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Przewodnik, który trzymacie w ręku, ma ułatwić zarówno bezpieczną nawigację po szlakach wodnych Pętli Żuławskiej, jak i zachęcić do 
samodzielnej eksploracji turystycznych atrakcji delty Wisły. Został on podzielony na pięć klarownych części: Odkrywamy Pętlę Żuławską, 
Trasy żeglugowe Pętli Żuławskiej, Żeglarskie abecadło, Znaki żeglugowe oraz Baza żeglarska Pętli Żuławskiej.
Dzięki pierwszej części poczujecie magię krajobrazów Pętli Żuławskiej, poznacie historię jej ziem i mieszkańców. Dowiecie się, dlaczego 
Żuławy nazywano polskimi Niderlandami, odkryjecie zakamarki domów podcieniowych i zamków gotyckich. 
Druga część to praktyczny przewodnik po rzekach i akwenach Pętli Żuławskiej, dzięki któremu bezpiecznie pokonacie szlaki wodne tego 
obszaru. 
Rzeki w przewodniku zostały opisane zgodnie z najczęściej wybieranym kierunkiem żeglugi turystycznej w ramach opływania Pętli Żuław-
skiej. I tak, Wisła opisana jest zgodnie z nurtem, czyli od Korzeniewa do Przekopu Wisły, Nogat zaś przeciwnie do nurtu, od swojego ujścia 
do Zalewu Wiślanego, aż po połączenie z Wisłą poprzez śluzę w Białej Górze. Orientację w terenie ułatwi oznaczenie kierunku północnego 
na wycinkach map, znajdujących się na marginaliach przewodnika. 
Każdy z cieków i akwenów wchodzących w skład Pętli Żuławskiej został przedstawiony w odrębnym podrozdziale, składającym się z krót-
kiego przybliżenia informacji żeglugowych i turystycznych oraz dokładnego opisu nawigacyjnego trasy. Na wstępie umieszczono czytelny 
schemat drogi wodnej, z oznaczonym kilometrażem oraz zaznaczonymi głównymi przeszkodami nawigacyjnymi i atrakcjami turystyczny-
mi. Tuż obok rysunku zapisano najważniejsze informacje o charakterze rzeki lub akwenu oraz wskazówki, do których warto stosować się 
podczas żeglugi. W czytelnych okienkach przywołano ciekawostki turystyczne i hydrotechniczne, które zachęcają do lepszego poznania 
okolicy. Na dalszych stronach opisano przebieg trasy, zwracając uwagę na zagrożenia. W miarę możliwości podano kilometraż rzeki, od-
noszący się do prezentowanej informacji. Warto przeczytać opisy odcinków dróg wodnych jeszcze przed wyruszeniem w rejs. Pozwoli to 
lepiej przygotować się do żeglugi i nie przeoczyć najciekawszych atrakcji.
Trzecia i czwarta część to swoisty wykład kapitański. Napisany przystępnym językiem, zawiera szereg rad dotyczących zachowania się 
na wodzie, odpowiedniego przygotowania do rejsu, wyposażenia łodzi czy podstawowych zasad bezpieczeństwa. Warto przyswoić sobie 
zawarte w nim informacje – okażą się bezcenne w chwili zwątpienia na wodzie.
Część piąta to karty przystani, zawierające zdjęcia, schematy wraz z batymetrią i wykaz usług świadczonych na terenie i w sąsiedztwie 
tych obiektów.

Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo droga wodna, łącząca ze sobą 
szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły 
Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, 
a także wody Zalewu Wiślanego. To 303 km niezapomnianej przygody, którą można 
przeżyć, płynąc kajakiem, jachtem, łodzią motorową lub hausbotem. 
Warto zaznaczyć, że Pętla Żuławska to także element Międzynarodowej Drogi Wodnej  
E70 biegnącej z Rotterdamu, przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych, północ-
ną Polskę, do Kaliningradu, a dalej drogą wodną Niemna (Pregołą i Dejmą) do Kłajpedy.
Pętla Żuławska to w końcu sieć portów, przystani żeglarskich i pomostów cumowni-
czych o najwyższej jakości, które powstały w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój 
turystyki wodnej. Etap I”, uznanego za jedno z kluczowych przedsięwzięć turystycznych 
o znaczeniu ponadregionalnym, przeprowadzonego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 Działanie 6.4 „Inwestycje w projekty turystyczne 
o znaczeniu ponadregionalnym”. Projekt realizowany był przez partnerów samorządo-
wych z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Oprócz szlaków wodnych przebiegających wokół delty Wisły i infrastruktury dla turysty 
wodnego, Pętla Żuławska łączy ze sobą liczne atrakcje związane z dziedzictwem kultu-
rowym Żuław Wiślanych. To obszar niezwykle bogaty w unikatowe w skali kraju obiekty 
historyczne: zamki gotyckie czy domy podcieniowe, a także zabytki hydrotechniczne: 
mosty zwodzone czy śluzy. 
Obszar Pętli Żuławskiej to bez wątpienia miejsce wypoczynku, aktywnej rekreacji, nie-
zwykłych krajobrazów i fascynującej  przyrody. 
Do zobaczenia na wodzie!

Jak korzystać z przewodnikaCzym jest Pętla Żuławska?
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Zalew Wiślany, punkt widokowy w Suchaczu. Fot. A. Wołosz

Zalew Wiślany to zatoka odcięta pasmem Mierzei Wiślanej od Morza 
Bałtyckiego. Przez akwen przebiega granica między Polską a Federacją 
Rosyjską. Wewnętrzne wody morskie znajdujące się w granicach Polski 
zajmują 382 km2. 

Wysoczyzna Elbląska to kępa morenowa na Pobrzeżu Gdańskim, która 
opada stromymi krawędziami ku Żuławom Wiślanym, Zalewowi Wiślanemu 
i Równinie Warmińskiej. Najwyższym wzniesieniem Wysoczyzny jest Góra 
Srebrna, osiągająca wysokość 198,5 m. Ważniejsze miejscowości obszaru 
to: Elbląg, Frombork, Tolkmicko, Kadyny, Suchacz.

Wybrzeże Staropruskie 
to równina ciągnąca się 
wzdłuż Zalewu Wiślane-
go, od Fromborka po ujście 
Pregoły. W granicach Polski 
znajduje się 100 km² regionu. 
Najważniejsze miejscowości 
to Nowa Pasłęka i Braniewo.

Kociewie to region etnicz-
no-kulturowy, położony na 
lewym brzegu Wisły, w dorzeczu Wierzycy i Wdy. Kociewie ma swój hymn, 
a 10 lutego obchodzony jest tu Światowy Dzień Kociewia. Najistotniejsze 
miejscowości obszaru to: Starogard Gdański – stolica Kociewia, Tczew – 
jego największe miasto oraz Pelplin, Świecie i Gniew.

Dolina Kwidzyńska i Powiśle to północna część Doliny Dolnej Wisły. Ma 
około 40 km długości i powierzchnię 401 km2. Stanowi ona rodzaj przełomu 
Wisły przez pas moren Pojezierza Wschodniopomorskiego. Najważniejsze 
miasta obszaru: Gniew na zachodzie, Kwidzyn na wschodzie oraz Sztum.
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Część I. Odkrywamy Pętlę Żuławską Krainy Pętli Żuławskiej

Dolina Kwidzyńska i Powiśle. Zamek w Gniewie. Fot. Fotografia-dronem.pl

Kociewie, Tczew. Fot. M. Opitz

Wybrzeże Staropruskie. Pasłęka. Fot. M. Opitz

Pętla Żuławska w większości obejmuje obszar Żuław Wiślanych, dalej 
Mierzei Wiślanej, subregionu Zalewu Wiślanego wraz z Wysoczyzną  Elbląską 
(Tolkmicko, Frombork, Suchacz, Elbląg) i Wybrzeżem Staropruskim (Nowa 
Pasłęka, Braniewo), a także Kociewie (Tczew, Gniew, Pelplin), Dolinę Kwi-
dzyńską oraz Powiśle ze Sztumem i Kwidzynem.

Żuławy Wiślane, skupione wokół delty Wisły, przybierają kształt odwró-
conego trójkąta, którego wierzchołek stanowi rozwidlenie Wisły na rzeki 
Leniwkę i Nogat, a podstawę kreśli Mierzeja Wiślana. 

Mierzeja Wiślana, rozciągająca się od Gdańska po Bałtijsk w Rosji, oddziela 
Zalew Wiślany od otwartych wód Zatoki Gdańskiej, zamykając ujście Wisły. 
To rozległa piaszczysta wydma, zbudowana przez morze w wyniku działań 
fal, przekraczająca miejscami 30 m wysokości, niegdyś usiana wioskami 
rybackimi, które dziś zamieniły się w miejscowości wypoczynkowe. Naj-
ważniejsze miasta i miejscowości Mierzei Wiślanej to: Gdańsk, Stegna, 
Sztutowo, Krynica Morska.
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Zatoka Gdańska, Mierzeja Wiślana. Fot. M. Opitz

Żuławy Wiślane. Węzeł wodny w Rybinie. Fot. M. Opitz 



Pętlowe opowieści – czyli karta z historiiPętlowe opowieści – czyli karta z historii

Średniowieczne klimaty 
Najbardziej widoczne ślady w krajobrazie kulturowym Żuław zostawiło 
średniowiecze. Większość dzisiejszych miast, wsi i łączących je szlaków 
komunikacyjnych, a także początki systemu przeciwpowodziowego oraz 
sieć parafialna, powstawały w okresie od połowy XIII do połowy XV wie-
ku. Osadniczą akcją zarządzali wówczas urzędnicy krzyżaccy, rezydujący 
w zamkach-klasztorach. Najbardziej imponującym przykładem takiej bu-
dowli jest zamek w Malborku nad Nogatem – w latach 1309–1457 siedziba 
władz państwa zakonnego i rezydencja wielkich mistrzów – największy 
ceglany zamek średniowiecznej Europy. Obok niego istniało jednak wiele 
mniejszych siedzib lokalnej administracji krzyżackiej, z których najlepiej 
zachował się zamek w Gniewie, największa twierdza krzyżacka na lewym 
brzegu Wisły, siedziba komtura i kilkunastu rycerzy zakonnych, tworzą-
cych konwent. Zamek krzyżacki zachował się także w Sztumie, a ruiny 
krzyżackiej warowni w Elblągu.
Równolegle z administracją „cywilną” Krzyżacy utworzyli na ziemiach pod-
bitych plemion pruskich cztery diecezje, z których dwie – pomezańska 
i warmińska – obejmowały także obszary nad dolną Wisłą. Siedzibą kapituły 
pomezańskiej i katedrą biskupów pomezańskich, którzy rezydowali w zam-
ku w Prabutach, był zespół zamkowy w Kwidzynie. Biskupi warmińscy 
mieszkali z kolei w zamku w Lidzbarku Warmińskim, natomiast kanonicy 
warmińscy opiekowali się katedrą biskupią we Fromborku. Jednym z nich 
był wielki uczony Mikołaj Kopernik, zmarły w 1543 roku i pochowany przy 
swoim ołtarzu w tej świątyni. 
Pomorze Gdańskie już od czasów Bolesława Krzywoustego należało do 
diecezji kujawskiej. W średniowieczu, jeszcze przed opanowaniem tych 
terenów przez zakon krzyżacki, powstało tam kilka klasztorów wiejskich, 
bogato uposażonych przez miejscowych książąt. Jednym z nich jest opactwo 
cystersów w Pelplinie, które zostało skasowane przez władze pruskie na 
początku XIX wieku, a jego zabudowania przeznaczono na siedzibę posze-
rzonej diecezji chełmińskiej. Dawny kościół opacki, obecnie pełniący funkcję 
katedry biskupów pelplińskich, jest jednym z najwspanialszych przykładów 
gotyku nadwiślańskiego. W muzeum diecezjalnym można zobaczyć jedyny 
w Polsce oryginalny egzemplarz Biblii Gutenberga. 
Warto wspomnieć, że właśnie na Żuławach, w średniowieczu, żyła błogo-
sławiona Dorota z Mątowów Wielkich – zmarła w 1394 roku, jako reklu-
za, która dobrowolnie spędziła ostatnie lata życia w zamurowanej kaplicy 
katedry kwidzyńskiej. Dziś czczona jest jako patronka diecezji elbląskiej.

Szlak zamków gotyckich
To jeden z głównych szlaków kulturowych w województwie pomorskim, 
obejmujący najlepiej zachowane gotyckie budynki obronne w skali euro-
pejskiej. Część obiektów tworzących szlak znajduje się na obszarze Żuław 
i będąc tutaj, z pewnością warto je poznać.

Obiekty na szlaku:
Zamki gotyckie: Bytów, Gniew, Kwidzyn, Malbork, Sztum
Ruiny zamków gotyckich: Czarne, Człuchów, Dzierzgoń, Gdańsk, Grabiny, 
Lębork, Osiek, Prabuty, Przezmark, Puck, Skarszewy, Sobowidz, Zamek 
Kiszewski.
Operatorem szlaku jest Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”.

Wszystko dzięki rzekom 

Żuławy ukształtowały się około 6000 lat temu, kiedy istniejącą niegdyś 
zatokę morską zaczęły wypełniać namuły niesione przez królową polskich 
rzek – Wisłę i inne mniejsze rzeki. Istnieje hipoteza, że nazwa Żuławy po-
chodzi właśnie od rzeczownika „żuł”, czyli namuł, osad rzeczny. To dzięki tym 
osadom gleby delty Wisły należą do najbardziej urodzajnych ziem w Polsce. 
Głównym ciekiem Żuław Wiślanych jest Wisła, która wraz z Nogatem dzieli 
je na trzy części: Żuławy Gdańskie, Wielkie i Elbląskie.
Żuławy Gdańskie rozciągają się na zachód od linii Wisły, w dorzeczu Mar-
twej Wisły i zajmują zachodnią część równiny deltowej między Pojezierzem 
Kaszubskim a Wisłą. Kolejny obszar zajmują Żuławy Wielkie, znajdujące się 
w dorzeczu Szkarpawy i innych rzek oraz Żuławy Elbląskie – zlokalizowane 
na wschód od Nogatu. Dziś Żuławy podzielone są administracyjnie między 
dwa województwa. Na wschód od Nogatu należą do warmińsko-mazur-
skiego, a na zachód od Nogatu do pomorskiego.

Poniżej poziomu morza 

Malowniczy krajobraz Żuław to równiny poprzecinane ciekami, ciągnące się 
po horyzont. To też jedyny obszar w Polsce częściowo znajdujący się poniżej 
poziomu morza. Właśnie tutaj, na Żuławach, w miejscowości Raczki Elbląskie, 
znajduje się najniżej położony punkt w Polsce, który sięga 1,8 m p.p.m. Ponad-
to prawie 30% obszaru Żuław Wiślanych zajmują depresje. Największe z nich 
znajdziemy wokół jeziora Druzno – 181 km2 powierzchni, oraz w okolicach  
Nowego Dworu Gdańskiego, obejmujące teren 152 km2. Warto w tym 
miejscu wspomnieć, że najwyższej położony teren żuławski, w Grabinach-
-Zameczku, wznosi się jedynie na 14,6 m n.p.m. 

Żuławy i człowiek 

Ślady osadnictwa na Żuławach Wiślanych sięgają roku 2500 p.n.e., na co 
świadectwo odnajdujemy w znaleziskach archeologicznych. Osady ludzkie 
miały początkowo charakter okresowy i związane były głównie z rybołów-
stwem, polowaniem na foki oraz poławianiem i obróbką bursztynu. Z czasem 
zastępowane były przez osady wiejskie i miejsko-wiejskie, które w średnio-
wieczu utworzyły zwartą sieć osadniczą. Stałe zagrożenie powodziowe, 
spowodowane położeniem Żuław, nie sprzyjało jednak rozwojowi osadnic-
twa. Początek tworzenia sprawnego systemu melioracji żuławskich krain 
zbudowało już w XIII wieku państwo krzyżackie. Rewolucyjny etap wzrostu 
demograficznego Żuław rozpoczyna się jednak od połowy XVI wieku, kiedy 
te ziemie przeszły pod władanie Rzeczypospolitej po II pokoju toruńskim 
(1466 rok). Efektem legendarnej tolerancji religijnej I RP było otwarcie się 
na osadników, których poglądy religijne były przedmiotem szykan w ich 
ojczyźnie. Na Żuławy przybyli wtedy z Niderlandów i północnych Niemiec tak 
zwani „olędrzy”. Nowi mieszkańcy udoskonalili znacznie system melioracji 
i obwałowań. Wraz z nimi zawitała na Żuławy nowoczesna myśl rolnicza 
i rzemieślnicza, co znacznie ułatwiło rozwój gospodarczy krainy.

Łodzią na targ i do kościoła

Do XIX wieku podstawowym środkiem transportu na Żuławach były łodzie 
i promy. Łodzią płynęło się na pole, na targ, do miasta, do karczmy czy do 
kościoła. Gęsta sieć kanałów odwadniających zapewniała znacznie lepszą 
komunikację niż złej jakości drogi, które po każdym deszczu stawały się 
nieprzejezdne. Niektóre wsie żuławskie były pierwotnie zakładane wzdłuż 
arterii wodnej, a każde gospodarstwo miało swoją przystań i łódkę, która 
zapewniała łączność ze światem. Takie widoki są nadal aktualne, choć roz-
wój motoryzacji i powszechność komunikacji drogowej wyparła transport 
wodny.
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Pętlowe opowieści – czyli karta z historii
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Zamek krzyżacki w Malborku. Fot. H. Gonera

Bazylika mniejsza pw. św. Katarzyny w Braniewie. 
Fot. M. Opitz

Przystań rybacka w Kątach Rybackich. Fot. M. Opitz

Okolice Mikoszewa. M. Opitz

Przepompownia w gminie Cedry Wielkie. Fot. M. Opitz

Wisła w okolicach Palczewa – wiosenne wezbranie wód. Fot. M. Opitz



Harmonia – klucz do odczytania żuławskich krajobrazów

Mennonici – niderlandzcy wygnańcy 
W XVI wieku, kiedy Europa była miejscem reformacji i wojen religijnych, 
Polska jawiła się jako oaza tolerancji. Docenili to holenderscy mennonici.

Mennonityzm nawiązywał do tradycji 
pierwszych gmin chrześcijańskich, od-
rzucając większość obrzędów i  insty-
tucji kościelnych, a szczególny nacisk 
kładąc na skromne i pracowite życie. Te 
przymioty były szczególnie przydatne 
w  zagospodarowaniu Żuław, dlatego 
przyjmowano ich tutaj z otwartymi rę-
kami, przymykając oczy na „dziwaczne” 
wierzenia.
Mennonici osiedlali się na szczególnie 
trudnych do uprawy terenach depre-
syjnych w północnej części delty Wisły 
i wokół jeziora Druzno, które w większo-
ści były wówczas nieużytkami. W zamian 
za wysoki czynsz byli oni zwolnieni m.in. 
od pracy na rzecz właściciela ziem, co 
czyniło ich wolnymi ludźmi. Ceniono ich 
umiejętności w zakresie osuszania i za-
gospodarowania żyznych, ale podmokłych 
gruntów, a efekty ich ciężkiej pracy wy-

korzystywane były przez kolejne pokolenia osadników żuławskich.
Po I rozbiorze Polski w 1772 roku, kiedy Żuławy znalazły się pod panowaniem 
pruskim, skończyły się czasy polskiej tolerancji. Mennonitów zmuszano do 
służby wojskowej, która była sprzeczna z ich pacyfizmem. W konsekwencji 
wielu ortodoksyjnych mennonitów emigrowało – począwszy od końca 
XVIII wieku – do Rosji, skąd stalinowskie represje wygnały ich do Stanów 
Zjednoczonych. Ci, którzy pozostali na Żuławach, ulegli stopniowo germa-
nizacji i po 1945 roku podzielili los wysiedlonych.

Szlakiem mennonitów
Ten pieszo-rowerowy szlak łączy obiekty związane z historią osadnictwa 
na Żuławach, w tym osadnictwa mennonickiego. 
Trasa: Gdańsk – Krępiec – Mokry Dwór – Wiślina – Ledowo – Wróblewo 
– Wocławy – Miłocin – Trutnowy – Cedry Wielkie – Leszkowy – Kiezmark 
– Drewnica – Mikoszewo – Jantar – Rybina – Tujsk – Żelichowo – Nowy 
Dwór Gdański – Lubieszewo – Ostaszewo – Gniazdowo – Nowa Cerkiew 
– Palczewo – Boręty – Lichnowy – Nowy Staw – Tralewo – Stogi – Mal-
bork – Stare Pole – Kławki – Szaleniec – Rozgard – Różany – Zwierzno 
– Markusy – Jezioro – Tropy Elbląskie – Raczki Elbląskie – Elbląg

Sielskie Żuławy Wiślane to jeden z tych zakątków Polski, gdzie natura i dzieło 
ludzkich rąk harmonijnie współgrają ze sobą. Malownicze krajobrazy, pełne 
wierzb i kolorowych pól, nie istniałyby, gdyby nie precyzyjnie zaplanowa-
na sieć kanałów i wałów. Wspólnie tworzą one urozmaicony i różnorodny 
pejzaż, który doceniają malarze, fotograficy, literaci i miłośnicy przyrody. 
Tu wyostrzają się zmysły. Człowiek wyhamowuje i zaczyna odpoczywać. 
Żuławy, z uwagi na gęstą sieć kanałów i rzek oraz naturalność krajobrazu, 
nazywane są często „dziką Holandią”.

