró˝nicowanà strukturà dziedzictwa
kulturowego. Naszym celem jest s∏u˝yç pomocà i zach´ciç
Paƒstwa do odwiedzin krainy o bogatych walorach turystycznych. 

Mamy nadziej´, ˝e przedstawiony w tej publikacji materia∏ wzbudzi Paƒstwa
zainteresowanie oraz ch´ç bli˝szego poznania i odwiedzenia naszego regionu. 

Powiat Nowodworski to kraina depresyjna po∏o˝ona w pó∏nocno-wschodniej
cz´Êci województwa pomorskiego na terenie ˚u∏aw WiÊlanych i Mierzei WiÊla-
nej, otoczona wodami Zalewu WiÊlanego i Zatoki Gdaƒskiej. Siedzibà w∏adz sa-
morzàdowych powiatu jest miasto Nowy Dwór Gdaƒski, które znajduje si´
w odleg∏oÊci 40 km od centrum Gdaƒska. W sk∏ad powiatu wchodzi 5 gmin,
w tym 1 miejska, 1 miejsko- wiejska i 3 wiejskie, 2 miasta i 93 miejscowoÊci
wiejskie.

Dzi´ki po∏o˝onemu przy ekspresowej drodze krajowej nr 7 (mi´dzynarodowa
E77) Gdaƒsk – Warszawa i bliskoÊci Gdaƒska, ca∏a infrastruktura komunikacyj-
na Trójmiasta (port lotniczy w R´biechowie, w´ze∏ kolejowy Gdaƒsk-Gdynia,
porty morskie) jest ∏atwo dost´pna. 

W odleg∏oÊci 22 km znajduje si´ Elblàg, drugie pod wzgl´dem wielkoÊci i zna-
czenia miasto województwa warmiƒsko-mazurskiego.

Przebywajàcy na Mierzei WiÊlanej turyÊci mogà uczestniczyç w letnim progra-
mie kulturalnym. WÊród licznych imprez na uwag´ zas∏uguje coroczny Festiwal
Muzyki Organowej w koÊciele w Stegnie, z udzia∏em artystów polskich i zagra-
nicznych. 

W Krynicy Morskiej na Zalewie WiÊlanym odbywajà si´ liczne regaty ˝eglar-
skie. Najwi´ksze z nich to sierpniowe Regaty o Bursztynowà Wst´g´ Zalewu Wi-
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KoÊció∏ 
Âw. Jadwigi 
Królowej
w Kmiecinie

KoÊció∏ 
Âw. Marcina
w Nowej Cerkwi

KoÊció∏ Âw. Jakuba
w Niedêwiedzicy

KoÊció∏ Âw. Jerzego 
w Jezierniku

cmentarz mennonicki w Stawcu

cmentarz mennonicki 
w Ró˝ewie 

KoÊció∏
Âw. Anny

w Marynowach
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KoÊció∏ 
Przemienienia 
Paƒskiego
w Nowym
Dworze 
Gdaƒskim

KoÊció∏ Narodzenia NajÊwi´tszej
Marii Panny w ˚u∏awkach

KoÊció∏ Âw. Matki Boskiej 
Cz´stochowskiej w Palczewie

KoÊció∏ NajÊwi´tszego 
Serca Pana Jezusa
w Stegnie

KoÊció∏
Âw. El˝biety 
W´gierskiej 
w Lubieszewie
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Zbudowany w stylu neogotyckim, murowany z ceg∏y, wzniesiony na planie
prostokàta z wyodr´bnionym, pi´ciobocznym prezbiterium od po∏udnia i dwo-
ma kwadratowymi zakrystiami po obu stronach korpusu nawowego w cz´Êci
po∏udniowej. O∏tarz g∏ówny z obrazem Przemienienia Paƒskiego pochodzi
z 1872 roku. KoÊció∏ jest przyk∏adem interesujàcej neogotyckiej architektury sa-
kralnej rzadko wyst´pujàcej na terenie ˚u∏aw. 
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KoÊció∏ po∏o˝ony w stolicy ˚u∏aw
w Nowym Dworze Gdaƒskim. Konse-
krowany w roku 1851 przez biskupa
Grossmana, jako koÊció∏ filialny w para-
fii Cyganek. Âwiàtynia zosta∏a zaprojek-
towana przez gdaƒskiego architekta
Klopsa. Usytuowany na osi pó∏noc – po-
∏udnie z niewielkim odchyleniem w kie-
runku wschodnim. 