Żuławy – darowane człowiekowi przez rzeki

 
Historia Żuław to jednak odwieczne zmaganie się z żywiołem. Z powodze-
niem obszar ten można nazwać ziemią przyniesioną przez rzeki. Począt-
kowo zdeponowaną w formie bagien i lasów. Z czasem mieszkańcy Żuław, 
pieczołowitą pracą, pozyskali żuławskie grunty pod uprawy. Przed wodą 
zabezpieczyli je gęstą siecią kanałów osuszających, które mozolnie tworzyli 
przez pokolenia. Dziś nadmiar wody oddawany jest do przepompowni i dalej 
do Zalewu Wiślanego i Bałtyku, jednak przez szereg lat mieszkańcy Żuław 
musieli z pokorą przestrzegać niepisanego paktu zawartego ze zdradziecką 
wodą. Co działo się, gdy natura pokazywała swoje groźne oblicze, doku-
mentuje kronika powodzi żuławskich. Dostępne na ten temat informacje 
datowane są od 1328 roku, a ich pełny spis zawiera 173 wydarzenia. Kronika 
kończy się 19–20 stycznia 1983 roku, na „Wielkiej Powodzi” sztormowej na 
Żuławach Elbląskich i małej powodzi 14 października 2009 roku.
Rzeki, a wśród nich Wisła, Nogat, Szkarpawa, Wielka Święta – Tuga (jedna 
rzeka o dwóch nazwach) i inne, to główne bohaterki żuławskiego krajobrazu. 
Dziś, mimo że z uwagi na liczne powodzie ich żywioł zamknięto w ryzach 
śluz i wrót przeciwpowodziowych, zachowały one swój naturalny charakter. 
Dowód na to, że rzeki żyją swoim rytmem, znajdziemy, płynąc kajakiem, 
jachtem czy hausbotem po Pętli Żuławskiej, czyli szlakach wodnych prze-
biegających przez obszar Żuław Wiślanych.
Największą rzeką Żuław Wiślanych i jednocześnie Pętli Żuławskiej jest Wi-
sła – królowa polskich rzek, nazywana także polską Amazonką. Zaliczana 
do największych nieuregulowanych rzek Europy, w uznaniu jej walorów 
naturalnych, wpisana została do programu Natura 2000, m.in. jako rzeka 
szlaku europejskiej awifauny. Wielkością i charakterem Wisła odbiega od 
pozostałych rzek tworzących Pętlę Żuławską. Nogat, Szkarpawa, Martwa 

Wisła, a nawet Kanał Jagielloński nastrajają wakacyjnie, rozleniwiają i po-
zwalają poczuć się częścią przyrody. Wisła uczy czujności i pokory.

Cztery pory roku na Pętli Żuławskiej
Wiosna to najbardziej malowniczy okres 
w życiu rzek. W tym czasie Wisła i Nogat 
pokazują swój prawdziwy charakter – żyją-
cych, naturalnych cieków. Gościnne rozle-
wiska przyciągają ptactwo wodne, tworząc 
wymarzone warunki do lęgów. Latem rzeki 
stanowią przykładny portret symbiozy czło-
wieka z przyrodą. Setki krów, koni pasących 
się na łąkach międzywałów można podziwiać 
z wody, a także z dróg i mostów kolejowych, 
samochodowych czy ścieżek i szlaków ro-
werowych. Jesienne rzeki to nie tylko nostal-
giczny widok odlatujących ptaków, czy barw-
ne obrazy nurtu niosącego złote liście. Jesień 
na rzekach to także najbardziej plastyczne 
światło, paleta ciepłych barw, sprawiają-
cych, że właśnie ta pora roku urzeka ar-
tystów, fotografików, plastyków. Zimą rzeki zamykają swoje wrota dla 
wodniaków, pokazując olbrzymią siłę i wciąż niebezpieczną stronę ich życia.

Zabytki związane z mennonitami:
 – dawny kościół mennonitów w Gdańsku,
 – dawny kościół mennonitów w Jeziorze,
 – drewniana brama – dzwonnica z 1792 roku w Wiślinie,
 – liczne cmentarze pomennonickie oraz wielowyznaniowe.

Zabytki niezwiązane z mennonitami:
 – gotyckie kościoły oraz ich ruiny,
 – domy podcieniowe – typowe przykłady mieszkalnego 
budownictwa żuławskiego,

 – zabytki hydrotechniki: Przekop Wisły, parowa prze-
pompownia wody w Różanach,

 – mosty zwodzone w Rybinie, Nowym Dworze 
Gdańskim i Jeziorze,

 – Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdań-
skim i jego filia w Żelichowie,

 – ulicówka wodna w Tujsku oraz w Tropach El-
bląskich – wyjątkowy przykład układu prze-
strzennego wsi,

 – miasta: Gdańsk, Nowy Dwór Gdański, Nowy 
Staw, Malbork, Elbląg.
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Mosty tczewskie. Fot. H. Gonera
Kanał Jagielloński i Nogat. Fot. M. Opitz

Żuraw. Fot. M. Opitz

Muzeum Żuławskie. Fot. M. Opitz

Rybacy. Fot. M. Opitz

Wiatrak odwadniająco-nawadniający. 
Archiwum Klubu Nowodworskiego

Szlak mennonitów – tablica informacyjna. Fot. H. Gonera

Strój mennonicki. Fot. M. Opitz

Menno Simons z Fryzji.  
Archiwum Klubu  
Nowodworskiego



Architektura – kraina domów podcieniowych i zabytków hydrotechniki

Zabytki hydrotechniki
Skomplikowany system melioracyjny, kilometry wałów przeciwpowo-
dziowych i kanałów, połączone z ogromną pracą mieszkańców, ułatwiały 
funkcjonowanie na Żuławach. Podwaliny systemu stworzyli Krzyżacy, 
którzy od 1308 roku władali Pomorzem Gdańskim. Wtedy właśnie po-
wstały początki systemu przeciwpowodziowego, który poddawany mo-
dernizacjom, służy do dziś. Wtedy też utworzono „Związki Wałowe”, które 
funkcjonowały aż do czasów II wojny światowej. Dbały one o cały system 
zapewniający ochronę, odwodnienie i nawodnienie Żuław.
Przez siedem wieków żuławskie poldery, czyli otoczone wałami obszary 
położone poniżej graniczących z nimi zbiorników wodnych, wymagające 
systematycznego odwadniania, były osuszane przez setki malowni-
czych wiatraków, dzięki którym kraina nazywana była małą Holandią. 
W XIX wieku zaczęto je stopniowo zastępować pompami parowymi, 
później elektrycznymi, a dzisiaj szczątki ostatniego wiatraka odwad-
niającego można oglądać już tylko w Muzeum Żuławskim w Nowym 
Dworze Gdańskim.
Pod koniec XIX wieku przeprowadzono ostatnią wielką przebudowę wa-
łów wiślanych. Zbudowano wówczas kanał, stanowiący obecnie główne 
ujście Wisły, tak zwany Przekop Wisły, jak również śluzy odcinające jej 
boczne odnogi (Biała Góra, Gdańska Głowa, Przegalina). Zapewniło to 
bezpieczeństwo mieszkańcom Żuław przez następne sto lat.

Okazałe budowle o szkieletowej konstrukcji, z wysuniętym od frontu piętrem wspartym na drewnianych słupach 
(podcień), to niewątpliwe najważniejszy wyróżnik architektury Żuław Wiślanych. Domy podcieniowe, o których mowa, 
początkowo skromne, z czasem przekształciły się w okazałe rezydencje bogatych gospodarzy, które z powodzeniem 
mogły konkurować z dworami średniozamożnej szlachty. Wyjątkowe pod tym względem są domy pochodzące z XIX 
wieku, z niezwykle rozbudowanym rysunkiem konstrukcji szkieletowej szczytów, wypełnione dekoracyjnie układaną 
drobną cegłą, tzw. holenderką, profilowanymi gzymsami i rzeźbionymi kolumnami w podcieniach. Warto zaznaczyć, 
że podcień pierwotnie służył jako spichlerz. Miał specjalną klapę w podłodze, ułatwiającą podawanie worków z ziar-
nem prosto z wozu. Pomieszczenie to zapewniało przewiew, co istotne na Żuławach ze względu na dużą wilgotność 
wiosną i jesienią. Podcień był wykorzystywany jako pomieszczenia gospodarcze: tkalnie, suszarnie, czasem letnie 
pomieszczenie dla pracowników sezonowych. 
Interesujące i jednocześnie charakterystyczne dla Żuław są również tzw. zagrody holenderskie – domy osadników 
holenderskich, którzy pojawili się na Żuławach w XVI wieku. Charakterystycznie połączone szczytem z oborą i sto-
dołą, usytuowane były na sztucznym pagórku ziemnym, chroniącym przed powodzią, zwanym terpem. Nauczeni 
doświadczeniem mieszkańcy Żuław w oborach budowali specjalne podesty, umożliwiające zapędzenie bydła na 
strych podczas powodzi.
Niestety historia nie obeszła się łaskawie z domami podcieniowymi. Pozostały już tylko nieliczne, które możemy 
podziwiać na Szlaku Domów Podcieniowych. 
Choć dziś trudno w to uwierzyć, Żuławy Wiślane nazywano kiedyś krainą tysiąca wiatraków. Niestety XIX-wieczna 
modernizacja i XX-wieczne kataklizmy wojenne sprawiły, że do dzisiaj przetrwały tylko dwa takie obiekty: wiatrak 
typu holenderskiego w Palczewie i „koźlak” w Drewnicy.

Szlak Domów Podcieniowych
Szlak Domów Podcieniowych to szlak pieszo-rowerowy, który pozwoli poznać charakterystyczny dla obszaru Żuław 
rodzaj budownictwa. Trasa szlaku przebiega przez: Koszwały – Miłocin – Trutnowy – Osice – Stablewo – Krzywe 
Koło – Koźliny.
Operatorem szlaku jest Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie.

Szlak Zabytków Hydrotechniki 
Warto wspomnieć, że wiele z urządzeń i obiektów hydrotechnicznych stanowi element pomorskiego 
szlaku turystycznego – Szlak Zabytków Hydrotechniki. Są wśród nich śluza Gdańska Głowa, przepom-
pownia w Chłodniewie (Rybina), akwedukt w Grabinach-Zameczku, zwodzone i obrotowe zabytkowe 
mosty żuławskie, śluza Biała Góra, śluzy na Nogacie: Szonowo, Rakowiec, Michałowo, mosty tczewskie, 
Kanał Juranda, zwany też Malborską Młynówką, akwedukt Jurkowickie Sklepienie, zabytkowe XVIII-
-wieczne wodociągi w Prabutach, Kanał Elbląski.
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Śluza Biała Góra. Fot. A. Wołosz

Archiwum Klubu Nowodworskiego.

Nieczynny most zwodzony w Nowej Pasłęce. Fot. A. Wołosz

Urządzenia hydrotechniczne w śluzie Gdańska Głowa.
Fot. H. Gonera

Śluza Michałowo.
Fot. A. Wołosz

Most zwodzony w Rybinie. Fot. Fotografia-dronem.pl

Operator szlaku domów  
podcieniowych.

Żuławki. Izba domu podcieniowego. 
Fot. M. Opitz

Trutnowy. Fot. D. Kufel

Koszwały. Fot. M. Opitz

Orłowo. Fot. M. Opitz

Mapa szlaku domów podcieniowych. Fot. D. KufelWiatrak-holender w Palczewie. Fot. H. Gonera



Schemat dróg wodnych Pętli Żuławskiej

15

14

Część II. Trasy żeglugowe Pętli Żuławskiej – pływamy i zwiedzamy

Martwa Wisła. Fot. A. Wołosz

Błotnik. Fot. Fotografia-dronem.pl
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Układ szlaku  
żeglownego Wisły

Lokalizacja rzeki  
na obszarze Pętli Żuławskiej
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Charakterystyka rzeki

Mówią o niej królowa polskich rzek i ostatnia dzika rzeka Euro-
py. To siedlisko wielu gatunków ptaków, ostoja pięknej przyrody. 
Na interesującym nas odcinku – od Korzeniewa (867,7 km), aż do 
Tczewa (910 km), jest drogą wodną II klasy, z gwarantowaną głę-
bokością tranzytową 1,4 m. Od tego punktu aż do ujścia (na 941,3 
km) ma III klasę żeglowności i gwarantowaną głębokość 1,6 m.

Informacje żeglugowe 
Jak pływać
Dolną Wisłą pływamy jak po uregulowanej rzece, od jednego brze-
gu do brzegu przeciwnego, następnie wzdłuż brzegu (od kilkuset 
metrów do kilku kilometrów, co zależy od ostrości łuku rzeki)  
do kolejnych znaków i przejścia na przeciwną stronę. 
Uwaga! Płynąc wzdłuż brzegu, trzeba zachować bezpieczną od-
ległość (od kilkudziesięciu do 200 m), z  uwagi na niebezpieczne 
ostrogi regulacyjne. Należy uważnie „czytać wodę” i analizować jej 
zaburzenia, gdyż podczas płynięcia z nurtem uderzenie w kamienie 
może być bardzo groźne.
Na dolnym odcinku Wisły obowiązuje oznakowanie brzegowe. 
Żeby nauczyć się je czytać, warto zajrzeć do rozdziału „Pora-
dy kapitańskie” (str. 83). Przy niskich stanach wody pływanie 
zgodnie ze znakami jest absolutnie konieczne! Oznaczenie brze-
gowe kończy się na 928 km – przed mostem w Kiezmarku. Od 
tego momentu można płynąć całą szerokością rzeki, oczywiście 
zachowując ostrożność. Znaki kilometrowe na białych tablicach 
nieregularnie pojawiają się na brzegach. Miejsca niebezpieczne na 
Wiśle oznaczone są żółtymi pławami-bojkami.

Postój
Brzegi Wisły są umocnione kamieniami, dlatego radzimy cumować 
przy nich wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Na postój warto  
poszukać piaszczystych zatoczek między ostrogami, uważając 
jednak na sieci rybackie.

Nurt
Wartki nurt Wisły (około 3 km/godz.) znacznie komplikuje szybkie  
manewry. Jak zyskać czas na zorientowanie się na rzece lub odszu-
kanie znaków, opisujemy w rozdziale „Porady kapitańskie” (str. 83).

Linie wysokiego napięcia
Wszystkie linie wysokiego napięcia zawieszone są powyżej 14 m, 
a wysokość światła najniższego mostu, nawet przy wysokiej wo-
dzie, wynosi blisko 7 m.

Wiatr
Zagrożeniem dla wodniaków może okazać się wiatr. Przy silnym 
wietrze północnym, czyli z  Zatoki Gdańskiej, na wodzie tworzą 
się fale, dochodzące do 1 m wysokości. Gdy zawiewa od południa, 
trzeba znacznie zwiększyć obroty silnika, by pokonać prąd i fale. 
Wtedy silnik o małej mocy może nie wystarczyć.

Poziom wód
Problemem dla żeglugi po Wiśle są też wysokie stany wód i powo-
dzie. Wówczas śluzy w Białej Górze, Gdańskiej Głowie, Przegalinie 
są zamykane, co odcina Wisłę od ramion delty i sprawia, że uchodzi 
w całości do Zatoki przez Przekop.

Uwaga! Wyjście na Zatokę Gdańską Przekopem to szlak dla do-
świadczonych żeglarzy. Fale, kamieniste brzegi, zmienne głębokości 
na ujściu i liczne sieci rybackie każą zachować wzmożoną ostroż-
ność.
Wyjście na Zatokę Gdańską zostało ułatwione poprzez wybudo-
wanie tzw. kierownic o długości: wschodnia 600 m i zachodnia 
550 m. Zainstalowano również świtała nawigacyjne. 

Przekop Wisły. Straty po powodziach i strach przed kolejnymi zadecydowały 
o uregulowaniu Wisły i stworzeniu jej nowego ujścia. Nowe koryto powstawało 
w latach 1890–1895 na odcinku od Przegaliny do Zatoki Gdańskiej. Przy budowie 
pracowało, dzień w dzień, tysiąc ludzi i 40 maszyn parowych. Kanał o długości 
7 km i szerokości od 250 do 400 m otoczono wysokimi na 10 m wałami. 31 marca 
1895 roku, na telegraficzny sygnał cesarza, prezydent Prus Zachodnich otworzył 
drogę pierwszym strugom wiślanym. Przekop skrócił Wisłę o 10 km.

Kociewie – łagodna kraina. Kociewska łagodna kraina ma wiele atutów. Warto 
zajrzeć do Gniewu i zwiedzić zamek krzyżacki, w którym obecnie jest hotel. 
A potem do Pelplina. Słynie on z jednej z największych pocysterskich katedr 
i licznych starodruków. To właśnie tutaj znajduje się jedyny w Polsce egzemplarz 
Biblii Gutenberga. Koniecznie należy obejrzeć farę w Tczewie, w której kiedyś 
śpiewał Grzegorz Ciechowski.

Serduszka z piekła rodem. Wypieka je z marcepanu i ziemniaków w miejscowości 
Piekło Barbara Wichrowska. Serca są malutkie, biało-kremowe, pokryte czeko-
ladą lub galaretką. Receptura jest chroniona, a przepis został wpisany na listę 
produktów tradycyjnych. Kto się zakocha w tym łakociu, może spróbować chleba 
pani Barbary na zakwasie lub piekieleckiej kiełbasy z czarną, diabelską gorczycą.

Początek II wojny światowej. Mieszkańcy Tczewa mówią, że tak naprawdę 
II wojna światowa rozpoczęła się u nich. Była 4.34 rano, 1 września 1939 roku. 
Bombowce i myśliwce zaczęły tu atak 11 minut wcześniej niż na Westerplatte. 
Bombardowały teren przed mostem, tak by przerwać kabel łączący go z ładun-
kiem wybuchowym założonym przez polskich saperów. Nie chciano dopuścić do 
wysadzenia mostu. Nie udało się.

Most Knybawski. Kiedy polscy saperzy wysadzali mosty w Tczewie, niemieccy 
budowali nowe. Ten w Knybawie powstał zaledwie w ciągu 18 miesięcy! Jak? 
Przygotowane przęsła mostu czekały w Gdańsku i przypłynęły tu barkami. Po-
łączyły dwa brzegi „berlinki” – drogi łączącej stolicę Rzeszy z Królewcem. Most 
miał 982,5 m długości, bunkry i stanowiska ciężkiej artylerii przeciwlotniczej. 
W 1945 roku wojska niemieckie wysadziły go w powietrze. Most odbudowywano 
w Stoczni Gdańskiej przez 4 lata.

Tczew – Mosty w kratkę. Most drogowo-kolejowy został zbudowany w latach 
1851–1857. Kosztował 4 miliony talarów, miał kratową konstrukcję i 837 m 
długości – co dawało mu wówczas tytuł najdłuższego w Europie. W 1891 roku 
obok postawiono kolejny, który wspólnie z poprzednikiem tworzy charaktery-
styczną parę nadwiślańskiego Tczewa. Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów 
Budownictwa wpisało ją na listę zabytków inżynierii budow lanej – na tę samą, 
na której jest m.in. wieża Eiffla.

Ciekawostki hydrotechniczne

Ciekawostki turystyczne
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Wisła. Okolice śluzy Biała Góra. Fot. M. Opitz

Wisła. Widok na mosty tczewskie. Fot. H. Gonera

Ujście Wisły do Morza Bałtyckiego. Fot. D. Paciorek

Kościół w Koźlinach.
Fot. UG w Suchym Dębie 

Przekop Wisły. Fot. M. Opitz 

Wisła. Okolice Gniewu. Fot. Fotografia-dronem.pl
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866,9 km – PB – Korzeniewo 

Na prawym brzegu wejście do basenu portowego, należącego do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – Nadzoru 
Wodnego w Korzeniewie. Postój za zgodą kierownictwa. Cumowanie możliwe również do betonowego nabrzeża na 
prawym brzegu rzeki. Nie jest to jednak wygodne i bezpieczne miejsce dla jednostek turystycznych. 
Z miejsca postoju dobrze widać zabytkowy budynek wodowskazu. Jest zielony i stoi na wale otaczającym port. 
Zbudowali go w latach 40. XIX wieku Prusacy. Na wieżyczce, którą wciąż można podziwiać, umieścili wówczas me-
chanizmy wodowskazu. Załogi pływające mogły z daleka odczytywać stan wody. Wodowskaz przestał pełnić swoją 
funkcję przed II wojną światową. Dziś niewiele osób wie o jego pierwotnym przeznaczeniu, czasami mylą budynek 
z sanktuarium. Możemy też wybrać się do położonej tuż za wałem, urokliwej i spokojnej wioski Korzeniewo, w której 
znajdują się sklepy. Jadąc dalej tą samą drogą, po 5 km dotrzemy do Kwidzyna.

869,5 km – most drogowy DK 90 

Most łączy drogę krajową nr 91 (dawna „jedynka”) z drogą krajową nr 55 i odkąd został oddany do użytku, ułatwia 
mieszkańcom Kwidzyna dojazd do autostrady A1. Wcześniej najbliższe mosty znajdowały się w okolicach Tczewa 
i w Grudziądzu – oba oddalone o około 40 km – co czyniło ten odcinek Wisły najdłuższym odcinkiem bez przeprawy 
mostowej, w całym jej biegu.

870 km – Jaźwiska, uciążliwy przemiał

874–875 km – ostrogi 

Widoczne dopiero przy niskich stanach wody – istnieje ryzyko napłynięcia i uszkodzenia jednostki pływającej.

876,9 km – LB – ujście rzeki Wierzycy

Szlak nieżeglowny, dostępny jedynie dla kajaków.

876,9 km – LB – Gniew

Pierwsza wzmianka o Gniewie, „terram Gymeu”, pochodzi z 1229 roku i dotyczy ziemi pomiędzy Wisłą a Wie-
rzycą. Tę ziemię w 1282 roku przejęli Krzyżacy, rozpoczynając budowę zamku oraz grodu, któremu w 1297 roku 
nadali prawa miejskie. Od 1464 roku miasto wróciło do Polski, a zamek stał się siedzibą starostów, m.in. Albrechta 
St. Radziwiłła i Jana III Sobieskiego. Wraz z I rozbiorem Polski Gniew został wcielony do Prus, zaś zamek przekształ-
cono w spichlerz, a następnie w więzienie. Później, w niewyjaśnionych okolicznościach, spłonął dach i trzy skrzydła 
zamku. Od tej pory do początku lat 90. budowla pozostawała zabezpieczoną ruiną. Odbudowywana przez wiele lat, 
stała się ważną atrakcją turystyczną Kociewia. Obecnie twierdza słynie z turniejów rycerskich, zaciętych bitew  
i wspaniałych spektakli, podczas których rycerze kruszą kopie, a husaria ściera się ze szwedzkimi muszkieterami. Do 
najciekawszych imprez zalicza się Vivat Vasa – Bitwa pod Gniewem 1626, turniej rycerski króla Jana III oraz Festiwal 
Muzyki Gospel. Niezapomnianych wrażeń podczas pobytu w Gniewie dostarczą również spacery po średniowiecznych 
uliczkach miasta, rejsy gondolą po Wiśle i przejażdżki powozem po urokliwych zakątkach gminy. 
W Gniewie możemy zatrzymać się „na dziko”, na LB, za nieczynną przeprawą promową. Jednak przy niższej wodzie 
przycumować można jedynie po prawej stronie, bezpośrednio do piaszczystej łachy. W sezonie znajduje się tutaj 
przystań gondoli, do której należy wpłynąć kanałem pod zamek, prowadzącym od przyczółka nieczynnego promu.

879 km – Ciepłe, uciążliwy przemiał

884 km – zerwana od strony lądu ostroga

Przy niesprzyjającym układzie nurtu względem łachy piaszczystej, statki zagrożone są zepchnięciem na niezniszczoną 
część ostrogi, która znajduje się w chwili obecnej w odległości 70 m od brzegu.
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Gniew. Wzgórze Zamkowe. Fot. Fotografia-dronem.pl

Gniew. Fot. D. Paciorek

Zamek w Kwidzynie. Fot. M. Opitz

Wisła. Korzeniewo. Fot. M. Opitz
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886,6 km – PB – śluza Biała Góra (schemat patrz str. 121)

Wejście do śluzy Biała Góra i na Nogat, dalej do Malborka i na Zalew Wiślany. Załadowane barki odpływają na Nogat, 
mijając się z pustymi. Pamiętaj, że żegluga komercyjna ma zawsze pierwszeństwo przed turystyczną! Trzeba zachować 
szczególną ostrożność i obserwować ustawione na wodzie boje, które wskazują właściwy kierunek przejścia. Tuż 
przed śluzą możliwy postój w zatoczce po prawej stronie, zaraz za kamienną ostrogą. Miejsce dobre do wędkowania. 
Można się też prześluzować i zatrzymać po drugiej stronie śluzy – dokładna informacja w opisie rzeki Nogat (str. 46).
Uwaga: Przy podejściu do śluzy od strony Wisły, płynąc z kierunku Tczewa, należy kierować się od razu na prawy brzeg.

888 km – LB – Wielkie i Małe Walichnowy 

Tu możemy zwiedzić pozostałości po cmentarzach mennonickich z połowy XIX wieku. We wsi Wielkie Walichnowy 
znajduje się bardzo ładny kościół gotycki, otoczony murem o konstrukcji ryglowej. Spalony przez Szwedów, został 
odbudowany. Sprzed pożaru zachowała się XV-wieczna kropielnica.

888,5–889,4 km – rafa kamienna w miejscowości Piekło 

Na dnie zalegają głazy narzutowe, występuje niebezpieczeństwo uszkodzenia kadłuba, szczególnie przy niskich 
stanach wody.

888,95 km – PB – Piekło

Szkoła w Piekle zapisała się w historii jako symbol walki o polskość. W latach 1936–1937 Jan Hinz z Tczewa otwo-
rzył tu Dom Polski, w którym mieściła się prywatna szkoła, przedszkole, mieszkania dla nauczycieli i kaplica. Był to 
przyczółek walki z germanizacją. Hinz został zamordowany w 1939 roku, a mieszkańcy Piekła byli prześladowani 
przez niemieckie bojówki. Dzisiaj na terenie dawnego Domu Polskiego mieści się szkoła podstawowa, a mieszkańcy 
Piekła mówią z dumą: Nie zniszczyli tej szkoły ani Hitler, ani Goebbels, ani Stalin. Na zawsze zostanie ona symbolem 
walki o polskość, nie tylko na Powiślu.

890–892 km – PB – Rezerwat rzeki Nogat Las Mątawski

Wyraźnie widoczna ściana lasu na prawym brzegu. Opis – patrz rzeka Nogat (str. 54).

891,7 km – LB – Międzyłęż

We wsi można obejrzeć stary cmentarz ewangelicki. Zachowały się tu ceglane słupki ogrodzeniowe, stele nagrobne 
z widocznymi inskrypcjami i płaskorzeźbami (anioły, złożone do modlitwy ręce, trupia czaszka). Cmentarz, dzięki 
staraniom sołectwa, został uporządkowany.

896,5 km – LB – Rybaki 

W Rybakach znajduje się Śluza Międzyłęska z 1896 roku – jeden z elementów systemu odwadniania Niziny Walichnow-
skiej. Jej wrota zamykają się same, pod naporem wielkiej wody z Wisły. We wsi jest też stacja pomp odwadniających.

896,8 km – ujście Kanału Granicznik

Zakaz wpływania

897 km – Rybaki, uciążliwy przemiał

897 km – LB – Wielka Słońca

Ta wieś o ciekawej nazwie jest jedną z najstarszych na Pomorzu. Po raz pierwszy wymienia się ją w pierwszej połowie 
XIII wieku, przy okazji opisu zamku Świętopełka, oraz w dokumentach dotyczących przywilejów nadanych klasztorowi 
pelplińskich cystersów. Dziś we wsi znajduje się rów odprowadzający wodę od stacji pomp w Rybakach.

897,2 km – PB – Mątowy Małe

Wieś chroniona podwójnymi wałami. Funkcję ochronną spełnia tylko jeden wał – ten od strony Wisły. Drugi to po-
zostałość po przebudowach w czasach pruskich. Między wałami ciągną się plantacje wikliny.

898 km – PB – Mątowy Wielkie

Miejsce, w którym przyszła na świat błogosławiona Dorota z Mątowów, jedyna stygmatyczka w polskiej hagiografii. 
Warto poczytać życiorys pokutnicy i odwiedzić kościół gotycki ze strzelistą wieżą, bardzo dobrze widoczną z rzeki.

902 km – Gorzędziej, uciążliwy przemiał

902 km – LB – Gorzędziej

Stary gród z XIII wieku. Na wzniesieniu stoi kościół z początków XIV wieku, z charakterystyczną, widoczną z da-
leka, wysoką wieżą. Znajdują się w nim relikwie św. Wojciecha. Legenda mówi, że podczas misji pruskiej (997 rok) 
św. Wojciech odprawił w tym grodzie mszę polową. Nad południowym wejściem umieszczono figurę świętego, który 
dzierży w ręku wiosło.

902,1 km – PB – Bystrze

Dom podcieniowy, niestety w nie najlepszym stanie.

903,9 km – Most Knybawski

Szerokość przęsła żeglownego 60 m, wysokość przy wysokiej wodzie 9,78 m, przy średniej wodzie 15,52 m.
Pierwszy most w tym miejscu, wybudowany przez Niemców zaraz na początku wojny, połączył dwa brzegi rzeki 
na trasie „berlinki” – drogi łączącej stolicę Rzeszy z Królewcem. Był to most obronny, ze schronami, o długości 
982,5 m. W 1945 roku wycofujące się wojska niemieckie wysadziły most w powietrze. Odbudowano go w Stoczni 
Gdańskiej, korzystając z oryginalnych planów niemieckich. Pierwsi kierowcy przejechali nowym Mostem Knybaw-
skim w 1950 roku.
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Śluza Biała Góra. Fot. A. Wołosz

Relikwiarz św. Wojciecha  
w Gorzędzieju. 

Fot. UG Subkowy

Kościół w Gorzędzieju.  
Fot. UG Subkowy

Most Knybowski. Fot. H. GoneraWidok na Wisłę i Las Mątawski. Fot. M. Opitz
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906 km – LB – ujście rzeki Drybok (Struga Subkowska) 

Zakaz wpływania

908 km – LB – Tczew

Miasto liczące 62 tys. mieszkańców. Od końca XIX wieku ważny węzeł kolejowy. Warto zwiedzić kościół farny 
z XIII wieku, kościół podominikański z XIV wieku i pierwsze w Polsce Muzeum Wisły, które stanowi kompleks z tczewską 
Fabryką Sztuk. Działa tu punkt informacji turystycznej, prowadzony przez Lokalną Organizację Turystyczną Kociewie.

908 km – LB – pomosty cumownicze (patrz str. 91)

Wybudowane w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”.

908 km – LB – przystań żeglarsko-pasażerska (patrz str. 91)

Wygodny pomost dla jachtów, wykonany z pływających pontonów betonowych, od strony brzegu prowadzonych 
na palach. Zapewnia bezpieczny postój jednostkom o małej, wolnej burcie, niezależnie od zmiennych stanów wody. 
Dostępna jest woda i prąd. Na lądzie znajdują się: budynek z toaletami i prysznicami, restauracja i kawiarnia. Stąd 
tylko dwa kroki na stare miasto. Podchodzić pod prąd Wisły. Tel. do przystani: 58 531 46 26.

908,57–908,6 km – mosty tczewskie. Kolejowy i drogowy

Szerokość przęsła żeglownego 60 m, wysokość przy wysokiej wodzie 7,16 m, przy średniej wodzie 11,58 m. 
Pierwszy most drogowy zbudowano w latach 1851–1857. Jego filary ozdobiono neogotyckimi wieżami, a na przyczół-
kach wymurowano bogato zdobione bramy wjazdowe. Drugi most powstał w latach 1888–1891 i do dziś służy linii 
kole jowej z Warszawy do Gdańska. Oba mosty, ze względu na różnorodność rozwiązań inżynieryjno-technicznych, 
są prawdziwym „skansenem inżynierii” końca XIX wieku.

908,8 km – LB – ujście Kanału Młyńskiego

908,9 km – PB – Lisewo

Warto odwiedzić kościółek z XIV wieku. Na jego południowej wieży, miedzy dwoma rowkami, wyryta jest litera „K”. 
Historycy łączą ten skrót z nazwą Kumische Rute, co znaczy pręt chełmiński. Od XIII do XVIII wieku był najprostszą 
miarą długości używaną na Pomorzu Gdańskim i wynosił 4,3 m. Każdy niedowiarek mógł sprawdzić, czy ekonom, 
który wymierzył mu pole, nie oszukał go.

909 km – LB – wejście do portu i stoczni

Betonowy basen, pochylnie dawnej stoczni rzecznej i zakładu remontowego. Można skorzystać z dźwigu o dużej 
nośności.

910 km – Tczew, uciążliwy przemiał

915,3 km – LB – Koźliny

Wieś z charakterystyczną szachulcową wieżą kościoła Matki Bożej Różańcowej, pochodzącego z XIV wieku. Samą wieżę 
dobudowano pod koniec XVII wieku. Między wałem przeciwpowodziowym a brzegiem Wisły, ciągną się plantacje wikliny.

918 km – PB – Palczewo 

Wieś, której nie można ominąć. Jest tu jedyny drewniany 
kościół na Żuławach, wybudowany w czasach wojen szwedz-
kich. Pokryty gontem i zwieńczony wieżyczką, stoi we wsi, 
w której nie ma nawet 300 mieszkańców. Zbudowano go 
300 lat temu. Warto wejść do środka. Ściany świątyni, pro-
spekt organowy i drzwi pokryte są barwnymi polichromiami. 
Tak anonimowy artysta opowiedział historię życia i śmierci, 
grzechu i chwały Boga. Biblia pauperum znajduje się nawet 
na drewnianych ławach. W kościele znajdują się barokowe 
organy i latający anioł. Rumiany młodzian trzyma w ręku 
wieniec i czuwa nad wiernymi. 
W Palczewie stoi także XIX-wieczny wiatrak-holender, kon-
kurent popularnego na ziemiach polskich koźlaka. Widać go 
z daleka. Ma pięć pięter i obracaną kopułę, która umożliwiała 
mu skręt w stronę wiatru. Na dole murowany, wyżej drew-
niany i pokryty gontem. Dziś już nie miele ziarna na mąkę, 
stanowi za to atrakcję turystyczną. Nowy właściciel stara 
się przywrócić mu dawną świetność.

918 km – LB – Steblewo 

W Steblewie, uznawanym za stolicę wikliniarstwa na Żuła-
wach, można obejrzeć zabytkowe domy podcieniowe oraz 
ruiny gotyckiego kościoła, który spaliła Armia Czerwona 
w 1945 roku.

921–923 km – PB – Nowa Cerkiew

We wsi można podziwiać neogotycki kościół oraz zabytkowy, 
XIX-wieczny dom podcieniowy. Kolejny taki dom znajduje się 
w Gniazdowie.

922 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 14,1 m

926,2 km – PB – Ostaszewo

W miejscowości można zwiedzić kościół z XIX wieku, ze 
strzelistą wieżą i zabytkowymi polichromiami. Kiedyś pełnił 
on funkcję kościoła ewangelickiego. W centrum wsi znajdują 
się ruiny XIV-wiecznego kościoła gotyckiego. Wycofujące 
się oddziały niemieckie, chcąc przyspieszyć ewakuację wsi, 
podpaliły budowlę. Podczas tej operacji został zastrzelony 
żołnierz, który odmówił wykonania rozkazu – jego grób znaj-
duje się pod murami ruin świątyni.
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CZY WIECIE, ŻE ...

W Tczewie urodził się Obywatel GC.
Tu zaczęło bić serce Republiki – w budynku przy Nowym Rynku 1. To właśnie w tym domu, niedaleko dworca kolejowego, urodził się Grzegorz 
Ciechowski, syn ówczesnego prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. W Tczewie skończył podsta wówkę i liceum ogólnokształcące, 
śpiewał w chórze, uczył się grać na flecie i pianinie. Co roku, na przełomie sierpnia i września w miejskim amfiteatrze lub tczewskiej Fabryce 
Sztuk organizowany jest koncert poświęcony temu wielkiemu, nieżyjącemu już polskie mu muzykowi.
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Bulwar Nadwiślański w Tczewie. Fot. Urząd Miasta Tczewa

Bulwar Nadwiślański w Tczewie. Fot. iczarter.pl

Ruiny kościoła w Steblewie. Fot. UG w Suchym Dębie

Pomost cumowniczy w Tczewie. Fot. P. Brozdowski

Mosty Lisewskie w Tczewie. Fot. D. Paciorek

Wiatrak-holender w Palczewie. 
Fot. H. Gonera

Tczew. Fot. fotografia-dronem.pl
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ok. 927,5 km – LB – betonowe nabrzeże obłożone oponami

Możliwe cumowanie.

928,2 km – LB – Leszkowy

Stoi tu ceglany kościółek z XIV wieku pod wezwaniem św. Brata Alberta. Odbudo-
wany, po wielu pożarach, w latach 80. XX wieku. Koniecznie należy obejrzeć cztery 
kamienne płyty nagrobne w posadzce prezbiterium oraz XVII-wieczne inskrypcje 
wyryte w cegłach na wschodniej ścianie. We wsi prężnie działa Koło Gospodyń 
Wiejskich. We wrześniu organizuje ono Święto Wałów. Kobiety wypiekają chleb, 
robią nalewki. Na wale znajduje się czynna Strażnica Wałowa.

928,5 km – ostatnie znaki nawigacyjne na brzegach Wisły

Od tego miejsca głębokości po obu stronach rzeki pozwalają na bezpieczną żeglugę.

ok. 929 km – na obu brzegach betonowe przyczółki

929,9 km – most drogowy w Kiezmarku

Szerokość przęsła żeglownego 75 m, wysokość przy średniej wodzie 10,55 m, 
przy wysokiej wodzie 6,79 m. 
Most stanął w miejscu pontonowej przeprawy pod koniec lat 70. XX wieku. Zaraz 
przed mostem, z prawej strony, znajduje się miejsce, gdzie Niemcy wysadzili wały 
w 1945 roku. Przy moście (LB) betonowe nabrzeże. Nie nadaje się do cumowania, 
ze względu na metalowe elementy zbrojenia. 

930,1 km – dwa mosty drogowe w Kiezmarku – S7

Szerokość przęsła żeglownego 75 m, wysokość przy średniej wodzie (przęsło 
prawe/środkowe/lewe) 11,21 / 12,22 / 12,69 m, przy wysokiej wodzie 8,02 / 
9,03 / 9,50 m.

ok. 930,2–930,8 km – dwie linie wysokiego napięcia na wysokości 16 m

930,25 km – LB – wieś Kiezmark

We wsi drewniana Strażnica Wałowa. Wybudowano ją pod koniec XIX wieku na 
nowym wale wiślanym. Służy jako mieszkanie strażnikowi wałowemu. Poprzednia 
strażnica została rozebrana w latach 1890–1894, wraz z wałem biegnącym bliżej 
nurtu Wisły. Niedaleko znajduje się słup granitowy, wkopany w ziemię od strony 
międzywala, z zaznaczonym wysokim poziomem wody z 27 czerwca 1884 roku.  
W Kiezmarku warto zwiedzić utrzymany w stylu barokowym kościół Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Świątynia ma charakterystyczną konstrukcję szachulcową. Na 
wieży dostrzeżemy metalowe tarcze mechanicznego zegara z XIX wieku, a także 
poprzedniego zegara słonecznego.

931 km – PB – śluza Gdańska Głowa (schemat str. 121) 

Wejście na Szkarpawę. Most obrotowy i wrota przeciwpowodziowe. Dawniej 
istniała tu słynna twierdza, o którą trwały niezliczone walki, ponieważ kto miał 
kontrolę nad tym miejscem, decydował też o ruchu handlowym z Polski do Gdań-
ska i Elbląga.

933 km – początek Przekopu Wisły

 

936 km – LB – wejście do śluzy Przegalina oraz na Martwą Wisłę (schemat str. 121) 

Z kanałem, który prowadzi do śluzy, graniczy basen portowy, należący do RZGW Gdańsk, gdzie cumują lodołamacze, 
pogłębiarki i inny sprzęt należący do RZGW.
Śluza Północna (wyłączona z użytkowania) jest zabytkiem sztuki hydrotechnicznej. Od 1895 roku służyła ona do 
spławiania tratw, obecnie jest okazjonalnym miejscem postoju i punktem widokowym. Oprócz klasycznych dwóch par 
wrót, ma także dodatkowe wrota od strony Wisły, dawniej zabezpieczające przed powodzią. Śluzę – po wyłączeniu 
z użytkowania w 1992 roku – odgrodzono od strony Wisły wałem przeciwpowodziowym, pozostawiając w stanie 
nienaruszonym wszystkie urządzenia hydrotechniczne. Długi, prostokątny awanport to dobre miejsce na okazjonalny 
nocleg lub krótki postój (zwłaszcza południowy brzeg). 
Śluza Południowa (funkcjonująca) to nowoczesna, zautomatyzowana śluza komorowa o szerokości 11,91 m, głębo-
kości 3,28 m i długości użytkowej 188,37 m, służąca profesjonalnej żegludze. Wybudowano ją w latach 80. XX wieku. 
Wschodnie wrota są na tyle duże, że służą jednocześnie jako wrota przeciwpowodziowe. Śluza umożliwia wyjście 
z Gdańska na Wisłę: w górę rzeki na Zalew Wiślany, natomiast w dół rzeki do Zatoki Gdańskiej. Należy uważać na 
linię wysokiego napięcia przy wrotach do śluzy.
Most zwodzony – dokładna informacja w opisie rzeki Martwa Wisła (str. 26).

937,5 km – przeprawa promowa Świbno–Mikoszewo

Nowoczesny, zbudowany w 2006 roku prom zabiera na pokład 21 aut i 100 pasażerów, a jego nośność to 90 ton. 
Przeprawa trwa mniej niż 5 minut. Tradycja przeprawy między Świbnem a Mikoszewem sięga roku 1895, kiedy 
przekopano ujście. Przeprawa promowa na obecnym odcinku działa od 1945 roku. Prom „Świbno” jest promem 
linowym, prowadzonym przez linę zamocowaną z obu stron rzeki. Jego napęd stanowi statek-holownik, który płynie 
obok. Należy uważać na linę i nie przepływać, gdy jest ona napięta. Nieco w górę rzeki (PB), można zobaczyć nabrzeże 
przeprawy promowej kolei wąskotorowej, która kursowała tu do lat 50. ubiegłego wieku, łącząc Żuławy Wielkie 
z Gdańskiem. Przy przeprawie (LB) znajduje się kamień poświęcony 100-leciu Przekopu Wisły, a na przeciwnym 
brzegu obelisk upamiętniający marsz śmierci więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof. Obok przeprawy (PB) 
przystań rybacka w Mikoszewie.

938,9 km – LB – basen portowy w Świbnie

Baza rybackich kutrów oraz stacja ratownictwa morskiego. Możliwe miejsce postoju, jednak brak jakiejkolwiek 
infrastruktury.

939,5 km – PB – dawny posterunek Wojsk Ochrony Pogranicza

Budynek obecnie wykorzystywany przez rybaków.

940,3 km – wodowskaz Ujście Wisły (głębokość około 6 m) 

941,3 km – ujście Wisły do Morza Bałtyckiego

Rezerwat przyrody Mewia Łacha. Można tu spotkać wysmukłe rybitwy o krótkich nogach, mewy, kaczki i bobry. Na powierzchni 19 ha rezerwatu 
żyje wiele gatunków cennych dla ornitologów i miłośników przyrody. Miejsce przyklejone z jednej strony do morza, z drugiej do rzeki, to także 
królestwo chronionego mikołajka nadmorskiego i rdzawoczerwonego storczyka kruszczyka. Rezerwat na lewym brzegu ma dobrze wytyczoną 
ścieżkę edukacyjną, z tablicami poglądowymi i platformami widokowymi. Rezerwat to też piaszczyste łachy i wyspy, gdzie coraz częściej można 
spotkać foki.
Uwaga! Wyjście na Zatokę Gdańską Przekopem Wisły może być niebezpieczne ze względu na liczne sieci, zmienne głębokości i wysokie fale. 
Ułatwiło je wybudowanie tzw. kierownic o długości: wschodnia 600 m i zachodnia 550 m. Zamontowano nowe, stałe światła nawigacyjne na 
głowicach falochronów – na falochronie zachodnim jest stawa zielona, a na wschodnim czerwona.
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Rezerwat Mewia Łacha. Fot. Fotografia-dronem.pl Ujście Wisły do Morza Bałtyckiego. Fot. Fotografia-dronem.pl

Śluza Gdańska Głowa. Fot. Fotografia-dronem.plPrzeprawa promowa Świbno – Mikoszewo. Fot. A. Wołosz

Śluza Gdańska Głowa. Fot. A. Wołosz

Mosty w Kiezmarku. Fot. R. Wasil

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej  
w Kiezmarku. Fot. M. Opitz

Śluza Przegalina, Przekop Wisły i stare koryto Wisły. Fot. D. Paciorek
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Układ szlaku żeglownego  
Martwej Wisły

Lokalizacja rzeki  
na obszarze Pętli Żuławskiej

Martwa Wisła, Wisła Śmiała, Motława Gdańska

Charakterystyka rzek

Martwa Wisła to dawne główne ramię ujściowe Wisły. Stało 
się „martwe” po powstaniu Przekopu Wisły w Świbnie i odcięciu 
od głównego ujścia śluzami w Przegalinie i Pleniewie. Ta ostatnia 
została rozebrana po wojnie. Martwa Wisła stanowi ważny szlak 
wodny i umożliwia dotarcie do Gdańska od strony Wisły, z ominię-
ciem wód morskich Zatoki Gdańskiej.