KoÊció∏ Przemienienia Paƒskiego w Nowym Dworze Gdaƒskim 
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organy koÊcielne
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Dzisiejszy kszta∏t uzyska∏ koÊció∏ w 1754 roku, kiedy wybudowano na miejscu
starszej z 1697 r. drewnianej wie˝y, nowà o szczególnie pi´knych kszta∏tach.
U podnó˝a wie˝y przedsionek z oko∏o 1697 roku, krzy˝ triumfujàcy z 1430 ro-
ku oraz kamieƒ chrzcielny z czerwonego granitu z XIV wieku. OsobliwoÊcià
drewnianej cz´Êci budowli jest niskie podcienie wokó∏ wie˝y, czyli taki typ dla
drewnianych koÊcio∏ów Podhala. Godne uwagi jest kryszta∏owo – gwieêdziste
sklepienie zakrystii.

Trzy dzwony pochodzà z 1775 roku. W czasie ostatniej wojny zgin´∏o bogate
wyposa˝enie koÊcio∏a, m. in. cenny, pamiàtkowy witra˝yk z herbami rodziny
Wejherów. Po wojnie koÊció∏ zosta∏ zmieniony na Muzeum Regionalne Ziemi
˚u∏awskiej.

1 lipca 1981 roku powsta∏a parafia p. w. B∏ogos∏awionej Królowej Jadwigi.
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KoÊció∏ znajduje si´ we wsi Kmiecin po∏o˝onej w odleg∏oÊci 4 km na po∏u-
dniowy wschód od Nowego Dworu Gdaƒskiego, przy drodze krajowej nr 7 do
Elblàga. WieÊ ta nale˝a∏a od 1246 roku do posiad∏oÊci ziemskich miasta Elblàg.

W 1344 roku stanà∏ w Kmiecinie murowany koÊció∏, nale˝àcy dziÊ do najcie-
kawszych zabytków Pomorza Gdaƒskiego, ze wzgl´du na niepowtarzalnà na
pomorskich terenach architektur´.

obiekty sakralne

KoÊció∏ Âw. Jadwigi Królowej 

drewniania wie˝a
z 1754 roku

koÊció∏ Âw. Jadwigi Królowej w Kmiecinie
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KoÊció∏ w Lubieszewie zosta∏ wybudowany w stylu gotyckim oko∏o 1313 roku.
Wie˝a KoÊcio∏a murowana do∏em, z drewnianà górà i malowanym gontem, zo-
sta∏a dobudowana w 1573 roku. Wn´trze KoÊcio∏a jest jednorodne, przykryte
kolebkowym stropem z polichromowanych desek. Wystrój KoÊcio∏a zachowany
jest w stylu barokowym i prawie w ca∏oÊci pochodzi z XVII/XVIII wieku. Najpi´k-
niejszym i najstarszym zabytkiem gotyckim jest
rzeêba Matki Bo˝ej z dzieciàtkiem, tzw. Madon-
na na lwie, pochodzàca z 1375 roku. Dzwon na
wie˝y koÊcio∏a, kropielnica i chrzcielnica pocho-
dzà z prze∏omu XIV i XV wieku.

Tak samo póênogotycki krucyfiks na tzw. bel-
ce t´czowej. O∏tarz g∏ówny z malowid∏em pa-
tronki koÊcio∏a Êw. El˝biety W´gierskiej pocho-
dzàcy z 1707 roku. W antepedium o∏tarzowym
znajduje si´ kurdyban z XVII wieku. Do bardzo
ciekawych i pi´knych zabytków nale˝y zaliczyç
niedawno odrestaurowanà barokowà ambon´
z przepi´knym baldachimem i malowid∏em
przemienienia Paƒskiego.

Niepowtarzalne ∏awki dla wiernych w tzw. przedpiersiach zawierajà malowi-
d∏a ze scenami biblijnymi. 
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KoÊció∏ znajduje si´ we wsi Lubieszewo po∏o˝ony w odleg∏oÊci 8 km od No-
wego Dworu Gdaƒskiego. O istnieniu Lubieszewa wspomniano ju˝ w 1255 ro-
ku, ale przyjmuje si´, ˝e wieÊ by∏a lokowana przez wielkiego komtura krzy˝ac-
kiego Wernera von Orselna (1314-1324).