Wisła Śmiała powstała zimą 1840 roku, wskutek przerwania 
pasa wydm nadmorskich przez spiętrzone lodem wody. Aż do wy-
kopania Przekopu Wisły w 1895 roku miejsce to było głównym 
ujściem Wisły do morza. Nazywane jest także Przełomem Wisły 
Śmiałej lub Rozlewiskiem Wisły Śmiałej.

Motława to rzeka płynąca przez Żuławy Gdańskie i uchodząca do 
Martwej Wisły przy Polskim Haku. Pętla Żuławska obejmuje tyl-
ko ostatni, gdański odcinek Motławy. Odcinek Polski Hak – Most 
Zielony to wewnętrzne wody morskie, zaś od Mostu Zielonego do 
przystani Żabi Kruk rzeka jest uznana za szlak żeglowny, zgodnie 
z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 czerwca 2019 
roku w  sprawie śródlądowych dróg wodnych. Pozostała cześć 
Motławy jest nieżeglownym szlakiem wodnym, przeznaczonym 
dla turystyki kajakowej. 

Informacje żeglugowe
Śluza  
Jedyna na szlaku śluza – Przegalina, zautomatyzowana, ma wymiary 
użytkowe: 11,91m szerokości i 188,37 m długości.

Ruch statków
Na całej trasie należy uważać na ruch statków – także morskich, 
holowników, pchaczy z barkami i innych jednostek profesjonalnej 
żeglugi. Ze względu na styk wodnych dróg śródlądowych z morski-
mi, oznakowanie nawigacyjne na większości szlaku jest kompaty-
bilne z oznakowaniem morskim.

Mosty
Szlak Martwej Wisły rozpoczynamy od śluzy Przegalina. Stały most 
przy śluzie od 2012 roku jest już zwodzony. Na szlaku jest także 
most zwodzony w Sobieszewie, a także – za Stogami – stałe mosty: 
wantowy, kolejowy i Siennicki.  

Jak pływać
Klasyfikacja rzeki Martwa Wisła (klasa Vb) dotyczy śródlądowej drogi 
wodnej, obejmującej odcinek o długości 11,5 km od rzeki Wisły w miej-
scowości Przegalina do Górek Zachodnich (Wisła Śmiała). Od Górek 
Zachodnich do ujścia rzeki (Gdańsk-Westerplatte) odcinek ten stanowi 
morskie wody wewnętrzne. Długość całej Martwej Wisły wynosi 27 
km. Połączona jest z Zatoką Gdańską dwoma ramionami: Wisłą Śmiałą 
oraz kanałem portowym w dzielnicy Gdańska Nowy Port. Martwa 
Wisła jest oznakowana i ma wytyczony tor wodny. Mielizny, poza 
torem wodnym, zdarzają się na odcinku od śluzy Przegalina do mostu 
w Sobieszewie. Za Górkami Wschodnimi odcinek rzeki jest przebu-
dowany i poszerzony na długości ok około 333 m do 51 m. Dawniej 
była tu śluza Pleniewo. Przy niesprzyjającym wietrze halsowanie może 
być utrudnione. Dalej jest znów szeroko, aż do mostu wantowego. 

Postój 
Na szlaku są liczne przystanie i porty. W 2012 roku oddano do użyt-
ku przystań Błotnik,  nieopodal Przegaliny. Kilometr od śluzy możemy 
cumować w Wiślince, w przystaniach w okolicach Sobieszewa, 
w portach w Górkach Zachodnich, na Stogach, Rudnikach i w obrębie 
Starego Miasta. W przystaniach funkcjonują warsztaty szkutnicze, 
silnikowe, żaglomistrzowskie. Są slipy i dźwigi do wodowania jachtu.

Przystań jachtowa i motorowodna Marina Gdańsk. Wybudowana w 1997 roku. 
Gdańsk obchodził wówczas swoje tysiąclecie. Przystań długości 290 m usytu-
owana jest wzdłuż Nabrzeża Szafarnia, na wprost Żurawia Gdańskiego. Wy-
posażona w energię, oświetlenie, wodę i sanitariaty. Nowe zaplecze mariny 
zlokalizowano w spichlerzu Stara Pakownia. W wysokościowcu i w spichlerzu 
znajdują się dwa sklepy żeglarskie. Marinę zamyka Most Stągiewny i Baszta 
Stągiewna. Naprzeciw mariny znajduje się restauracja hotel Brovarnia, gdzie 
warzy się doskonałe piwo.

Twierdza Wisłoujście. To niezwykła budowla fortyfikacyjna, usytuowana na 
wyspie. Jej historia sięga XV wieku. Do 1758 roku służyła jako latarnia morska, 
w XIX wieku było tu więzienie, w okresie międzywojennym klub żeglarski. Od 
1947 roku twierdza mieści oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. To 
także jedno z największych zimowisk nietoperzy w województwie.

Jarmark Dominikański w Gdańsku. Jarmark ma już 750-letnią tradycję. Począt-
kowo miał zachęcić wiernych do udziału w odpustowej mszy. Z roku na rok impreza 
powiększała się i zyskiwała na znaczeniu. Tradycję przerwała II wojna światowa. 
Przywrócony w 1972 roku jarmark trwał dwa tygodnie, a od 2004 roku – trzy. 
Dziś to impreza handlowa. Znajdziemy tutaj rękodzielników, kolekcjonerów, ar-
tystów.

Szlak Bursztynowy Amber Route. Gdańsk to ważne miejsce na szlaku bursz-
tynowym województwa pomorskiego. Warto odwiedzić Muzeum Bursztynu – 
oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, zobaczyć bursztynowy ołtarz 
w kościele św. Brygidy, Muzeum Inkluzji w Bursztynie przy Uniwersytecie Gdań-
skim, a także udać się na zakupy na pełną uroku ulicę Mariacką, gdzie znajdują 
się galerie i sklepy z wyrobami z bursztynu.

Stopień Kamienna Grodza. Fragment fortyfikacji Gdańska z XVI-XVII wieku. 
Stopień położony jest na Motławie (w ciągu ulic Kamienna Grobla i Na Szańcach). 
W miejscu dawnej śluzy funkcjonują wrota przeciwpowodziowe. Zamykają sie 
samoczynnie, gdy poziom wody w Zatoce Gdańskiej jest wyższy niż w Motławie. 
Musimy się liczyć z tym, że po przepłynięciu wrót i odbyciu wycieczki Motławą, 
w trakcie powrotu zastaniemy… zamknięte wrota. 

Sieć tramwajów wodnych w Gdańsku. Projekt „Program ożywienia dróg wod-
nych w Gdańsku” realizowany w latach 2007–2012 obejmował budowę przystani 
„Żabi Kruk” dla małych jednostek pływających, przystani żeglarskiej „Sienna 
Grobla II”, przystani żeglarskiej „Tamka”, oraz przystanków tramwaju wodnego na 
We sterplatte, przy Narodowym Centrum Żeglarstwa, przy ulicy Wiosny Ludów, 
Zielonym Moście, Twierdzy Wisłoujście – Nabrzeżu Barkowym, Targu Rybnym, 
Stogach. Celem realizacji projektu było ożywienie gospodarcze i uatrakcyjnienie 
turystyczne miasta oraz regionu. Poprzez ożywienie rekreacyjne dróg wodnych 
wzrosło zainteresowanie osób chcących wziąć udział w sporcie i rekreacji nad 
wodami śródlądowymi.

Ciekawostki hydrotechniczne

Ciekawostki turystyczne
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Twierdza Wisłoujście. Fot. M. Opitz

Starówka i Mariana Gdańsk. Fot. Fotografia-dronem.pl

Widok z Motławy na Gdańsk. Fot. A. Wołosz 

Przystań jachtowa w Górkach Zachodnich. Fot. Fotografia-dronem.
pl

Ujście Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich. Fot. Fotografia-dronem.pl
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9,2 km – PB – Rozlewisko Martwej Wisły i Nabrzeże Sobieszewo

Rozciąga się od mostu zwodzonego do przesmyku Pleniewo, tworząc wraz z rozlewiskiem Wisły Śmiałej akwen 
żeglarski. Po prawej stronie betonowe nabrzeże, w części z tablicami „zakaz cumowania”. Uwaga! Na prawym 
brzegu, na sto metrów w wodę, wychodzą kamienne falochrony. To Nabrzeże Sobieszewo z miejscami postoju. 
Warte polecenia jest to z falochronem w kształcie litery „L”. Do zachodniego odcinka cumuje tramwaj wodny 
z Gdańska. Na końcu południowego brzegu jest piaszczysta plaża. W Sobieszewie (PB) planowana jest budowa 
przystani żeglarskiej.

10 km – LB – Przystań żeglarska Wiślinka

Umiejscowiona w małej zatoczce. Kompleks obiektów umożliwia obsługę śródlądowej turystyki wodnej, w tym obsługę 
turystów niepełnosprawnych. Znajduje się tu 40 miejsc do cumowania, sanitariaty, hangar i slip. W 2018 roku. przystań 
została rozbudowana w ramach przedsięwzięcia Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska. Wykonano kanał dopływowy do 
obiektu, nabrzeże skarpowe (narzutowe) i pomost na 32 jednostki.

10,3 km – PB – Górki Wschodnie

Miejsca cumowania kutrów rybackich, a nawet niewielkie wyciągi. 

11,5 km – PB – Górki Zachodnie i Przełom Wisły Śmiałej

Rozlewisko Wisły Śmiałej z wyjściem na Zatokę Gdańską. Przez wielu żeglarzy Górki Zachodnie nazywane są morską 
żeglarską stolicą Polski. Możemy tu nasz jacht slipować, zacumować, naprawić, zatankować paliwo. Do dyspozycji 
żeglarzy kilka przystani, między innymi: Narodowe Centrum Żeglarstwa, Przystań jachtowa Górki Zachodnie, Neptun, 
Jachtklub Morski, Marina Przełom.

11,5 km – Napowietrzne linie energetyczne, WWŻ – 19 m

12 km – PB – Przesmyk Pleniewo i Stocznia Wisła

Przewężenie za rozlewiskiem Wisły Śmiałej. Tu kiedyś była śluza i wrota przeciwpowodziowe, chroniące Gdańsk 
przed zalaniem. Straciły na znaczeniu po powstaniu Przekopu Wisły i wybudowaniu śluzy w Przegalinie w 1895 roku. 
Rozebrane w latach 70. XX wieku. W 2014 roku przesmyk poszerzono i pogłębiono do 6,7 m. Za przesmykiem, po 
prawej, baseny portowe Stoczni Wisła.

0,55 km – Śluza Przegalina

Przed śluzą linia wysokiego napięcia na wysokości 15 m. Zwodzony most nad śluzą to jedna z kluczowych inwestycji 
projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Dzięki temu przedsięwzięciu zlikwidowano kolejną barierę 
dla jachtów z masztami na szlaku wodnym Gdańsk – Zalew Wiślany.

0,55 km – Napowietrzne linie energetyczne, WWŻ – 15 m

0,7 km – LB – Przystań w Błotniku

Przystań położona jest w starorzeczu Wisły, w pobliżu śluzy Przegalina. Prowadzi do niej 3-kilometrowa odnoga 
od głównego szlaku (basen Błotnik). Wchodząc do basenu Błotnik, na rozgałęzieniu, szerokim łukiem należy opłynąć 
trzciny. Na początku odnogi zardzewiała dalba – trzeba ją ominąć od zachodu, ale w niedalekiej odległości (około 10 m).  
Średnie głębokości na podejściu do Błotnika około to 2,5 m, ale pod koniec szlaku jest mielizna. Na końcu odnogi znaj-
duje się jedna z większych przystani, która powstała w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. 
Etap I”. Oferuje 80 miejsc postojowych w stanowiskach typu Y bom dla jednostek o zanurzeniu 2,5 m. Pływające 
pomosty są wyposażone w słupki  umożliwiające podłączenie energii elektrycznej i wody. Na przystani znajduje się 
nowoczesny budynek bosmanatu z zapleczem socjalnym i węzłami sanitarnymi. Są również miejsca postojowe na 
lądzie, z obsługą slipowania łodzi, i dźwig samobieżny dla jednostek do 15 ton.

3 km – PB – Miejsce do cumowania

Dogodne miejsce do cumowania. Piasek, pojedyncze kamienie. 

4,4 km – LB – Trzcinisko – Planowana przystań kajakowa

4,5 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 15 m

5,7 km – LB – Wiślinka

Dawna przystań przeładunku odpadów po produkcji fosfogipsów. Dziś przystań techniczna Polskiego Klubu Morskiego. 
Zwałowisko robi wrażenie swoim rozmiarem. W najbliższym sąsiedztwie jest baza Stoczni Galeon.

8,5 km – LB – Przystanie Brama Sobieszewska i Tęcza

Dwie niewielkie przystanie na południowym brzegu. Pierwsza z nich funkcjonuje przy hotelu, z którego infrastruktury 
można skorzystać. Druga przystań przeznaczona jest do postoju jachtów i motorówek. Można tu wypożyczyć kajak 
i inny sprzęt wodny. 

9 km – Most zwodzony w Sobieszewie

Prześwit zamkniętego mostu WWŻ wynosi 4 m, a światło przęsła żeglownego z uwzględnieniem prowadnic to 
50 m. Budynek obsługi znajduje się na prawym brzegu. Należy dać znać obsłudze, iż oczekujemy na otwarcie mostu, 
kilka minut przed wyznaczoną godziną, sygnałem dźwiękowym lub telefonicznie. Patrz – „Informator” (str. 82–83).

Przystań w Błotniku. Fot. fotografia-dronem.pl
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Most zwodzony w Sobieszewie. Fot. iczarter.pl

Śluza Przegalina. Wisła i Martwa Wisła. Fot. D. Paciorek 

Przystań żeglarska Wiślinka. Fot. UG Pruszcz Gdański

Ujście Wisły Śmiałej do Zatoki Gdańskiej. Fot. fotografia-dronem.pl
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14 km – LB – Rafineria LOTOS

Okazałe nabrzeże, do którego nie można cumować! Tylko awaryjnie. 

14,32 km – Napowietrzne linie energetyczne, WWŻ – 55 m

16–17 km – Przystanie na Stogach i Rudnikach 

Na lewym brzegu, wprost nad Martwą Wisłą mieści się Stewa – Gdański Ośrodek Szkoleń Motorowodnych. Nieco 
przed nią, w Kanale Rozwójki, przystanie Kaper, Bliza i Pałac Młodzieży. Na prawym brzegu przystanie Gdańskiego 
Klubu Morskiego, dalej Yacht Klubu Północnego. Za nimi przystań remontowa Żeglugi Gdańskiej, stocznia rybacka, 
a przed mostem wantowym Stocznia Conrada. Brzeg południowy przed mostem nie nadaje się do cumowania.

17,93 km – Most wantowy, WWŻ – 7,4 m

17,9–20 km – Od mostu wantowego do Polskiego Haka

Za mostami, z lewej strony, zatoczka. Dalej, przy lewym brzegu, podwodne przeszkody oznakowane pławą kardynalną. 
W oddali most Siennicki. Przed mostem, na brzegu południowym, zdewastowane Nabrzeże Retmanów. Brzeg północny 
to Nabrzeże Szyprów. Po lewej stronie, przed mostem ujście Opływu Motławy, a u jego wylotu przystanie: wioślarska 
AZS, żeglarska ZHP i WOPR-u. Za mostem nabrzeża portowe: po prawej Nabrzeże Krakowskie – teren Przedsiębior-
stwa Robót Czerpalnych i Podwodnych. Cumują tu jednostki o żółto-zielonych barwach. Po drugiej stronie Nabrzeże 
Flisaków, zajęte przez LOTOS Petrobaltic, jednostki jaskrawo pomarańczowe. Martwa Wisła wyraźnie się zwęża. 

18 km – Most kolejowy, WWŻ – 8 m

19 km – Most Siennicki, WWŻ – 6,4 m 

20 km – Polski Hak 

Teren i nabrzeże w Gdańsku, przy ujściu Motławy do Martwej Wisły. Skrzyżowanie dróg wodnych. Płynąc z Górek 
Zachodnich zdecydowanie w prawo, należy kierować się w stronę Zatoki Gdańskiej (początkowo Kanałem Kaszub-
skim). W lewo odchodzi stosunkowo wąska odnoga szlaku, rzeka Motława. Lewy brzeg, mocno zasłonięty, to cypel 
zwany Polskim Hakiem. Na wprost prowadzą wody Martwej Wisły (zakaz pływania). 

20–23 km – LB – Zakaz pływania

Tereny stoczniowe, Przystań Cesarska, wyspa Ostrów.

20 km – Kanał Kaszubski 

Od Polskiego Haka płynie się w kierunku ujścia rzeki Kanałem Kaszubskim (odnoga Martwej Wisły) , który liczy 2 km. 
Ma przebieg zbliżony do południkowego. Znajduje się wewnątrz portu morskiego Gdańsk, pomiędzy wyspą Ostrów 

się także mała przystań Politechniki Gdańskiej. Są to właściwie dwa pomosty i hangar użytkowany przez firmę szkutniczą. Przystań wykorzystywana 
przez pracowników uczelni. Z drugiej strony Twierdzy, w kanale wewnętrznym zlokalizowana jest przystań policji wodnej. Wejście jest podobnie wąskie. 
Wpływamy tu tylko w razie uzasadnionej potrzeby i natychmiast po dobiciu udajemy się do oficera dyżurnego. W kanale wejściowym płytko. 

26–26,5 km – Zakręt Pięciu Gwizdków 

Nazwa pochodzi od sygnałów dźwiękowych dawanych gwizdkiem, jak według przepisów nazywa się syreny, tyfony, itp., przez statki mijające ten zakręt. 
Po lewej stronie przystań Żeglugi Gdańskiej na Westerplatte oraz pasażersko-towarowy terminal promowy zlokalizowany na Nabrzeżu Obrońców 
Westerplatte; po prawej dzielnica Nowy Port i nabrzeża przeładunkowe. 

27 km – PB – Westerplatte

Westerplatte jest półwyspem w Gdańsku. W tym miejscu w latach 1926–1939 działała wojskowa składnica tranzytowa. Jej wrześniowa obrona 
w 1939 roku stała się jednym z najważniejszych i najlepiej znanych symboli oporu Polski przeciwko najazdowi hitlerowców.  Pomnik Obrońców Wy-
brzeża na prawym brzegu góruje nad okolicą. 

27,5 km – LB – Latarnia Nowy Port

Zabytkowa latarnia morska Nowy Port. Latarnia nie świeci już od dawna, ale za to jest udostępniona do zwiedzania i funkcjonuje na niej „kula czasu”, 
opuszczana codziennie o godzinie 12.00 (w sezonie nawet co godzinę). Przy latarni cumują także niektóre tramwaje wodne lub statki pasażerskie. 

27,6 km – LB – Kapitanat Portu Gdańsk 

Żółty budynek kapitanatu Portu. Obok niego punkt GPK (czyli Graniczny Punkt Kontroli), gdzie jachty przybywające z zagranicznego rejsu mogą do-
konać odprawy.

27,7 km – PB – Basen Obrońców Westerplatte 

Nazwa historyczna to Basen Amunicyjny. Bazują tu jednostki Straży Granicznej. 

27,7 km – LB – Basen Władysława IV – Wolny Obszar Celny 

28 km – Główki Portu Gdańsk 

Główne wejście do Portu Gdańsk. Falochron zachodni to długa na 80 m promenada, na której końcu znajduje się latarnia morska. Wzdłuż falochronu 
ustawiono ławki, tak by można było przysiąść i delektować się widokami. Jest to idealne miejsce na spacery i podziwianie z bliska, niemal na wy-
ciagnięcie ręki, statków wpływających do gdańskiego portu. Na końcu głowicy falochronu znajduje się zielona stawa. Z kolei falochron wschodni to 
nowoczesna konstrukcja 754-metrowej długości, z urządzeniami rozpraszającymi falowanie, nowym nabrzeżem serwisowym i nowym oznakowaniem 
nawigacyjnym, w tym charakterystyczną stawą czerwoną na głowicy falochronu.
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(po stronie zachodniej) i Przeróbką (po stronie wschodniej). Wzdłuż kanału zlokalizowane są nabrzeża portowe. W po-
łowie długości kanału linia wysokiego napięcia na wysokości 65 m oraz prom kolejowy, który kursuje bardzo rzadko. 

23,5 km – Portowa obrotnica

Z lewej strony widać wody Martwej Wisły, na których są postawione mosty pontonowe, baseny portowe i doki 
pływające stoczni remontowej. 

23,6 km – Tunel pod Martwą Wisłą

Oficjalnie tunel im. ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego – tunel drogowy pod dnem Martwej Wisły w Gdańsku.

24,5 km – PB – Basen Górniczy

24,7 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 65,8 m

25,2 – km nieczynna przeprawa Promu Wisłoujście

25,2 km – PB – Nabrzeże Barkowe

Miejsce do cumowania dla jachtów, zlokalizowane w zewnętrznym kanale opływającym Twierdzę Wisłoujście. Na-
brzeże betonowe, wyposażone w polery cumownicze. Początkowo jest ono dość wysokie. Część miejsca wydzielono 
do cumowania tramwaju wodnego, ale poza tym powinno tu zacumować burtą około 5-7 jachtów. Teren nie jest 
ogrodzony ani strzeżony. Nie ma tu żadnych wygód dla żeglarzy, toalety czy prysznica, jest to jednak miejsce gdzie 
możemy bezpiecznie zacumować, osłonięte od falowania. W końcowym odcinku nabrzeże jest obniżone. Uwaga: na 
końcu nabrzeża przechodzi niska, nieoznakowana linia wysokiego napięcia. 

25,5 km – PB – Twierdza Wisłoujście 

Niezwykła budowla fortyfikacyjna do 1758 roku służyła jako latarnia morska. W XIX wieku było to więzienie, w okresie 
międzywojennym klub żeglarski. Obecnie mieści tu oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Twierdzę opływają 
dwa kanały – zewnętrzny i wewnętrzny. W kanale wewnętrznym zlokalizowana przystań Polskiego Klubu Morskiego. 
Wejście do przystani jest bardzo wąskie, dwa jachty nie są w stanie się w nim wyminąć. Szerokość ograniczają betonowe 
opaski, chroniące mury Twierdzy przed falowaniem. Głębokości nie przekraczają 2 m. Miejsca do cumowania szukamy 
po lewej stronie. Jachty cumują także na bojach po prawej. Wewnątrz basenu, za zakrętem kanału o 90 stopni, mieści 

Twierdza Wisłoujście Fot. R. Wasil
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Yacht Klub Północny. Fot. R. Wasil
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Żuraw od strony wody. Fot. P. Brozdowski

Kamienna Grodza, Opływ Motławy. Fot. P. Dmochewicz

CZY WIECIE, ŻE ...

Wyspa Spichrzów w Gdańsku to jedyne na 
Świecie miejsce, gdzie znajdowało się ponad 
300 spichrzów.
Były to duże i przestronne magazyny, z wie-
loma piętrami, zbudowane z drewna, ce-
gły, gliny, kamieni. Spichlerze położone nad 
brzegami rzek miały drewniane pomosty, 
służące do załadunku lub wyładowywania 
towarów. Nie były numerowane, miały 
za to nazwy. Wyspa została utworzona 
w 1576 roku, po przekopaniu kanału No-
wej Motławy. 

1,35 km – Dwa ramiona Motławy

Za „Sołdkiem” i Żurawiem Motława rozgałęzia się na dwa ramiona. W lewo prowadzi Nowa 
Motława. W przód płynie się dalej Starą Motławą aż do przystani Żabi Kruk. Szlak ten jest 
oznakowany – postawiono czerwone i zielone boje wyznaczające tor wodny, a same mosty 
czytelnie oznakowano. W tym miejscu zlokalizowana jest również obrotnica dla statków.  

0–0,2 km – Marina Gdańsk na Nowej Motławie

Przystań jest wyposażona w gniazda elektryczne na kei i wodę. Nowy bosmanat z zaple-
czem sanitarnym (WC i prysznice) mieści się w odrestaurowanym budynku spichlerza 
naprzeciwko przystani. Na pomostach zainstalowano oświetlenie, monitoring i punkt 
odfekalniania jachtowych toalet. Marinę zamyka Most Stągiewny i zlokalizowane za nim po 
prawej stronie syjamskie baszty, zwane Stągwiami Mlecznymi. Prześwit pod mostem to 2 m.

1,4 km – Kładka na Wyspę Spichrzów

Kładka łącząca Główne Miasto z Wyspą Spichrzów znajduje się na wysokości ulicy Świętego 
Ducha. Ma 57 m długości i 4,5 m szerokości.

1,37–1,45 km LB (Stara Motława) – Wyspa Spichrzów 

Odrestaurowane zabudowania Starego Miasta, w których znajdują się apartamentowce, 
hotel i biurowce. 

1,3–1,45 km PB (Stara Motława) – Długie Pobrzeże 

Nabrzeże dla statków pasażerskich Żeglugi Gdańskiej i galeonów. 

1,45 km (Stara Motława) – Most Zielony

Nieczynny most  zwodzony, prześwit pod mostem 3 m.  

1,5 km – PB (Stara Motława) – przystanek tramwaju wodnego

Pomost pływający zlokalizowany przy Moście Zielonym. 

1,55 km (Stara Motława) – Most Krowi 

Łączy ulicę Ogarną, poprzez Bramę Krowią (zachodni przyczółek), z Wyspą Spichrzów, 
prześwit pod mostem 3 m.

1,6 km (Stara Motława) – Most Podwale Przedmiejskie

2 mosty drogowe, o prześwicie pod przęsłami 2,5 m. 

1,6–1,8 km (Stara Motława) – nabrzeża, dawane Spichlerze  

Ciekawe budowle Starego Przedmieścia są położone po obu stronach rzeki. Powoli zachodzą tu zmiany, jednak wciąż istnieją kontrasty – pomiędzy 
odrestaurowanymi zabytkowymi budynkami a popadającymi w ruinę, pomiędzy budownictwem przedwojennym i nowoczesnym.

1,85 km (Stara Motława) – Most Popielny

W ciągu ulicy Toruńskiej nad Starą Motławą, prześwit pod mostem 2,5 m.

2 km (Stara Motława) – PB – przystań Żabi Kruk 

Położona na samym końcu Starej Motławy przystań kajakowa Żabi Kruk zyskała nowe oblicze. Dzięki Programowi Ożywienia Dróg Wodnych w Gdań-
sku zmodernizowano nabrzeża i wybudowano nowoczesne zaplecze. Przystań jest wyposażona we wszystkie udogodnienia dla wodniaków. Aby tu 
dopłynąć, należy jednak wcześniej, przy Moście Zielonym, położyć maszt. Obok przystani funkcjonuje przystań kajakowa o tej samej nazwie oraz 
przystanek tramwaju wodnego.

Motława (Polski Hak – Żabi Kruk) 

0 km – Polski Hak 

Od tego miejsca zwracać należy uwagę na manewrujące statki białej floty, kajaki, żaglówki czy łodzie rekreacyjne.   
Płyniemy, zakręcając łukowato w prawo, aż zobaczymy panoramę Starego Miasta Gdańska. 

0,4 km – PB – przystanek tramwaju wodnego

Pomost pływający zlokalizowany przy ulicy Wiosny Ludów.

0,7 km – LB – Przystań Sienna Grobla II, stacja paliw  

Przystań Sienna Grobla II (Na Stępce) znajduje się na wpływie kanału Na Stępce, który opływa wyspę Ołowiankę. Szlak 
ten jest nieżeglowny. Przed wejściem do przystani znajduje się sezonowa, pływająca stacja paliw.

0,7–0,8 km – PB – Nabrzeże przy Brabanku

Miejsce tymczasowego postoju jednostek, związanego z oczekiwaniem na otwarcie kładki nad Motławą.

0,9 km – PB – ujście Kanału Raduni 

Szlak nieżeglowny, niski most na wysokości ulicy Wapienniczej, a tuż za nim charakterystyczna bryła budynku Muzeum 
II Wojny Światowej.

0,95 km – LB – Morski Robotniczy Klub Sportowy 

Przystań MRKS – kajaki, łodzie smocze.

1 km – zwodzona kładka dla pieszych na Motławą 

Cała kładka, łącznie z przyczółkami, ma około 70 m długości, najważniejszą jej częścią jest liczące około 40 m długości 
i ważące około 90 ton zwodzone, wykonane ze stali przęsło, które po podniesieniu, umożliwia żeglugę na tym odcinku 
Motławy. Kładka o pełnych godzinach jest podnoszona na 30 minut (w sezonie 1 kwietnia – 30 października). Przy 
zamkniętym przęśle prześwit między kładką a lustrem wody wynosi 2,1 m. Światło pionowe nad torem wodnym przy 

otwartej kładce wynosi 25 m. Więcej informacji: https://gzdiz.gda.pl/drogi/.

1–1,1 km – PB – Nabrzeże Wartka

Nabrzeże cumownicze dla statków białej floty i tramwajów wodnych.

1,15 km – Zakręt Motławy – Baszta Łabędź, Rybackie Pobrzeże i obrotnica pasażerskich katamaranów

Długi odcinek Motławy kończy się i rzeka zakręca pod kątem 90 stopni w lewo. Za zakrętem Rybackie Pobrzeże, gdzie cumują statki przewożące 
turystów, stylizowane na stare żaglowe galeony, oraz katamarany. Duże katamarany pasażerskie wykorzystują poszerzone akwatorium w okolicy 
zakrętu jako „obrotnicę”. Płynąc tu, należy zachować zdwojoną uwagę. Niegdyś nad okolicą górował charakterystyczny kształt baszty Łabędź, 
obecnie nieco przytłumiony przez długą bryłę pobliskiego hotelu.

1,2 km – LB – Scena nad wodą i Polska Filharmonia Bałtycka, charakterystyczny napis „Gdańsk” 

Filharmonia mieści się w XIX-wiecznym obiekcie elektrociepłowni. W sezonie letnim koncerty odbywają się na scenie plenerowej.

1,3 km – LB – Narodowe Muzeum Morskie; SS Sołdek

Na wyspie Ołowianka, na której znajduje się Narodowe Muzeum Morskie, cumuje także SS „Sołdek” – pierwszy statek handlowy zbudowany w Polsce 
po II wojnie światowej, który od 1981 roku należy do muzeum. 

1,3 km – PB – Żuraw, Narodowe Muzeum Morskie

Drewniany dźwig portowy z XV wieku, znany symbol Gdańska, tuż obok Narodowe Muzeum Morskie  z nowoczesnym  Ośrodkiem Kultury Morskiej.

1,35 km – Prom „Motława” 

Prom bez liny kursuje pomiędzy Żurawiem a Spichlerzami na wyspie Ołowiance (poniedziałek – niedziela), co 15 minut (z wyjątkiem kursu o 12.45). 
Pierwszy kurs – 10.00, ostatni kurs – 18.00.
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Kładka zwodzona na Motławie. Fot. P. Brozdowski
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Lokalizacja rzeki  
na obszarze Pętli Żuławskiej

Szkarpawa

Charakterystyka rzeki

Szkarpawa przepięknie meandruje wśród żuławskich równin. Ma 
płaskie, porośnięte szuwarami brzegi, a znaczna część terenu na 
południe od niej to depresja.

To wschodnie, krótsze ramię delty Wisły zaczyna się od śluzy 
Gdańska Głowa (932,2 km Wisły) i po 25,4 km uchodzi do Zale-
wu Wiślanego w pobliżu wsi Osłonka. W połowie swego biegu (po 
15,3 km) Szkarpawa dzieli się wodami z Wisłą Królewiecką, która 
uchodzi do Zalewu Wiślanego, lecz nieco bardziej na północ.

Informacje żeglugowe
Głębokość i szerokość
Droga żeglowna Szkarpawy zaliczana jest do II klasy, z gwaranto-
wanym zanurzeniem na poziomie 1,6 m. Głębokość w nurcie do-
chodzi do 3,4 m i rzadko spada poniżej 2 m. Prąd jest prawie nie-
wyczuwalny. Szkarpawa rozlewa się do 100 m szerokości, a szlak 
żeglowny, wyznaczony bakenami, wynosi 30 m.

Mosty
Szkarpawa jest rzeką wygodną do żeglugi. Wszystkie mosty są 
zwodzone lub obrotowe, otwierane w określonych godzinach i na 
prośbę żeglujących. Chcąc zmieścić się pod zamkniętym mostem, 
musimy brać pod uwagę zmienny poziom wody. W krótkim czasie 
występują wahania do 1 m, ze względu na tzw. cofkę wód z Zalewu 
Wiślanego i Morza Bałtyckiego. 
Linie wysokiego napięcia
Najniższa linia wysokiego napięcia zawieszona na wysokości 14 m.

Śluza
Jedyna na szlaku śluza, Gdańska Głowa, ma wymiary użytkowe: 
12,5 m szerokości i 61 m długości.
Uwaga! W czasie wysokiego stanu wody na Wiśle śluza Gdańska 
Głowa może być zamknięta. W 2010 roku była nieczynna aż dwa 
miesiące. Warto to sprawdzić przed planowanym rejsem.

Roślinność
W miarę możliwości należy pływać środkiem rzeki. Zmniejsza to 
ryzyko wkręcania w śrubę roślinności i wpłynięcia w sieci rybackie 
zastawione przy brzegach. Roślinność wodna bywa uciążliwa na 
rozlewisku między mostami w Rybinie oraz przy ujściu rzeki do 
Zalewu Wiślanego. Mniej intensywnie niż na Nogacie rozmnaża się 
tu salwinia – pływająca paproć wodna, tworząca gęste, zielone 
dywany.

Postój
Na szlaku jest kilka przystani żeglarskich: w Drewnicy, Żuławkach, 
Izbiskach, Chorążówce, Rybinie i Osłonce. Miejsce na postój znaj-
dziemy bez problemu również w zatoczkach między szuwarami. 
Na rzece jest też kilka wyznaczonych miejsc do cumowania.

Statki i barki
W sezonie na całej Szkarpawie można spotkać żeglugę komer-
cyjną, zarówno towarową, jak i pasażerską o dużej wyporności. 
Statki takie mają zawsze pierwszeństwo.

Układ szlaku żeglownego 
Szkarpawy 

Depresja żuławska. Żuławy to niepowtarzalny i niespotykany w innej części 
Polski krajobraz. Tu znajduje się słynna depresja. Najniższy oznakowany punkt 
w Polsce poniżej poziomu morza to Raczki Elbląskie (1,8 m p.p.m.), gdzie stanął 
znak depresji. Kilka lat temu o największą depresję upomniała się gmina Gronowo 
Elbląskie. Badania potwierdziły, że w Wikrowie różnica występuje na poziomie 
2,6 m p.p.m. Tyle, że depresja ta nie jest naturalna. Związana jest z wydobyciem 
torfu.

Stacje pomp – Osłonka i Chłodniewo. Mogą w ciągu sekundy przepompować 
21 tys. litrów wody każda. Stacja Chłodniewo powstała w 1929 roku, z połą-
czenia 37 polderów w jeden, o powierzchni 22 tys. ha. Osłonka zaś przejęła pracę 
32 polderów. W 1945 roku wojska niemieckie zniszczyły stacje, powodując zalanie 
Żuław. Osuszono je w ciągu 3 lat, dzięki zatrudnieniu przedwojennej kadry, w tym 
inż. Stefana Homana. Niemcy byli przekonani, że to praca na ponad 50 lat. Dziś 
stacje można zwiedzić po wcześniejszym uzgodnieniu.

Mosty zwodzone. Charakterystyczne dla Żuław, jak domy podcieniowe i depresja. 
Najciekawsze zobaczymy w Rybinie. Są tam 3 czynne mosty ruchome: 2 zwo-
dzone – na drodze wojewódzkiej z Mierzei Wiślanej do Nowego Dworu Gdań-
skiego oraz obrotowy, przez który przejeżdża turystyczna kolejka wąskotorowa. 
Wszystkie są już zabytkami, ale nadal służą lokalnej społeczności i turystom. 
Nowy most zwodzony łączy ze sobą Drewnicę i Żuławki.

Ciekawostki hydrotechniczne

Ostatnie wiatraki na Żuławach. Na początku XIX wieku było ich na Żuławach 
kilkaset. Odwadniały poldery. Dziś region nie przypomina już krainy tysiąca 
wiatraków. Mieszkańcy zaczęli je z czasem zastępować pompami parowymi. 
Do dziś zachowało się zaledwie kilka zabytkowych obiektów, m.in. w Drewnicy 
i Palczewie. Pierwszy to koźlak, który był starszym typem konstrukcji, drugi to 
XIX-wieczny holender.

Twierdza Gdańska Głowa. Zbudowana na cyplu między Wisłą Gdańską a Szkar-
pawą, miała strategiczną funkcję posterunku broniącego Gdańska. Twierdza ist-
niała w XVI i XVII wieku. Pod koniec XVII wieku (po pokoju w Oliwie) zlikwidowana, 
a jej resztki ostatecznie zniknęły podczas prac przy Przekopie Wisły. W tym 
miejscu jest dziś pole uprawne. O twierdzy przypomina malownicza śluza, która 
po fortecy odziedziczyła nazwę.

Domy podcieniowe. Obok gotyckich kościołów najbardziej charakterystyczne 
zabytki Żuław. Budowali je bogaci chłopi. Przeciętny dom miał wymiary przekra-
czające 10 na 20 m. Cechowała je konstrukcja szkieletowa z drewna wypełnionego 
cegłą, tzw. holenderką. Liczba słupów w podcieniu bywała różna, sam podcień 
był najczęściej spichlerzem. Na przełomie XVIII i XIX wieku były tak popularne, że 
przerabiano istniejące domy na podcieniowe. Wtedy działał słynny budowniczy 
Peter Loewen, jego dzieła można podziwiać w Orłowie czy Marynowach.

Ciekawostki turystyczne
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Szkarpawa w okolicach Rybiny. Fot. H. Gonera

Most zwodzony w Drewnicy. Fot. A. Wołosz

Most zwodzony w Rybinie. Fot. P. Pasieczny

Przystań kajakowo-żeglarska w Rybinie. 
Fot. iczarter.pl
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Węzeł szlaków wodnych w Rybinie. Fot. iczarter.pl
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0 km – początek Szkarpawy

ok. 0,25 km – śluza Gdańska Głowa (schemat patrz str. 121).

Śluza powstała w 1895 roku, dziedzicząc nazwę po twierdzy, która była 
ważnym punktem obrony Gdańska, odgrywającym niebagatelną rolę 
podczas wojen polsko-szwedzkich. Zlikwidowana w 1660 roku, z uwagi 
na zapiaszczenie jej początku przez Wisłę. Nowa budowla otworzyła na 
powrót Szkarpawę dla żeglugi. Oprócz wrót zamykających Gdańska Głowa 
ma także wrota przeciwpowodziowe. Długość śluzy: 61 m, szerokość 
12,50 m, most obrotowy otwierany na żądanie. Wysokość zamkniętego 
mostu przy średniej wodzie wynosi 9,58 m, przy wysokiej wodzie 7,08 m. 
W ramach projektu projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. 
Etap I” wykonano sterowanie elektryczne w miejsce napędów ręcznych.

2,85 km – most zwodzony w Drewnicy

Przęsło zamkniętego mostu znajduje się na wysokości około 2,7 m, przy 
wysokiej wodzie. Można zatrzymać się przy pomostach, przed i za mo-
stem. Powstały one w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój tury-
styki wodnej. Etap I”. Pomost na lewym brzegu ułatwi dotarcie do budki 
obsługi mostu. Obok jest przystań kajakowa.
(LB) Drewnica – wieś powstała prawdopodobnie w 2. połowie XIV wieku. 
Pełniła ważną rolę na szlaku do Gdańska. Już w 1400 roku stały tu dwa 
młyny i dwa wiatraki, co świadczyło o bogactwie wsi. Dziś największą 
atrakcją jest wiatrak „koźlak” z 1718 roku. Po drodze do wiatraka znajduje 
się sklep spożywczy.
(PB) Żuławki – ta wieś to unikatowy skansen osadników niemieckich, 
olędrów, mennonitów i Prusaków. Jak żyli, można się przekonać, oglądającj 
domy podcieniowe. We wsi sklep spożywczy.

ok. 3,5 km – LB – wieś Przemysław

Jej korzenie sięgają wczesnego średniowiecza, kiedy istniała tu osada, a na-
stępnie gród graniczny między terenami Krzyżaków i księcia Świętopełka. 
Ostatecznie wieś ukształtowana przez osadników niderlandzkich. Z drew-
nianej zabudowy zachowało się kilka domów, w tym domy podcieniowe.

3.55 km – PB – prywatna przystań Szwedowo

Postój po uzgodnieniu z właścicielem. Dostęp do prądu, wody, toalety 
i profesjonalny slip.

6,36 km – LB – Przystań Żabi Brzeg w Izbiskach (jw.)

ok. 11 km – LB – przystań Chorążówka

14,5 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 18,2 m

14,98 km – most obrotowy kolei wąskotorowej w Rybinie

Most uruchamiany jest ręcznie za pomocą kół zębatych i przekładni. Prze-
jeżdża po nim kolejka kursująca w okresie wakacyjnym z Nowego Dworu 
Gdańskiego do Stegny i na Mierzeję Wiślaną. Most zamykany jest dla 
żeglugi na czas przejazdu kolejki. Gdy most jest zamknięty, wysokość 
prześwitu wynosi około 2,7 m i zależy od poziomu wody na Szkarpawie.

15–15,45 km – LB – Rybina (schemat patrz str. 121)

Węzeł szlaków wodnych z dwoma zabytkowymi mostami zwodzonymi. Na Szkar-
pawie można cumować w nowej przystani za mostem obrotowym (LB) oraz do 
pomostów przed i za żółtym mostem. Na Wiśle Królewieckiej – przed i za niebieskim 
mostem do pomostów (PB) i na prywatnym terenie przed mostem (po uzgodnieniu 
z właścicielem). Możliwość podłączenia do prądu, nabrania wody. W pobliżu skle-
py spożywcze. Obok przystań kajakowa, wyposażona m.in. w wiaty, ławostoły, 
pomost i slip. We wsi znajduje się ośrodek zdrowia, restauracja, ośrodek kultury.

15,3 km – LB – Przystań żeglarska w Rybinie (patrz str. 105)

Zbudowana w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I.”

15,3 km – PB – stacja pomp Chłodniewo w Rybinie

Połączyła małe poldery, które osuszały tereny depresyjne. Zamyka ujście Lina-
wy do Szkarpawy. Są tutaj dwa zestawy napędzane elektrycznie i rezerwowy, 
napędzany silnikiem spalinowym.

15,45 km – most zwodzony w Rybinie na drodze nr 502 Nowy Dwór 
Gdański–Stegna

Żółty most osadzony na drewnianych palach. Pierwotnie przęsła mostu podno-
szone były ręcznie, dziś za pomocą silników elektrycznych. Wysokość prześwitu 
zamkniętego mostu wynosi około 2,58 m i jest uzależniona od poziomu wody. Od 
strony Zalewu Wiślanego znajduje się pomost dla oczekujących na otwarcie mostu.

16,79 km – ujście rzeki Tugi, stanica policji wodnej

Widoczny most na ujściu rzeki do Szkarpawy. Szlak nieżeglowny.  

17,79 km – dwie linie wysokiego napięcia na wysokości 14 m

20,5 km – PB – pomost Chełmek-Osada

22 km – zagajnik na lewym brzegu

Dobre miejsce na postój, biwak i połów ryb (vis-à-vis tablicy z oznaczeniem 22 km).