KoÊció∏ Âw. El˝biety W´gierskiej

10

rzeêba 
Matki Bo˝ej
z dzieciàtkiem
z 1375 roku

∏awki dla wiernych 
ze scenami biblijnymi
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czàtku XVIII wieku Lubieszewo jest niepisanym sanktuarium Matki Bo˝ej Szka-
plerznej powiàzane z przepi´knym barokowym feretronem Matki Boskiej Nie-
pokalanej.
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Interesujàce sà dwa drewniane konfesjona∏y pochodzàce z 1701 i 1709 ro-
ku. Barokowy chór muzyczny pochodzi z 1716 roku. Na Êrodku koÊcio∏a znaj-
duje si´ p∏yta nagrobna Êp. Anny z 1650 roku. Warto wspomnieç, i˝ od po-

obiekty sakralne

drewniany 
konfesjona∏ 
z 1701 roku

o∏tarz g∏ówny z wizerunkiem patronki
koÊcio∏a z 1707 roku
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Obecny koÊció∏ posiada ma∏à wie˝yczk´. Na uwag´ zas∏uguje o∏tarz z rzeê-
bami z XVIII wieku oraz organy pochodzàce z 1938 roku. We wn´trzu koÊcio∏a
znajduje si´ ambona z 1849 roku wsparta na XVII – wiecznej figurze anio∏a,
krucyfiks i belki t´czowe z drugiej po∏owy XVIII wieku. Ciekawym elementem
wn´trza jest chrzcielnica z rzeêbà anio∏a i imponujàcà rokokowà obudowà.

powiat nowodworski14

KoÊció∏ po∏o˝ony we wsi ˚u∏awki. Poczàt-
ki wsi si´gajà roku 1352, lokowane przez
wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode
na terenach le˝àcych na prawym brzegu
Szkarpawy, a wi´c na ˚u∏awach. Cennym
zabytkiem wsi jest koÊció∏ neogotycki
z 1840 roku, rozbudowany na fundamen-
tach rozebranego w 1639 roku koÊcio∏a go-
tyckiego.

obiekty sakralne

KoÊció∏ Narodzenia NajÊwi´tszej Marii Panny 

o∏tarz boczny

o∏tarz g∏ówny

chrzÊcielnica
z rzeêbà anio∏a

ambona z 1849
roku wsparta na
XVII wiecznej
figurze anio∏a
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KoÊció∏ z prezbiterium ceglanym i nawà konstrukcji szachulcowej znajduje si´
w centrum miejscowoÊci. Na wie˝y znajduje si´ ga∏ka z choràgiewkà wietrznà
na, której widnieje data 1682. 
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KoÊció∏ po∏o˝ony we wsi Stegna w odleg∏oÊci 3 km od morza. Zbudowany
w latach 1681-1683, na miejscu wczeÊniejszego, pochodzàcego z XV w. Archi-
tektura budowli jest typowym dla Pomorza przyk∏adem budownictwa ryglowe-
go – w zewn´trznych fasadach koÊció∏ka wyraênie widaç drewnianà „szachow-
nic´” konstrukcji.

obiekty sakralne

KoÊció∏ NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa

barokowe organy
z modelem fregaty

o∏tarz g∏ówny

chrzcielnica
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We wn´trzu znajdujà si´ unikalne pod-
wieszone do stropu malowid∏a na p∏ótnie
oraz zabytkowe, barokowe organy, ambo-
na z XVII wieku, a tak˝e model fregaty,
ufundowany pod koniec XIX wieku przez
uratowanych z tonàcego statku maryna-
rzy. Ciekawostkà historycznà mo˝e byç
fakt, i˝ w koÊciele tym przebywa∏ i modli∏
si´ Jan D∏ugosz.

Ka˝dego roku, latem, w koÊciele Naj-
Êwi´tszego Serca Pana Jezusa odbywajà
si´ koncerty muzyki organowej. Melomani
z ca∏ego kraju mogà wówczas pos∏uchaç
dzie∏ wielkich mistrzów oraz brzmienia
zabytkowych organów.

powiat nowodworski18 obiekty sakralne

figura Jana Paw∏a II

barokowe organy

ambona z XVII wieku
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Parafia Âw. Marcina w Nowej Cerkwi. Po∏o˝ona jest w odleg∏oÊci 20 km od
Nowego Dworu Gdaƒskiego na terenie gminy Ostaszewo. KoÊció∏ zbudowany
w stylu neogotyckim w latach 1878 – 1879. KoÊció∏ posiada wie˝´ i naw´. Na
uwag´ zas∏uguje drewniany strop oraz ciekawe wn´trze koÊcio∏a powiàzane
trzema o∏tarzami. 