22,5 km – początek odnogi Płonino

Ślepy kanał. Szlak nieżeglowny. Zakaz wpływania.

ok. 23,5 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 14 m

23,5 km – PB – Przystań żeglarska w Osłonce (patrz str. 106)

Mogą być problemy z podejściem jednostek o zanurzeniu powyżej 1 m. Przed 
pomostem (około 5 m), w jej środkowej części znajduje się wypłycenie. Przy 
samym pomoście jest już głębiej. Przystań zbudowana w ramach projektu „Pętla 
Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I.”

ok. 23,5 km – LB – Depresja Marzęcińska

Uznawana za najmłodszy skrawek Polski. Utworzona przez Niemców w 1942 roku 
poprzez osuszenie zatoki Zalewu Wiślanego. Zalana po wysadzeniu wałów przez wycofujący się Wehrmacht. 
Stan ten trwał do 1949 roku, do ponownego osuszenia gruntu. Polder zajmuje obszar około 22 tys. ha.

23,9 km – LB – początek odnogi Dublewo

Ślepy kanał. Szlak nieżeglowny. Zakaz wpływania.

25,3 km – przepompownia Osłonka, zakaz postoju

Przed stacją można awaryjnie stanąć w porcie wędkarskim – uwaga, płytko!

25,4 km – ujście do Zalewu Wiślanego

Tu rozpoczyna się oznakowanie morskie – pławy. Uwaga! To już Zalew Wiślany. Wejście na Nogat jest niepo-
zorne – skręcamy w prawo, między drugą a trzecią pławą.
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Przystań żeglarska i kajakowa w Rybinie. 
Fot. R. Wasil

Ujście Tugi. Fot. M. Opitz

Stacja pomp Chłodniewo. 
Fot. Fotografia-dronem.pl

Stacja pomp Osłonka. Fot. M. Opitz

Wąskotorowa Kolej Dojazdowa.
Fot. M. Opitz

Most zwodzony w Drewnicy. Fot. iczarter.pl

Wewnątrz śluzy Gdańska Głowa. Fot. A. Wołosz

Śluza Gdańska Głowa. Fot. A. Wołosz
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Lokalizacja rzeki  
na obszarze Pętli Żuławskiej

Wisła Królewiecka

Charakterystyka rzeki

Wisła Królewiecka jest odgałęzieniem Szkarpawy. To 11,5-ki-
lometrowa droga wodna, prowadząca od miejscowości Rybina, 
przez Grochowo Pierwsze, Sztutowo, Kobylą Kępę do Zalewu Wi-
ślanego. 

Przed laty wiódł tędy główny szlak komunikacyjny z Gdańska do 
Królewca. Potem stopniowo rzeka traciła na znaczeniu. Pod ko-
niec lat 70. została zdegradowana do roli kanału melioracyjnego. 
W latach 2006–2008 przeprowadzono gruntowną odnowę tego 
szlaku. Naprawiono i uruchomiono oba mosty zwodzone (w Sztu-
towie i Rybinie), podniesiono linie wysokiego napięcia, pogłębio-
no oraz uregulowano brzegi i wały przeciwpowodziowe. W roku 
2009 w Sztutowie powstała przystań żeglarska Marina Baltica, 
jedna z pierwszych w regionie. Mimo tych wszystkich zmian, pły-
nąc tą rzeką mamy wrażenie, iż jest dzika i niedostępna, co dodaje 
jej uroku.

Informacje żeglugowe
Dostępność
Jest dostępna dla wszystkich jachtów, które płyną Szkarpawą (za-
nurzenie do 1,6 m). Jedynie spłycenia przy ujściu rzeki do Zalewu 
Wiślanego mogą stanowić przeszkodę dla jachtów balastowych 
z większym zanurzeniem. 

Linie wysokiego napięcia
Najniższa linia wysokiego napięcia na Wiśle Królewieckiej ma 13,5 m, 
a najniższa linia na Szkarpawie – 14 m. 

Oznakowanie
Szlak jest oficjalną drogą wodną, zgodnie z Rozporządzaniem Rady 
Ministrów z 26 czerwca 2019 roku w sprawie śródlądowych dróg 
wodnych. Wzdłuż brzegów występują znaki kilometrażu. 

Nurt i roślinność
Nurt jest prawie niewyczuwalny. Wisła Królewiecka, mimo sto-
sunkowo szerokiego koryta, jest mocno zarośnięta, szczególnie na 
odcinku od Rybiny do wsi Grochowo Pierwsze. Okresowo, zwłaszcza 
w sierpniu, koryto pokryte jest dywanem paproci wodnej – salwinii. 
W całym biegu rzeki istnieje jednak co najmniej 2-metrowy pas 
wolny od zarośli.
W miarę możliwości pływać środkiem rzeki.

Przepompownia Grochowo Pierwsze. W prawym wale Wisły Królewieckiej 
zlokalizowana jest pompownia nr 6W Grochowo o wydajności pompowania 
5 tys. litrów w ciągu sekundy. Wodę przepompowuje się z polderu Grochowo 
o powierzchni 3 420 ha na zewnątrz, do Wisły Królewieckiej, skąd spływa 
grawitacyjnie do Zalewu Wiślanego. W 1945 roku budynek pompowni i agregaty 
pompowe zostały poważnie uszkodzone, a zaraz po wojnie odbudowane. Obiekt 
pompowy można zaliczyć do zabytków hydrotechniki polderowej. Do dziś pracują 
tu agregaty pompowe z 1927 roku. 

Węzeł szlaków wodnych Rybina. Unikalne miejsce, w którym krzyżują się szlaki 
wodne i znajduje się wiele obiektów hydrotechnicznych. To rozgałęzienie Szkar-
pawy, Wisły Królewieckiej i Linawy. Nieco dalej od Szkarpawy swoje ujście ma 
Tuga. W Rybinie znajduje się jedyny w Europie czynny most obrotowy otwierany 
ręcznie. Jest też stacja pomp, most zwodzony na Wiśle Królewieckiej i most 
zwodzony na Szkarpawie. 

Sztutowo – Pomnik Muzeum Stutthof. Na zachodnim skraju Sztutowa znajduje 
się Państwowe Muzeum Stutthof, były niemiecki obóz koncentracyjny i obóz 
pracy. Małe dzieci nie mogą zwiedzać muzeum. Dla młodzieży może to być 
pouczająca lekcja historii. Eksponaty – niemi świadkowie martyrologii, kilometry 
drutów kolczastych i baraki, przypominają tragiczne czasy II wojny światowej, 
pozostając na długo w pamięci.

Żuławska Kolej Wąskotorowa. Powstała w roku 1891. W 1920 roku długość 
szlaków liczyła 343 km! Pociągi przewoziły płody rolne, węgiel, nawozy i materiały 
budowlane. Przez prom na Wiśle składy docierały do Gdańska. Schyłek kolei 
rozpoczął się od lat 50. W 1996 roku wstrzymano ruch. Kolejkę reaktywowano 
po dziesięciu latach. Dzisiaj kursuje od Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny 
oraz ze Sztutowa do ujścia Wisły.

Most zwodzony w Sztutowie. Przez lata nieczynny, rdzewiejący, przedstawiał 
bardzo smutny widok. Od 2008 roku ma stałą obsadę i wyznaczone godziny 
otwierania – w 2-godzinnym trybie, od godz. 10.00 do 18.00. Ciekawostką jest 
stanowisko obsługi mostu. Znajduje się ono wewnątrz betonowego cokołu. Na 
moście tym kręcono jeden z odcinków serialu „Czterej pancerni i pies”. Odcinek 
nazywał się „Daleki patrol”.

Most zwodzony w Rybinie. Wybudowany w 1936 roku, jako konstrukcja 
żelbetowo-drewniana, z rozwiązaniami typowymi dla tego rodzaju mostów 
(przeciwwagą). Został zamknięty dla ruchu wodnego w latach 70., gdyż wymagany 
był jego generalny remont. Zbiegło się to z degradacją wielu szlaków wodnych 
w okolicy i coraz mniejszą rolą transportu wodnego. Most przez lata pozostawał 
nieczynny. W związku z rewitalizacją szlaku Wisły Królewieckiej wyremontowano 
go w 2007 roku.

Ciekawostki hydrotechniczne

Ciekawostki turystyczne

Układ szlaku żeglownego 
Wisły Królewieckiej 
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Między Grochowem Pierwszym a Sztutowem. Fot. H. Gonera

Most zwodzony w Sztutowie. Fot. A. Wołosz

Pomost cumowniczy w Rybinie. Fot. R. Wasil

Most zwodzony w Rybinie, Wisła Królewiecka. Fot. Fotografia-dronem.pl

Wisła Królewiecka w okolicach Rybiny. Fot. H. Gonera

Widok z mostu w Sztutowie. Fot. A. Wołosz
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0,14 km – PB – Rybina

Dogodna keja dla jachtów przed żółtym mostem zwodzonym 
na Szkarpawie oraz nowa przystań na lewym brzegu. Wraz 
z budową nowej przystani, powstały pomosty przed i za nie-
bieskim mostem na Wiśle Królewieckiej oraz za mostem żółtym 
na Szkarpawie. Po otwarciu niebieskiego mostu wpływamy na 
szlak Wisły Królewieckiej. Przed mostem swoją bazę ma flota 
Żeglugi Wiślanej, czyli hausbotów, którymi można eksplorować 
wody Pętli Żuławskiej. Kontakt telefoniczny: 784 017 018.  

0,14–2,2 km – Rybina – Grochowo Pierwsze

Wzdłuż brzegów szpalery drzew i krzewów. Po dwóch zakrętach 
i około jednym kilometrze, na prawym brzegu, okazała rezy-
dencja z własnym portem. Przed nią pierwsza linia wysokiego 
napięcia. Kolejny zakręt i na prawym brzegu widać Grochowo 
Pierwsze.

2,2 km – PB – Grochowo Pierwsze

W Grochowie Pierwszym sklep spożywczy, otwarty dwa razy 
dziennie przez kilka godzin. Przed wsią druga linia wysokiego 
napięcia. Za nią, na prawym brzegu, wylot kanału z polderu Gro-
chowo Pierwsze. W głębi widoczna stacja pomp. Za kanałem 
dogodne miejsca do cumowania. 

2,2–5 km – Grochowo Pierwsze – Sztutowo (cegielnia)

Rzeka wyraźnie się poszerza. Brzegi są nadal trudno dostępne. 
Mijamy trzecią linię energetyczną. Po lewej stronie widać drogę, 
na prawym brzegu miejscowości Grochowo Drugie i Grochowo 
Trzecie. Po prawej stronie niski brzeg i rozległa łąka. Za znakiem 
linii, na prawym brzegu, łąka nadająca się do cumowania „na dzi-
ko”. Po minięciu linii wysokiego napięcia, droga pojawia się także 
na prawym brzegu. W oddali widać już zabudowania nieczynnej 
cegielni na lewym brzegu.

5 km – LB – Sztutowo (cegielnia)

To charakterystyczny budynek, stojący prostopadle do rzeki. 
Przy cegielni dwa zakola mocno zarośnięte roślinnością wod-
ną – pozostałości po dawnym porcie. Jedno zakole przechodzi 
w kanał odpływowy z polderu, przy którym znajduje się stacja 
pomp. Wzdłuż brzegu resztki pali, będących zapewne miejscem 
cumowania barek i pozostałościami dawnego pomostu. 

5–6 km – Sztutowo (cegielnia) – Sztutowo

Cegielnia to dla nas „znak drogowy”, wskazujący, że jesteśmy 
już w Sztutowie. Po jej minięciu na prawym brzegu zobaczymy 
prywatną przystań. Około 0,5 km dalej znajduje się charakte-
rystyczne rozlewisko w kształcie Y. To miejsce rozgałęzienia 
szlaków. My skręcamy w lewo. W prawo odchodzi ślepy kanał. 
To może być ciekawe miejsce na nocleg „na dziko”. W oddali, na 
lewym brzegu, zabudowania Sztutowa.

6 km – LB – Sztutowo (patrz str. 107)

Miejscowość na lewym brzegu rzeki. Jest tu bank, poczta, ośrodek zdrowia, apteka oraz końcowa stacja Żuławskiej 
Kolei Wąskotorowej. Mijamy zabudowania przemysłowe. Następnie prywatny pomost wędkarski i zaraz za nim 
przystań wędkarską Polskiego Związku Wędkarskiego. Stąd też otwiera się widok na odcinek rzeki, z zamykającym 
go mostem zwodzonym. 
Przystań Koła PZW, na lewym brzegu, to dogodne miejsce postoju. Rozpoznamy ją po charakterystycznym czarno-se-
ledynowym baraku. Stąd do miejscowości i sklepu mamy 15 minut spacerkiem. Dalej widać dwa betonowe nabrzeża, 
służące niegdyś białej flocie. Cumowanie na własne ryzyko! W tej okolicy, wzdłuż rzeki, znajdują się bunkry należące 
niegdyś do obozu Stutthof, stanowiące element fabryki produkcji amunicji. Przed mostem zwodzonym przez rzekę 
przechodzi czwarta linia wysokiego napięcia (~6,50 km szlaku). Przed mostem, po lewej stronie, znajdują się miejsca 
do cumowania po byłej marinie (obecnie wykorzystywane raczej przez kajakarzy). Tuż za mostem, po lewej stronie 
w zatoczce nowa przystań gminna. Na przystani slip i pomosty, pierwszy drewniany na palach o długości 16 m oraz 
w głębi zatoczki dwa pomosty pływające o łącznej długości 80 m. 

6–11,5 km – Sztutowo – Kobyla Kępa – ujście do Zalewu Wiślanego

Od Sztutowa do Zalewu Wiślanego rzeka poszerza swoje koryto. Po obu stronach obwałowania. Na około 7,5 km 
szlaku, na lewym brzegu, stacja pomp. Pojawiają się zabudowania wsi Kobyla Kępa i droga. W Kobylej Kępie piąta linia 
wysokiego napięcia. Na lewym brzegu biało-czerwony maszt przekaźnikowy. Rzeka jest tu umocniona betonowymi 
płytami, choć są miejsca, gdzie możemy zacumować „na dziko”.

Końcowy odcinek 

To kilka ostrych zakrętów i ostatnia, wyjściowa prosta, po minięciu linii wysokiego napięcia. Charakterystycznym 
miejscem tutaj są dalby, będące pozostałościami światła nawigacyjnego Wisła Królewiecka. Kończą się wały. Na lewym 
brzegu wał kończy fragment betonowego nabrzeża (11,5 km szlaku). To miejsce nadające się na biwak „na dziko”. 
Dokładnie tu kończy się wał przeciwpowodziowy, który skręca prostopadle do rzeki. Jest tam odcinek około 3–5 m 
piaszczystego brzegu. Stamtąd możemy odbyć sympatyczny spacer wałem do Kątów Rybackich – około 40 minut. 
To dobre miejsce na postój, także w celu orientacji, jakie warunki panują na Zalewie Wiślanym. 
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Ujście Wisły Królewieckiej do Zalewu Wiślanego. Fot. R. Wasil

Wisła Królewiecka. Fot. H. Gonera

Przystań w Sztutowie. Fot. R. Wasil

Cegielnia w Sztutowie. Fot. H. Gonera

Most zwodzony w Rybinie. Wisła Królewiecka. 
 Fot. K Charliński

Wisła Królewiecka w Stutowie. Fot. A. Wołosz 
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Rzeka Elbląg i Kanał Jagielloński

Charakterystyka rzeki

Rzeka Elbląg zwana jest potocznie Elblążką. Jej długość wyno-
si około 20 km. Niektóre źródła podają inne dane (16–17,7 km), 
a różnica jest związana z końcowym odcinkiem – jedni za ujście 
rzeki do Zalewu Wiślanego uznają główkę czerwoną, a inni – zie-
loną. Jest ważną arterią, łączy bowiem szlak Kanału Elbląskiego i 
Pojezierza Iławskiego z Elblągiem i Zalewem Wiślanym.  Wpadają 
do niej Tyna i Fiszewka. Do Nogatu (i dalej także do Zalewu) pro-
wadzi od rzeki Elbląg Kanał Jagielloński, mający swój początek na 
granicy Elbląga. 

Informacje żeglugowe 

Żegluga po kanale nie sprawia specjalnych kłopotów. Jachty muszą 
mieć położony maszt, ze względu na most przy połączeniu Kanału 
Jagiellońskiego z Nogatem (szerokość przęsła żeglownego 10 m, 
wysokość przy średniej wodzie 6 m). Większość brzegów jest po-
rośnięta trzciną, na długich odcinkach kanał jest umocniony drew-
nianymi palikami. Krajobraz wokół to przeważnie pola uprawne. 
Na całym szlaku sporo wędkarzy. Przed laty w miejscu obecnych 
wrót przeciwpowodziowych w  Bielniku znajdowały się aż dwie 
śluzy – dla mniejszych i większych jednostek.

Kanał Jagielloński i  Nogat jako alternatywny szlak wodny  
z Elbląga na Zalew Wiślany 
Podstawową drogą wodną z Elbląga na Zalew Wiślany jest Rzeka 
Elbląg. Jednak położony w Nowakowie most pontonowy, w razie 
zbyt wysokich lub zbyt niskich stanów wody, nie jest otwierany. 
Alternatywną trasą na Zalew Wiślany z Elbląga jest Kanał Jagiel-
loński i Nogat.

Informacje żeglugowe 
Nurt
Rzeka Elbląg ma minimalny prąd, a czasem, przy wiatrach od Za-
lewu Wiślanego, występuje tzw. „cofka”, gdy rzeka zmienia kieru-
nek i płynie w stronę jeziora Druzno, podtapiając Elbląg i okoliczne 
wioski. Ostatnia katastrofalna powódź miała miejsce w paździer-
niku 2017 roku.

Ruch na rzece
Od Elbląga można na rzece spotkać barki z pchaczami i nieco więk-
sze statki, płynące z Bałtyku przez Cieśninę Bałtijską. Należy wy-
kazać dużą ostrożność przy mijaniu się z nimi.
Odcinek od Elbląga do Zalewu Wiślanego charakteryzuje się, 
w stosunku do okolicznych szlaków wodnych, bardzo dużym ru-
chem jednostek wodnych. Przepływają tędy jachty i motorówki, 
łodzie z wędkarzami, statki kapitanatu portu, straży granicznej, 
pchacze z barkami, nieco rzadziej elbląg-maxy, czyli statki morskie 
płynące do Elbląga przez Cieśninę Bałtijską i Zalew Wiślany. Ruch 
jest tu spory i trzeba zachować wzmożoną uwagę.

Szlakiem zabytkowych mostów zwodzonych i obrotowych wokół Elbląga. 
Mosty, będące zabytkami sztuki hydrotechnicznej, obecnie nie otwierane, 
możemy zobaczyć: na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka, na Tynie 
w Jeziorze, na Fiszewce w Szopach Elbląskich, w Elblągu przy Stoczni Elbląg. 
Ukoronowaniem wycieczki może być dotarcie do miejscowości Węgle-Żuko-
wo, gdzie na przystani wędkarskiej wynajmujemy łódkę. Wodą lub od strony 
lądu możemy dotrzeć do wieży obserwacyjnej, przy ujściu rzeki Dzierzgoń 
do Druzna. Do wieży dochodzimy 20-minutowym spacerem wzdłuż rzeki. 
Wspaniałe widoki na całe jezioro.

Jezioro Druzno. To płytkie jezioro jest fragmentem dawnej zatoki morskiej, 
dziś ostoją ptactwa wodnego i rezerwatem przyrody. Na jeziorze zaobser-
wowano ponad 200 gatunków ptaków wodnych i błotnych. W ornitologicz-
nym raju spotkamy kormorany, perkozy, czaple, żurawie, rybitwy czy mewy 
śmieszki. Głębokość jeziora oscyluje w granicach 1,25–3 m.

Rejsy po rzece Elbląg. Organizowane są z przystani Nurwid przy Bulwarze 
Zygmunta Augusta, na niewielkim stateczku o tej samej nazwie. Kilkuoso-
bowe załogi same mogą wybrać trasę i wariant wycieczki. Można tu również 
wypożyczyć kajaki i  łodzie wiosłowe. Podobne usługi świadczą także inne 
przystanie – na przykład Fala.

Elbląg. To miasto położone w północnej części Polski, w województwie war-
mińsko-mazurskim. Leży nad rzeką Elbląg, łączącą jezioro Drużno z Zalewem 
Wiślanym. To historyczne miasto założone w XIII wieku.  Na szczególną uwagę 
zwiedzających zasługuje: Stare Miasto, Brama Targowa z XIV wieku, gotycki 
kościół z XIV wieku pw. św. Mikołaja, Centrum Sztuki Galeria El. Można też 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie przy rzeźbie Piekarczyka, obrońcy Elbląga 
z czasów wojny z zakonem krzyżackim. 

Wrota przeciwpowodziowe w Bielniku. Są pozostałością po śluzach, które 
zostały zbudowane dla ochrony Elbląga przed wysoką wodą, napływającą od 
strony Nogatu. Obecnie z tych budowli hydrotechnicznych pozostały jedynie 
wrota przeciwpowodziowe (zlokalizowane w górnej głowie śluzy południowej). 
Do dzisiaj istniejące wrota przeciwpowodziowe usytuowane są pod mostem. 
Wrota obecnie są unieruchomione, przytwierdzone do muru głowy kotwami.

Most pontonowy Nowakowo. Most rozmieszczony jest na czterech pon-
tonach. Składa się z przęseł, z których jedno jest otwierane mechanicznie, 
w kierunku Zalewu Wiślanego. Jeden ponton zapasowy zacumowany jest przy 
moście do zachodniego brzegu. Bliskie otwarcie mostu zwiastuje ruch panów 
w pomarańczowych kamizelkach. Słyszymy głuchy stukot podnoszonych 
przez obsługę metalowych łączników, łączących przęsła stałe z otwieranym. 
Most zacznie otwierać się dosłownie po chwili.

Ciekawostki hydrotechniczne

Ciekawostki turystyczne

Charakterystyka Kanału

Kanał Jagielloński jest najstarszym kanałem w kraju. Jego budowę 
datuje się na 1438 rok. Mierzy 5,8 km i łączy Nogat z rzeką Elbląg 
w pobliżu miejscowości Kępki. 

Lokalizacja  
na obszarze Pętli Żuławskiej

Układ szlaku żeglownego 
Rzeki Elbląg
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Kanał Jagielloński.  Fot. A. Wołosz

Bulwar Zygmunta Augusta. Elbląg. Fot. P. Brozdowski

Elbląg.  Fot. A. Wołosz

Jachtklub Elbląg. Fot. A. Wołosz

Rzeka Elbląg. Fot. A. Wołosz

HOW Bryza w Elblągu. Fot. H. Gonera
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0 km – początek szlaku przy jeziorze Druzno

Na zachodnim brzegu Druzna biały romb, będący oznaczeniem wejścia na szlak 
żeglowny lub jezioro. Na lewym brzegu dogodne miejsce do cumowania.