KoÊció∏ Âw. Marcina

20 powiat nowodworski

drewniania
figura 

Âw. Brygidy
z XVII w.

wn´trze koÊcio∏a powiàzane
trzema o∏tarzami

o∏tarz boczny
w lewej nawie

figurka Êw. Antoniego

figurka 
Êw. Barbary
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KoÊció∏ znajduje si´ we wsi Palczewo, po∏o˝onej nad Wis∏à w odleg∏oÊci ok.
10 km na pó∏noc od Lisewa. Ciàgnie si´ wzd∏u˝ starego wa∏u wiÊlanego. Na-
zwa wsi zosta∏a wymieniona po raz pierwszy w 1344 roku. Do XVIII wieku nie
by∏o w Palczewie KoÊcio∏a, w 1510 roku wieÊ podlega∏a parafii w Bor´tach.
W 1712 roku zosta∏ wybudowany drewniany koÊció∏ek istniejàcy do dzisiaj. Jest
to jedyny drewniany obiekt sakralny na terenie ˚u∏aw, obecnie filialny. Malutki
drewniany koÊció∏ek z gontowym dachem, organami pochodzàcymi z 1687 ro-
ku i starymi malowid∏ami ludowymi. Na uwag´ zas∏uguje ca∏e wn´trze koÊcio-
∏a, a przede wszystkim o∏tarz z 1754 roku. 

KoÊció∏ Âw. Matki Boskiej Cz´stochowskiej

22

KoÊció∏ Âw. Anny

ambona
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KoÊció∏ po∏o˝ony we wsi Marynowy gmi-
na Nowy Dwór Gdaƒski, zbudowany w ro-
ku 1320. Rozbudowany w latach 1637
i 1647. Na uwag´ zas∏uguje drewniana
wie˝a pochodzàca z 1873 roku. Wokó∏ ko-
Êcio∏a usytuowany jest cmentarz ze starymi
nagrobkami. 
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wn´trze koÊcio∏a
Organy
koÊcielne

chrzcielnica
w koÊciele

o∏tarz g∏ówny



powiat nowodworskiobiekty sakralne

Dzwon zdobià liczne napisy, inicja∏y, wizerunki
anio∏ów, postacie z podniesionymi mieczami,
a tak˝e sylwetka niedêwiedzia wspinajàcego si´
na drzewo co stanowi∏o herb Niedêwiedzicy.
Obecnie spoczywa w drewnianym przedsionku
wejÊciowym do koÊcio∏a, nie spe∏nia ju˝ swojej
roli, poniewa˝ uszkodzono go po 1945 roku.
Obok koÊcio∏a znajduje si´ drewniana dzwonni-
ca z koƒca XVIII wieku o konstrukcji przys∏upowej
z dwoma dzwonami na zewnàtrz. KoÊció∏ otacza
u˝ytkowany do dzisiaj cmentarz rzymsko – kato-
licki, który powsta∏ prawdopodobnie w po∏owie
XIV wieku wraz z wybudowaniem koÊcio∏a. 

KoÊció∏ znajduje si´ na terenie gminy Stegna w miejscowoÊci Niedêwiedzica.
Murowany koÊció∏ zbudowany w 1348 roku w stylu gotyckim. Jednonawowy
o nawie przykrytej drewnianym, p∏askim stropem. We wn´trzu koÊcio∏a na uwa-
g´ zas∏ugujà trzy o∏tarze z XVIII i XIX wieku, XVII – wieczna ambona oraz dzwon
z 1590 roku odlany w Gdaƒsku Gerda Bennigka, twórcy gdaƒskiego Neptuna. 