2,5 km – LB – ujście Tyny

Rzekę można eksplorować jachtami z położonym masztem. Jedynymi ograniczeniami 
są niskie prześwity pod mostami. W miejscowości Jezioro znajduje się piękny, 
dwuprzęsłowy most zwodzony.

3,1 km – LB – ujście Fiszewki

Żeglowny odcinek rzeki jest stosunkowo niedługi. Ogranicza go stacja pomp. 
Po przepłynięciu za pierwszy most (uwaga nisko) znajdziemy wiele miejsc do 
biwakowania.

3,1 km – most drogowy trasy S7

3,5–3,6 km – linie wysokiego napięcia na wysokości 21 m i 19 m

4,1 km – most drogowy al. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego

4,7 km – PB – Bulwar Zygmunta Augusta. Most Wysoki – zwodzony 

Na prawym brzegu najbliższe centrum miejsce postojowe. Znajduje się tu przystań 
statków Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. 

4,8 km – PB – Nabrzeże jachtowe przy Bulwarze Zygmunta Augusta 
w Elblągu (patrz str. 108)

4,9 km – Most Niski – zwodzony

Za kładką po prawej stronie przystań Żeglugi Gdańskiej – terminal pasażerski 
Elbląg.

5,3 km – LB – przystań Fala (patrz str. 108)

Dogodne miejsce na dłuższy postój. Jest tu slip dla małych łodzi. Naprzeciwko 
basen portowy.

6,5 km – przystanie HOW Bryza (PB) i Jachtklub Elbląg (LB) 
(patrz str. 109)

To profesjonalne mariny. Można zostawić jacht na długi postój lub 
zimowanie. Bliżej do miasta będzie z przystani Bryza. Przystań 
Jachtklubu przebudowana w ramach projektu „Pętla Żuławska – 
rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Do centrum dojedziemy z obu 
przystani taksówką, za około 20–30 PLN. W Bryzie działają warsztaty 
szkutnicze i serwis silników.

7 km – LB – ujście Kanału Jagiellońskiego

7,1–7,3 km – linie wysokiego napięcia na wysokości 49 m

11,7 km – most pontonowy Nowakowo

Pod mostem nie przepłyniemy. Ruch wodny teoretycznie regulują 
pracownicy obsługi, ale w  praktyce: kto pierwszy, ten lepszy. 
Uważamy, przepuszczamy innych. W nocy most oznakowany jest 
białą latarnią. Godziny otwarcia – patrz „Informator” (str. 83).

14 km – mijanka i stacja pomp Nowe Batorowo

Po minięciu stacji pomp rzeka znacznie się poszerza, a lewy brzeg, na 
pewnym odcinku, jest umocniony ścianką larsena. Nad wałem wieś 
Nowe Batorowo. Można tu awaryjnie stanąć. Rzeka zakręca w lewo. 
Prawy brzeg to Wyspa Krowia. Bujna roślinność, krzaki wychylają 
się nad wodę, od brzegu dzieli nas dywan z trzcin. Liczne czaple siwe 
i kormorany.

14,5 km – PB – przesmyk do Jagodnej

W paśmie trzcin, z prawej strony, przesmyk prowadzący na wody 
Zatoki Elbląskiej. Wpływając tu, możemy dopłynąć do Jagodnej, 
z ostatnią przystanią na Zatoce Elbląskiej. Możemy też, przebijając się 
przez zieloności i omijając sieci, popłynąć Zatoką w kierunku Zalewu 
Wiślanego.

16,3 km – lewa główka wejściowa na rzekę Elbląg (LGW, światło czerwone)

Stała budowla nawigacyjna. Uwaga! Przed LGW Zatoka Elbląska łączy się z rzeką Elbląg. 
Woda kryje jednak resztki kamiennej grobli. Na Zatokę możemy wpłynąć w okolicy czerwonej 
boi 16/ELB. Sieci – głębokość około 1 m. Na lewym brzegu, za stawą nawigacyjną, kanał 
wodny, dzielący Wyspę Nowakowską od Złotej Wyspy, lewego brzegu szlaku.

16,3–20,9 km – prawa główka wejściowa (PGW, światło zielone)

Z prawej strony wody Zatoki Elbląskiej, nad nimi Wysoczyzna Elbląska. Na jej brzegu ciąg 
uroczych przystani i porcików – Kamienica Elbląska, Nadbrzeże, Suchacz. Koniec szlaku 
to prawa główka wejściowa (Światło Elbląg), zwane także „Andzią”.
Tor wodny, prowadzący na Zalew Wiślany, biegnie wzdłuż lewego brzegu rzeki, Złotej 
Wyspy, która zwęża się i w końcu przypomina groblę. Prawą stronę toru wyznaczają kolejne 
czerwone pławy (początkowo w kształcie zwykłych boi), o kolejnych numerach: 16/ELB, 
14/ELB, 12/ELB, 10/ELB. Ostatnia boja jest już wysoka, drążkowa i tworzy „bramkę” razem 
z zieloną. Dalej otwiera się Zalew Wiślany. Światło Elbląg często jest mylone ze Stawą 
Elbląg (Piotrusiem).

5,5 km – LB – obrotnica Portu Elbląg

Miejsce służące do obracania długich statków, kończących w Elblągu rejs. W północno-zachodnim narożniku obrotnicy 
przystań kajakowa MOSiR. Slip dla małych jednostek, toalety i prysznice.
Port w Elblągu jest największym polskim portem Zalewu Wiślanego, położonym nad rzeką Elbląg, w odległości 6 km 
od jej ujścia do Zalewu Wiślanego. Jest portem regionalnym, obsługującym zalewową i bałtycką żeglugę przybrzeżną, 
towarową i pasażersko-turystyczną. Rocznie przewozi się w Elblągu ponad 30 tys. pasażerów.
Od czasów jego reaktywacji, a więc po odblokowaniu przez Rosjan w 2009 roku żeglugi po Zalewie, port podnosi się 
z marazmu i z roku na rok może pochwalić się coraz większymi przychodami. Ma korzystne położenie geograficzne 
w kontekście potencjalnych powiązań gospodarczych i współpracy z Obwodem Kaliningradzkim, republikami 
nadbałtyckimi i krajami skandynawskimi. Są tu również dogodne warunki do uprawiania żeglarstwa i sportów 
wodnych.

6 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 18 m

6,3 km – mosty: drogowy Unii Europejskiej i kolejowy

Przy mostach, od południowej strony, basen portowy Urzędu Morskiego (na lewym brzegu) i Stoczni Elbląg (na prawym 
brzegu). W kanale prowadzącym do stoczni zabytkowy, nieużywany już obrotowy most kolejowy.
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Jachtklub Elbląg. Fot. P. Pasieczny

Ujście rzeki Elbląg do Zalweu Wiślanego. Fot. M. Opitz

Most „Niski” zwodzony w Elblągu.  Fot. A. Wołosz

Przystań Fala. Fot. A. Wołosz

Lewa główka wejściowa  
na rzekę Elbląg. 

Fot. P. Salecki

Most pontonowy Nowakowo. 
Fot. P. Salecki

Prawa główka wejściowa  
na rzekę Elbląg. 

Fot. P. Salecki

Jezioro Druzno. Fot. P. Salecki

Most zwodzony w Elblągu. Fot. P. Pasieczny
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Nogat

Charakterystyka rzeki

Nogat to typowa żuławska rzeka, ze śladami pierwotnej przyrody 
i unikatowymi zabytkami po obu brzegach. Jest prawym ramie-
niem delty Wisły. Zaczyna się na jej 886,6 km, w Białej Górze i po 
62 km, wpada do Zalewu Wiślanego. Nogat prowadzi zaledwie 3% 
wód Wisły do ujścia, stąd też jego niewielki, leniwy prąd, który od-
różnia go od królowej polskich rzek. Szerokość Nogatu waha się 
od 80 do 200 m, natomiast szerokość wyznakowanego bakenami 
(bojami) szlaku żeglownego to około 30 m. Płynąc z nurtem, zo-
stawiamy zielone bakeny po lewej, a czerwone po prawej stronie 
naszej łodzi. Na brzegach, stosunkowo rzadko, pojawiają się białe 
tablice z oznakowaniem kilometrowym.

Informacje żeglugowe 

Głębokość
Nogat zaliczany jest do żeglownych dróg wodnych II klasy i dzieli 
się na dwa odcinki: 
Pierwszy, skanalizowany – od śluzy w Białej Górze, przez dwie 
kolejne w Szonowie i Rakowcu, aż po stopień wodny w Michałowie 
na 38 km. Zanurzenie maksymalne na tym odcinku wynosi 1,6 m. 
Drugi, aż do ujścia do Zalewu Wiślanego (62 km), na którym Nogat 
jest rzeką żeglowną wolno płynącą – zanurzenie maksymalnie to 
1,4 m.

Linie wysokiego napięcia i mosty
Szlak wodny Nogatu nie powinien przysporzyć trudności nawiga-
cyjnych. Najniższa linia wysokiego napięcia znajduje się na wyso-
kości 12 m. Najniższy most to most w Kępkach (50,8 km) o wy-
sokości 3,3–3,7 m prześwitu w przęśle żeglownym (w zależności 
od poziomu wody). 

Śluzy
Wszystkie śluzy na Nogacie mają podobne wymiary – około 57 m 
długości i około 9,5 m szerokości. Wyposażone w podwójne wro-
ta, ale obsługa zwykle otwiera tylko jedne. Realna szerokość na 
wejściu i wyjściu to niecałe 5 m. Telefon do śluzowego pół godziny 
wcześniej daje pewność, że wrota będą otwarte i wpłyniemy do 
śluzy bez oczekiwania w awanporcie. Opłatę uiszczamy w komo-
rze śluzy, przy górnym poziomie wody. 

Roślinność
Płynąc Nogatem, należy trzymać się środka szlaku żeglowne-
go. Zmniejsza to ryzyko wkręcenia w śrubę roślinności wodnej, 
w szczególności salwinii, paproci pływającej, która rośnie dziko na 
wodach Nogatu. Najintensywniej kwitnie w drugiej połowie sierp-
nia i utrzymuje się na wodzie do końca września, a nawet paździer-
nika. Jej zbite dywany zalegają przed wrotami do śluz, utrudniając 
wpłynięcie.
W związku z  uruchomieniem elektrowni wodnych na śluzach 
w Szonowie i Michałowie na rzece pojawił się słaby prąd, prawie 
niewyczuwalny dla żeglujących, ale za to korzystny – roślinność 
lepiej spływa i nie utrudnia przeprawy.

Postój
Do wyboru mamy przystań przy śluzie w Białej Górze oraz trzy 
przystanie w Malborku. Brzegi Nogatu są porośnięte szuwarami, 
między którymi można również znaleźć ładne plaże do cumowania 
i biwakowania.

Śluza w Białej Górze. Kompleks budowli hydrotechnicznych rozdzielających wody 
Wisły i Nogatu. Historia śluz sięga XVI wieku, kiedy to mieszkańcy Gdańska oraz 
Elbląga, za pomocą przekopów, dążyli do regulacji nurtu obu rzek. Powodowało to 
częste zmiany poziomów wody, a nawet problemy z żeglownością. System śluz 
składa się z tzw. śluzy Wielki Upust (regulującej poziom wody w Nogacie), śluzy 
komorowej (regulującej przepływ wód z Wisły do Nogatu), małej śluzy w ujściu 
Liwy do Nogatu (obecnie nieużytkowana) oraz jazów. Śluzy stanowią nie lada 
atrakcję ze względu na kunszt i precyzję wykonania.

Atrakcje dla Najmłodszych. Stojąc obok miniatury zamku, zbudowanej z niemal 
miliona specjalnie wypalonych cegiełek, można spojrzeć na potężną warownię 
z nieco innego punktu widzenia i poczuć się niczym olbrzym. To nie jedyna 
alternatywna atrakcja. Nie lada gratka czeka na najmłodszych w Dinoparku, gdzie 
możemy spotkać ruchome dinozaury i smoki. Niezwykłą przygodę przeżyjemy 
w Parku Linowym Jumpy Park, podczas pełnej emocji wspinaczki.

Oblężenie Malborka i Magic Malbork. W lipcu i sierpniu odbywają się dwie 
największe imprezy plenerowe w Malborku – Oblężenie Malborka i Magic Malbork – 
Rytmy Ulicy. Pierwsza to rekonstrukcja wydarzeń sprzed 600 lat, kiedy wojska 
polsko-litewskie oblegały zamek po wygranej bitwie pod Grunwaldem. Magic 
Malbork – Rytmy Ulicy to nietypowe ukazywanie historii poprzez nowoczesne 
formy tańca, akrobatyki, muzyki, laserów, świateł.

Plac Kazimierza Jegiellończyka z kolorową fontanną. Kolorowe strumienie 
wody, tryskające z kilkunastu dysz w rytm muzyki, to niebywałe przedstawienie, 
zwłaszcza po zmroku. Ze swojego miasta, piękniejącego z roku na rok, z pewnością 
dumny jest król Kazimierz Jagiellończyk, czujnie przyglądający się temu, co dzieje 
się przed jego oczami. Pomnik polskiego króla, który w czerwcu 1457 roku 
triumfalnym wjazdem do Malborka rozpoczął tu, trwające 315 lat, tak zwane 
czasy polskie, przypominać ma wszystkim o polskiej historii naszego miasta.

Wały wzdłuż Nogatu – dziurawe jak szwajcarski ser. Płynąc Nogatem, możemy 
obserwować na jego brzegach wały przeciwpowodziowe. Jak mają pełnić swą 
funkcję, skoro są w nich przerwy schodzące niemal do poziomu wody? Bez obaw! 
Wały zostały usypane jeszcze przed budową śluz na Nogacie. Były niezbędne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa okolicznej ludności przy często zmieniającym się 
poziomie wody. Teraz, po regulacji, poziom lustra wody waha się nieznacznie, 
a rzeka płynie leniwie i nie wylewa na przybrzeżne pola.

Małe elektrownie wodne na Nogacie. Stopnie wodne na Nogacie nie mają dużego 
piętrzenia, jednak jak mówią eksperci, każdy centymetr różnicy poziomów wody 
można wykorzystać do produkcji „zielonej energii”. Tuż przed wojną wybudowano 
małą elektrownię na śluzie w Rakowcu. Wreszcie przyszedł czas na kolejne śluzy, 
kaskady Nogatu – Szonowo i Michałowo. Każda z tych elektrowni daje 0,5 MW 
mocy z trzech pracujących w systemie turbin i dostarcza „zieloną energię”.

Ciekawostki hydrotechniczne

Ciekawostki turystyczne

Lokalizacja rzeki na obszarze
Pętli Żuławskiej

Układ szlaku żeglownego 
Nogatu 
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Śluza Biała Góra. Fot. M. Szalest

Nogat. Fot. A. Wołosz

Malbork. Fot. Urząd Miasta Malborka

Nogat. Fot. A. Wołosz

Zamek w Malborku. Fot. H. Gonera

Wewnątrz śluzy Biała Góra. 
Fot. Fotografia-dronem.pl

Cumowanie w Kępkach. Fot. H. Gonera
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62 km – ujście Nogatu

Widoczne pławy morskie. Kierując się nimi w lewo, dotrzemy na Zalew Wiślany 
i dalej do Elbląga, Krynicy Morskiej bądź Kaliningradu. Natomiast obrawszy 
przeciwny kierunek, w prawo, wpłyniemy na leniwe wody rzeki Szkarpawy. 
W małej zatoczce Zalewu, do której wpada zarówno Nogat, jak i Szkarpawa, 
jest sporo roślinności – możliwe, że będzie potrzebne częste czyszczenie śruby 
i układu chłodzenia silnika. W ujściu znajduje się 6-metrowa głębia, doceniana 
przez wędkarzy – można tam złowić dorodne okazy okonia.
Cały obszar zajmuje rezerwat Ujście Nogatu. To rezerwat ornitologiczny, 
w którym chronione jest wodno-błotne ptactwo oraz jego siedliska.

58,7 km – PB – początek Kanału Łososiowego

Kanał jest nieczynny dla żeglugi. Wybudowany przez powstańców listopadowych. 
Ma dziś znaczenie melioracyjne.

51,6–62 km – PB – Wyspa Nowakowska

Ta płaska wyspa, poprzecinana rowami i kanałami, kryje wiele tajemnic. Pełno 
tu wysokich traw i krzewów, mostów, zastawek. Są też dwie przepompownie. 
Prawie wszystkie domy budowane są na tak zwanych terpach, czyli 
wzniesieniach, które mają chronić przed wysoką wodą. Niedaleko dawnej 
przeprawy promowej można obejrzeć pomnik więźniów obozu Stutthof, który 
miał w tej okolicy swoją filię. Został postawiony, by uczcić więźniów wysłanych 
do morderczych robót przy wałach przeciwpowodziowych podczas II wojny 
światowej.

54 km – PB – wejście do Cieplicówki, Uwaga! Szlak nieżeglowny

Trudne warunki do żeglugi, zarośnięte brzegi, porzucone sieci, niskie mosty. 
Zdecydowanie odradzamy wpływanie, chyba że kajakiem, i to raczej wiosną 
lub jesienią.

51,6 km – PB – wejście na Kanał Jagielloński

Po kilku kilometrach płynięcia bylibyśmy w centrum Elbląga, a płynąc dalej, dotarlibyśmy na Kanał Elbląski. Umożliwia 
nam to kanał wybudowany w 1483 roku. Jest on najstarszą tego typu budowlą inżynierii hydrotechnicznej w kraju. 
Liczy około 6 km. 
Z wody widać nieczynne wrota przeciwpowodziowe. Trzeba zachować ostrożność przy wejściu na kanał – wąsko 
i słaba widoczność. Należy dać sygnał dźwiękowy. Tuż przed wrotami na Kanale Jagiellońskim znajduje się dogodne 
miejsce do cumowania.
Na prawym brzegu, vis-à-vis wejścia na kanał, jest piaszczysta zatoczka, bardzo dobra do cumowania, i świetne 
miejsce na ognisko. Pieszo można stąd dojść do Kępek i zaopatrzyć się w artykuły spożywcze (odległość około 1 km).

51 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 15 m

50,8 km – most drogowy w Kępkach

Szerokość przęsła żeglownego 35 m, wysokość przy średniej wodzie 3,7 m, wysokość przy wysokiej wodzie 3,3 m. 
Najniższy most na Nogacie! Zbudowany stosunkowo niedawno w miejscu przeprawy promowej. Duże utrudnienie 
dla żeglugi! Wyższymi jachtami trzeba powoli podpłynąć i każdorazowo sprawdzić prześwit. W przypadku gdy jest 
zbyt mały, natychmiast się wycofać! 
Postój jest możliwy za mostem, po prawej stronie, gdzie znajduje się metalowy ponton – uwaga, ma ostre krawędzie! 
Zejście jest utrudnione, trzeba skakać. We wsi można zaopatrzyć się w artykuły spożywcze, a także pospacerować, 
oglądając przy okazji budynek dawnej karczmy, który obecnie należy do prywatnego właściciela i jest przeznaczony 
na dom mieszkalny.

ok. 49 km – LB – kościół w Kępkach

Nowoczesną bryłę kościoła widać doskonale. Przy kościele pomost, jednak niedostępny ze szlaku wodnego, ze 
względu na bujną roślinność.

47,8 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 33 m

45,85 km – most drogowy w Jazowej

Szerokość przęsła żeglownego to 23 m, wysokość przy średnim stanie wód 6 m, przy wysokim stanie wód 5,2 m.
Na lewym brzegu leży wieś Jazowa, natomiast cumować można przy brzegu prawym, „na dziko”, tuż za mostem, przy 
małej plaży, lub zaraz przed nim, przy niewielkim pomoście. Można się tu zaopatrzyć w artykuły spożywcze, jest także 
stacja paliw. Wzdłuż prawego brzegu, przed mostem, w dół rzeki można zobaczyć pozostałości charakterystycznych 
dla tego terenu gospodarstw.
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Most w Jazowej. Fot. H. Gonera

Wrota przeciwpowodziowe w Bielniku. Fot. A. Wołosz

Most w Kępkach.  Fot. A. Wołosz

Wyspa Nowakowska. Fot. R. Wasil

Wejście na Kanał Jagielloński. 
Fot. M. Opitz

Ujście Nogatu do Zalewu Wiślanego. Fot. M. Opitz
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45 km – Dwa mosty drogowe trasy S7

Szerokość przęsła żeglownego 49 m, wysokość przy średniej wodzie 7,7 m, 
przy wysokiej wodzie 7 m.

44,5 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 13 m

ok. 44 km – LB – wieś Wierciny

Osada powstała w połowie XIV wieku. Tu mieszkali rolnicy i przewoźnicy 
przez Nogat. W XVI wieku okolice zaczęto zasiedlać osadnikami 
z Niderlandów i północnych Niemiec. We wsi jest sklep spożywczy.