KoÊció∏ Âw. Jakuba

26 27

o∏tarz 
g∏ówny

organy

dzwon z 1590 roku
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Jednym z ciekawych elementów architektury sakralnej na terenie Powiatu
Nowodworskiego sà cmentarze mennonickie. Sà one wielkà osobliwoÊcià histo-
ryczno – krajobrazowà. Charakterystyczne dominaty pi´knego i starego drze-
wostanu w krajobrazie. Ich najwy˝szà wartoÊcià oprócz za∏o˝eƒ przestrzennych
sà nagrobki w formie: steli, cippusa, krzy˝y, tablic, Êci´tego pnia drzewa oraz
tumby czyli nagrobka w formie kamiennej skrzyni, z dekoracjà rzeêbionà po bo-
kach, przykryty p∏ytà wierzchnià, zwykle rzeêbionà postacià zmar∏ego. Central-
nà cz´Êcià nagrobka sà ozdobne tablice inskrypcyjne o ró˝nych formach za-
mkni´cia. Na stelach wyst´puje ca∏e bogactwo ornamentów, pe∏niàcych rol´
czysto dekoracyjnà, a tak˝e symboliczne motywy ikonograficzne zwiàzane
z symbolikà Êmierci i ˝ycia. Cmentarze ze stelami sà najbardziej wartoÊciowe
pod wzgl´dem historyczno – zabytkowym, a tak˝e ze wzgl´du na swojà odmien-
noÊç i wyjàtkowy widok „lasu kamiennych stra˝ników”. Cmentarze mennonic-
kie po∏o˝one wÊród pó∏ lub te˝ na skraju wsi sà pi´knym akcentem harmonij-
nego, ˝u∏awskiego krajobrazu. 
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KoÊció∏ znajduje si´ we wsi
Jeziernik po∏o˝onej w gminie
Ostaszewo za∏o˝onej oko∏o
1330 roku. KoÊció∏ pochodzi
z 1340 roku. Na uwag´ zas∏u-
guje wie˝a z izbicà z 1637 ro-
ku. Obok koÊcio∏a usytuowane
sà stare nagrobki mennonickie. 

KoÊció∏ Âw. Jerzego

28

Cmentarze mennonickie

wie˝a z 1637 roku
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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

powiat nowodworski

CCmmeennttaarrzz  ww SSttaawwccuu
Oryginalnym zabytkiem sakralnym jest cmentarz mennonicki w Stawcu.

Cmentarz znajduje si´ przy brukowanej drodze dochodzàcej do asfaltowej szo-
sy ∏àczàcej Lubieszewo z Or∏owem. Posiada kszta∏t prostokàta o wymiarach
105x74 m. 

Najwi´ksze wra˝enie na tym cmentarzu wywierajà zachowane nagrobki
w formie stel, z czego stojàcych jest czternaÊcie. Wi´kszoÊç skupiona jest w po-
∏udniowej cz´Êci cmentarza. Na stelach umieszczono liczne motywy symbolicz-
ne: skrzy˝owane palàce si´ pochodnie, kotwice, tulipany. Charakterystyczna dla
tego cmentarza jest ma∏a iloÊç nagrobków w formie tumby. 

CCmmeennttaarrzz  ww RRóó˝̋eewwiiee  
Drugim cmentarzem mennonickim na terenie Powiatu Nowodworskiego jest

cmentarz po∏o˝ony w miejscowoÊci Ró˝ewo. Nale˝àcy do dawnej gminy men-
nonickiej za∏o˝onej w roku 1570, najstarszej gminy na ˚u∏awach Wielkich. Za-
chowane zosta∏y tu nieliczne nagrobki oraz dàb, którego obwód pnia wynosi
oko∏o 420 cm. Wiek drzewa szacuje si´ na oko∏o 400 lat. Jest to bardzo stary
cmentarz po∏o˝ony wÊród pól. Na tym w∏aÊnie cmentarzu zachowa∏a si´ naj-
starsza na ˚u∏awach stela. 
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Publikacja powsta∏a na podstawie materia∏ów dostarczonych
przez Ksi´˝y z parafii z terenu Powiatu Nowodworskiego. Dzi´kuje-

my za pomoc w realizacji i udost´pnione informacje. 

Przedruk w ca∏oÊci lub cz´Êci bez zgody Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdaƒskim za-
broniony. Wszelkie prawa zastrze˝one. Nowy Dwór Gdaƒski 2007r.

Ostaszewo

Stegna

Krynica
Morska

NOWY DWÓR
GDA¡SKI

Sztutowo

TTeekksstt::  
Wydzia∏ Edukacji, Spraw Spo∏ecznych,
Informacji i Promocji Starostwa Powia-
towego w Nowym Dworze Gdaƒskim
AAuuttoorr  zzddjj´́çç::
Pawe∏ Makarski 

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