39.5 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 14,8 m

38, 59 km – śluza Michałowo

Długość 57,01 m, szerokość 9,54 m. To czwarta śluza na Nogacie. 
Znajdziecie tu ciszę i spokój. Stopień budowany w latach 1912–1915 
zachował oryginalną konstrukcję i zasady działania. Od niedawna na 
Michałowie funkcjonuje mała elektrownia wodna z trzema turbinami 
o  łącznej mocy 0,5 MW. Kończąc budowę tego obiektu, zamknięto 
inwestycję wyposażenia systemu trzech stopni wodnych na Nogacie 
w turbiny do produkcji „zielonej energii”. Nad śluzą lina energetyczna na 
wysokości 12 m.

ok. 34 km – PB – wieś Letniki

To nietypowa wieś, bo górują nad nią urządzenia Centralnego Wodociągu 
Żuławskiego – dobrze widoczne z  wody, przypominają opuszczoną 
bazę wojsk Układu Warszawskiego. To właśnie tu, w  Letnikach, 
znajduje się ujęcie wody dla Żuław Wielkich i Elbląskich. Pochodzi ona 
z czwartorzędowego zbiornika, czyli najważniejszego piętra wody na 
Żuławach, i podlega szczególnej ochronie. Wydobywana jest z głębokich 
studni, rozmieszczonych wzdłuż Nogatu. CWŻ jest najdłuższym 
wodociągiem w Europie.

ok. 33 km – LB – wysoka wieża obserwacyjna

Pozostałości po poligonie wojskowym. Obecnie teren zalesiony. To ciekawy, 
pozostawiony naturze obszar. Przez kilkanaście kilometrów brak śladów 
cywilizacji, choć widać od dawna nieużywane wały przeciwpowodziowe, 
porośnięte krzakami i  niewielkimi drzewami, niestety miejscami już 
rozebrane.

ok. 32 km – PB – wieś Stare Pole 

Wieś znajduje się w odległości około 4 km od rzeki. Nowoczesne traktory rolnicze, kombajny zbożowe i piękne krasule – 
wszystko to można podziwiać co roku, podczas czerwcowych Żuławskich Targów Rolnych oraz Regionalnej Wystawy 
Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu. To jedne z największych targów tego typu w Polsce, które organizuje Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego. Są świetną okazją do prezentacji najnowszych osiągnięć światowej techniki, technologii 
i genetyki. W Starym Polu organizowane są także wiosenne i jesienne Targi Ogrodniczo-Nasienne. W 2011 roku 
towarzyszyło im po raz pierwszy Święto Mleka, podczas którego prezentowano mleczarskie wyroby.

32 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 18,5 m 

ok. 28 km – LB – wieś Szawałd

Stosunkowo blisko brzegu znajduje się urocza wieś. Można tu zwiedzić zabytkowy kościół z XIX wieku, o konstrukcji 
szachulcowej. Wokół kościoła znajduje się kilka ukrytych w trawie nagrobków. Jest też sklep spożywczy.

26,7 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 12 m

24 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 13,8 m

23,95 km – śluza Rakowiec 

Długość 56,64 m, szerokość 9,57 m. Kolejna na Nogacie śluza, a także elektrownia wodna. Stopień został wybudowany 
w latach 1914–1916, w ramach programu przystosowania rzeki dla potrzeb żeglugi. Jeszcze przed wojną doposażono 
go w elektrownię wodną, która do dziś sprawnie wytwarza „zieloną energię”. W obrębie śluzy jest możliwy postój 
(trzeba uzgodnić z operatorem). Do najbliższej stacji benzynowej (sklep, dostęp do WC i prysznica) kilkaset metrów 
ścieżką przez pola. „Bramka” nad śluzą, prześwit ok. 10 m.
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Śluza Rakowiec i budynek elektrowni wodnej. Fot. H. Gonera

Śluza Rakowiec. Fot. H. Gonera

Wewnątrz śluzy Michałowo. Fot. A. Wołosz

Nogat za śluzą Michałowo. Fot. H. Gonera

Wrota śluzy Michałowo. Fot. A. Wołosz

Śluza Michałowo. Fot. A. Wołosz 

Śluza Rakowiec. Fot. H. Gonera
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22,18 km – PB – port żeglugi

Stare nabrzeże Żeglugi Bydgoskiej, za nim stoi wysoki budynek elewatora. Nie polecamy cumowania.

ok. 21 km – PB – przystań żeglarska Park Północny w Malborku (patrz str. 111) 

Zrealizowana w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”.

19,6 km – most kolejowy 

Szerokość przęsła żeglownego 20 m, wysokość przy średniej wodzie 9 m, wysokość przy wysokiej wodzie 8,2 m.

19,3 km – LB – Mała przystań przy kładce

Na przystani można zacumować long side (po uzgodnieniu z gospodarzem), Widok bajeczny, szczególnie z nocną 
iluminacją warowni. Dostęp do toalety, wody i prądu.

19,2 km – kładka dla pieszych

Szerokość przęsła żeglownego 20 m, wysokość przy średnim stanie wód 5,2 m, przy wysokim stanie wód 4,6 m. Tuż 
za mostkiem, na lewym brzegu, pod zamkiem, znajduje się keja z oznaczeniem „P”. Postój niestrzeżony! 

19,2 km – PB – przystań pasażerska Zamek w Malborku (patrz str. 111)

Zrealizowana w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”.

ok. 19 km – LB – wieś Stogi (5 km od brzegu)

Jeden z największych i najpiękniejszych cmentarzy mennonickich w Europie, pochodzący z XVII wieku. Znajduje się na 
nim ponad 70 nagrobków – w większości typu stela.

ok. 19 km – PB – Malbork – Zamek 

Budowę zamku rozpoczęto w XIII wieku. Najbardziej zachwyca zachodnie skrzydło zamku średniego – z refektarzem 
i prywatnymi apartamentami. W zamku wysokim warto zajrzeć do kuchni klasztornej i skarbca. Ciekawskim polecamy 
basztę ustępową. Przed wejściem do zamku znak upamiętniający stan wody z 25 marca 1888 roku (13,27 m n.p.m.). 
Zamek można zwiedzać przez cały rok. W lipcu odbywa się rekonstrukcja Oblężenie Malborka, a w sierpniu Magic Malbork.

18,21 km – most na drodze krajowej nr 22 

Szerokość przęsła żeglownego 27 m, wysokość przy średnim stanie wód 6,1 m, przy wysokim 5,7 m.

18,05 km – PB – przystań OSiR (patrz str. 110) 

Kontakt telefoniczny do przystani: 55 272 24 96. Czynna tylko w okresie wakacyjnym. Uwaga! Jest to raczej kąpielisko 
rzeczne niż keja. Dostęp do wody, prądu, toalet, pryszniców. Stanica WOPR i policji wodnej. 

16,6 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 14 m

14,5 km – śluza Szonowo 

Długość 57,33 m, szerokość 9,58 m. Śluza Szonowo, wraz z elektrownią o mocy 0,5 MW, jest typową śluzą kaskady 
Nogatu. Otwierana ręcznie. Podczas budowy stopnia wodnego w latach 30. nie zapomniano o migracji ryb. Przy 
każdym jazie wybudowano tzw. przepławkę. Nad śluzą linia energetyczna na wysokości 12 m.

13,5 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 14 m 
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Śluza Szonowo. Fot. M. Opitz

Przystań Park Północny w Malborku. Fot. iczarter.pl

Przystań u Flisaka. Fot. A. Wołosz Śluza Szonowo na Nogacie. Fot. S. LewandowskiNabrzeże przy zamku w Malborku. Fot. fotografia-dronem.pl
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ok. 10,5 km – PB – rezerwat Parów Węgry

Położony około 750 m od rzeki. Rosną w nim ponad 150-letnie dęby i sosny.

ok. 9 km – PB – Parpary

Kasseler Konfratrów to danie regionalne z przepisu Kanclerza Wielkiej Konfraterni 
Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła. Można go spróbować u tutejszych gospodarzy 
i przepić miodami pitnymi. 

ok. 9 km – LB – Pogorzała Wieś

Charakterystyczny budynek z turbiną wiatrową. We wsi kościół i cmentarz. Jest 
też sklep spożywczy.

4 km – LB – ujście nieczynnego już kanału Stary Nogat 

ok. 4–6 km – LB – rezerwat przyrody Las Mątawski 

Obszar ochrania las wiązowo-jesionowy i łęg wierzbowo-topolowy. Znajdują się 
tam między innymi stare topole białe zwane „Dwunastoma Apostołami”. Są też 
ptaki: bielik oraz kania.

ok. 0,45 km – PB – rezerwat przyrody Biała Góra 

Obejmuje ciepłolubne zarośla, charakterystyczne dla stepów, z zagrożonymi 
wyginięciem roślinami, w tym storczykiem purpurowym.

ok. 0,45 km – PB – Przystań Jachtowa w Białej Górze (schemat patrz str. 110) 

Zbudowana w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”.

0,41 km – śluza Biała Góra (schemat patrz str. 121) 

Długość 57 m, szerokość 9,53 m. Śluza Biała Góra zakończyła kłótnie gdańszczan 
i elblążan, którzy kradli sobie nawzajem wodę, wstrzymując rozwój raz jednej, 
raz drugiej społeczności. W okresie międzywojennym śluza była granicą trzech 
państw: Polski, Niemiec (Prusy Wschodnie) i Wolnego Miasta Gdańska. Dziś 
imponuje architekturą i rozwiązaniami technicznymi. To także punkt widokowy na 
panoramę doliny Wisły. Istnieje możliwość dogodnego zacumowania (po uzgodnieniu 
z obsługą obiektu). Przed śluzą, od strony Nogatu wychodzimy na brzeg przez dolne 
wrota. Płynąc w kierunku Tczewa, przy wyjściu ze śluzy na Wisłę, należy kierować 
się od razu na lewy brzeg.

ok. 0,4 km – PB – wieś Biała Góra – ok. 500 m

Z urokliwą wiejską zabudową i najbliżej od śluzy położonym sklepem spożywczym.

ok. 0,4 km – LB – wieś Piekło

Polskie Piekło, ze szkołą, która oparła się germanizacji. W Piekle warto poszukać 
domu Barbary Wichrowskiej, która wypieka serduszka „z piekła rodem”. We wsi 
jest kościół i sklep spożywczy.

0,2 km – most drogowy

Znajduje się tuż za śluzą i łączy wsie Biała Góra oraz Piekło. Szerokość przęsła 9,6 m, 
wysokość, przy średniej wodzie 9,52 m, przy wysokiej 6,5 m.  
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Wewnątrz śluzy Szonowo. 
Fot. P. Brzeska-Gonera

Nieczynna śluza na Liwie. 
Fot. A. Wołosz 

Śluza Biała Góra. Fot. A. Wołosz

Oblężenie Malborka. Fot. arch. UM Malbork

Trasa rowerowa Malbork. Fot. UM Malbork

Przystań Zamek w Malborku. 
Fot. Fotografia-dronem.pl

Mątowski Las. Fot. A. Wołosz

OBLĘŻENIE MALBORKA

Największa impreza plenero-
wa w mieście, nawiązująca do 
wydarzeń z 1410 roku, kiedy 
to wojska polsko-litewskie 
próbowały zdobyć krzyżac-
ką twierdzę po zwycięskiej 
bitwie pod Grunwaldem. 
W trzeci weekend lipca grupy 
rekonstrukcji historycznych, 
artyści i  rzemieślnicy od-
twarzają w okolicach zam-
ku klimat średniowiecznego 
miasteczka. W  programie 
są koncerty, pokazy i rekon-
strukcje walk oraz średnio-
wieczny jarmark.

MAGIC MALBORK

Festiwal sztuk ulicznych, podczas którego można obejrzeć występy 
grup teatralnych, posłuchać koncertów muzyki alternatywnej czy 
wziąć udział w warsztatach kuglarskich. Punktem kulminacyjnym 
programu jest organizowane z wielkim rozmachem widowisko, 
odbywające się pod murami zamku, w którym biorą udział artyści 
akrobaci. Scenerię dla muzyki i tańca tworzą spektakularne pokazy 
laserowe i pirotechniczne.

TRASA ROWEROWA MALBORK

Przez Malbork i okolice miasta przebiega Subregionalna 
Trasa Rowerowa, część planowanego, 1800-kilometro-
wego szlaku, który docelowo ma połączyć Berlin z Tal-
linem. W okolicach miasta trasa prowadzi przez tereny 
gmin Lichnowy, Nowy Staw i Malbork.

Festiwal Magic Malbork. Fot. UM Malbork
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Wielka Święta – Tuga

Charakterystyka rzeki

Rzeka ma około 50 km. Bierze swój początek z Lasu Mątawskiego. 
Do Nowego Stawu przypomina rów. Od Nowego Stawu do okolic 
wsi Chlebówka woda o średniej głębokości do 1,2 m mocno, zmęt-
niała zarośnięta strzałką wodną i rogatkiem. Od Nowego Dworu 
Gdańskiego do Żelichowa średnie głębokości to 1,5 m. Woda przy 
brzegach przypomina zielone łąki z kwiatem grążela i grzybienia. 
Rzeka jest spokojna, wymarzona na pierwsze kroki dla amatorów 
kajakarstwa i  rodzinnego pływania. Bogata przybrzeżna zieleń 
i wiele zabytków architektury spotykanych po drodze sprawiają, 
że jest to najbardziej atrakcyjny szlak wodny Pętli Żuławskiej.

Wielka Święta – Tuga ma status żeglownej drogi wodnej do No-
wego Dworu Gdańskiego (Tuga),  zgodnie z Rozporządzaniem Rady 
Ministrów z 26 czerwca 2019 roku w sprawie śródlądowych dróg 
wodnych. Członkowie Klubu Nowodworskiego odrestaurowali 
znaki kilkumetrowe od ujścia do centrum Nowego Dworu Gdań-
skiego.

Informacje żeglugowe 
Nurt
Nurt rzeki, o prędkości 1–2 km/godz., powstaje wtedy, gdy wiatry 
przybierają na sile. Wiosną i jesienią siłę prądu wzmacniają pracu-
jące przepompownie, wzmagając spływ wody w dół.

Głębokości
Średnia głębokość rzeki, przy normalnym stanie wody, to około 
1,5 m. Dno na całej długości rzeki jest mocno zamulone. Niestety 
szlak dostępny tylko dla jednostek o wysokości do 1,6–1,8 m od 
linii wody (warunkowo, zależnie od poziomu wody). Większe głębo-
kości występują na wysokości wsi Chełmek, Tujsk i Stobiec. Tam 
niektóre odcinki rzeki osiągają głębokość do 3–3,5 m. Na odcinku 
od Nowego Dworu Gdańskiego do Nowego Stawu rzeka została 
pogłębiona i jej głębokość wynosi średnio 1,5 m. W Nowym Stawie 
robi się płytko – do 1 m.

Roślinność wodna
Salwinia pływająca – paproć wodna, tworząca pływające wyspy, 
szczególnie na odcinku od Żelichowa do Nowego Stawu. Salwinia 
pływa po powierzchni i, o  ile nie zostanie stłoczona przez wiatr, 
powoduje jedynie spowolnienie jednostki. Największym proble-
mem z  salwinią jest ograniczenie możliwości obserwacji tafli 
wody. Łatwo ukryją się gałęzie, worki foliowe, sznurki. Największy 
rozrost salwinii następuje na początku sierpnia.

Zmiany poziomu wody
Wpływając większym jachtem na rzekę należy pamiętać, szcze-
gólnie wiosną i jesienią (jeśli uda się przejść pod mostem (nie)zwo-
dzonym w Tujsku), że w ciągu nocy poziom wody może podnieść 
się o ponad 50 cm.

Sieci kłusownicze
Niebezpieczeństwo stanowią sieci ustawiane w  poprzek rzeki. 
Najczęściej pływaki górnej linki siatki są tuż pod wodą. Można  
je zauważyć dopiero w ostatniej chwili.

Mosty
Most zwodzony w Nowym Dworze Gdańskim został wyremonto-
wany i odzyskał pełną sprawność techniczną. Niebawem rozpocz-
nie się również remont mostu w Tujsku.

Akwedukt Żuławski. Nieczynny obiekt, zbudowany po wojnie, w latach 50. 
pomiędzy polderami Osłonka i Gozdawa. Zapewniał on dostarczanie wody 
z Tugi na polder Gozdawa, odwadniając jednocześnie najnowszy skrawek 
Polski, czyli polder Osłonka. Dzisiaj krajobraz okolicy stanowią żyzne pola 
i łąki na dawnym dnie Zalewu, stare siedliska, ambony myśliwskie, starorzecza 
oraz najniższy punkt w Polsce 2.07 m p.p.m. 

Nowy Staw. Najstarsze miasto na Żuławach, założone w 1. połowie XIV wieku. 
Siedziba samorządowych władz gminnych. Do dziś miejscowość zachowała 
charakter małego miasteczka, ze średniowiecznym układem urbanistycznym 
i urokliwym rynkiem, otoczonym zabytkowymi kamienicami, na którym 
znajdziemy cukiernie i restauracyjki. Warto zobaczyć Kolegiatę Żuławską, zbór 
ewangelicki i Słodownię.

Wieś Żelichowo. Dawniej były tu dwie wsie – na lewym brzegu Petershagen, 
a na prawym Tiegenhagen, po wojnie, do lat 70. nazywana Cygankiem. Dziś jest to 
jedna miejscowość Żelichowo. Niegdyś wieś o dużym znaczeniu gospodarczym, 
politycznym i duchowym. Przybywali tu osadnicy z Europy, najwięcej z Niemiec, 
a w XVI wieku mennonici z Niderlandów. Tu powstało pierwsze w Europie 
towarzystwo ubezpieczeń od powodzi. We wsi znajduje się kościół z 1352 roku, 
obecnie greckokatolicki, dom podcieniowy Mały Holender, w którym mieści się 
gospoda regionalna, oraz tzw. Cmentarz Jedenastu Wsi. W Małym Holendrze 
można zamówić degustację wódki Stobbes Machandel, produkowanej przez 
mennonicką rodzinę od 1776 roku.

Nowy Dwór Gdański – stolica Żuław. Stolica Żuław ma kilka restauracji tuż nad 
wodą, dwa kościoły, markety, dworzec kolejki wąskotorowej i szerokotorowej, 
stacje benzynowe, w tym jedną nad samą wodą – to jedyna taka stacja na 
Pętli Żuławskiej. Największą atrakcją miasta jest Muzeum Żuławskie, gdzie 
Stowarzyszenie Klub Nowodworski zgromadziło ponad 2 tys. eksponatów. 
Odbywają się tu warsztaty, jest sala konferencyjna oraz ekspozycja poświęcona 
mennonitom, walce z powodzią, historii Żuław, makieta przedwojennego Nowego 
Dworu Gdańskiego. Nad Tugą jest wiele miejsc dogodnych do cumowania. W mieście 
odbywają się cykliczne imprezy, m.in. Europejska Noc Muzeów (V), Dni Nowego 
Dworu Gdańskiego (VI), Dni Otwarte Żuławskich Zabytków (VI), Dzień Osadnika (IX).
 

Mosty zwodzone w  Tujsku i  w  Nowym Dworze Gdańskim. Mosty 
wybudowano w latach 30. Nietypowo jak na okres budowy rozwiązano 
kwestię ich podnoszenia poprzez napęd elektryczny. Jeden z obiektów ma 
także niestandardowo rozwiązany system przeciwwag. Most w Nowym 
Dworze Gdańskim został wyremontowany w lipcu 2019 roku, most w Tujsku 
czeka na renowację.

Nowodoworska Wenecja. Kompleks spichlerzy, pomostów i  urządzeń 
cumowniczych. Całość zlokalizowana w centrum Nowego Dworu Gdańskiego, 
w pobliżu mostu zwodzonego, służyła do przeładunku towarów z barek. Pod 
koniec lat 60. zlikwidowano żeglugę towarową na Tudze.

Ciekawostki hydrotechniczne

Ciekawostki turystyczne

Układ szlaku żeglownego 
Wielkiej Świętej - Tugi

Lokalizacja rzeki  
na obszarze Pętli Żuławskiej
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Ujście Tugi do Szkarpawy. Fot. R. Wasil

Nieczynny most zwodzony w Tujsku. Fot. A. Wołosz

Tuga. Fot. A. Wołosz

Element wiatraka odwadniającego. Muzeum Żuławskie. Fot. H. Gonera

Nowodworska Wenecja. Fot. P. Salecki

Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim.
 Fot. M. Opitz
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24 km – ujście Tugi

Wejście na rzekę Tugę wysokim mostem. Tuż za nim, na lewym brzegu, 
zarośnięty kanalik – dawniej port warsztatu szkutniczego.
W najbliższym czasie planowana jest budowa wrót sztormowych u ujścia 
Tugi do Szkarpawy. Obiekt będzie wyposażony w śluzę. Wrota zaprojekto-
wano jako budowlę 3-przęsłową, z 2 przęsłami z zamknięciami w formie 
wrót 2 na 6,5 m, oraz jednym przęsłem z zamknięciem w postaci zasuwy 
stalowej, o świetle 3 m.

23,8 km

Niewielka, podmokła wyspa z żeremiem bobrów. Wieczorem i w nocy można 
obserwować ożywiony ruch gryzoni.

23,5 km – Tujsk

Tu kiedyś rzeka łączyła się z kanałem prowadzącym do wsi, a dziś możemy 
jedynie zrobić postój na urokliwym półwyspie. Biwakowanie należy ustalić 
z dzierżawcą terenu, mieszkającym za wałem. Do wsi z architekturą żu-
ławską jest 1 km. Sklepy, PKS, kolejka wąskotorowa, kościół. W 2018 roku 
powstała tu przystań kajakowa z pomostem do cumowania.

23,2 km – most zwodzony

Most zwodzony z ciekawą konstrukcją do podnoszenia za pomocą lin. Most 
czeka na remont i wówczas otworzy ruch dla większych jednostek na rzece. 
Za mostem pomost kajakowy, oddany do użytku w 2018 roku.

23 km – LB – za wałem starorzecze Tugi – ostoja ptactwa, miejsca 
do wędkowania

21,2 km

Mijamy rozlewiska. Po lewej głęboka (3–4 m) zatoka powstała po przerwaniu 
wałów. Po prawej, za wałem, dzikie starorzecze, powstałe po prostowaniu 
szlaku pod koniec XIX wieku. Na prywatnej posesji wiata – cumowanie dozwo-
lone. Właściciel prosi o zachowanie porządku. Palenie ogniska po uzgodnieniu.

20,8 km

Połowę szlaku zagradza powalone drzewo. Dobre miejsce na połowy okoni.

19,9 km – Kanał Drzewny

Wejście na Kanał Drzewny, kiedyś łączący się z Zalewem Wiślanym, dziś odcięty 
zastawką, a dalej groblą. Warto wybrać się na spacer (1 km) do nieczynnego już 
akweduktu z lat 50. XX wieku. Nawadniał on osuszoną po wojnie zatokę Zalewu 
Wiślanego, tzw. Zakątek Stobieński. W odległości około 3 km od akweduktu 
znajduje się nowo odkryta, największa w Polsce depresja 2,07 m p.p.m.

19 km – Żelichowo

Most zastąpił przeprawę promową. Na prawym brzegu zabytkowe umocnie-
nie wyładunkowe. Za mostem możemy zacumować przy domu podcienio-
wym, zwanym Małym Holendrem. Zabytkowy budynek pochodzi z XVIII wieku, 
został zamieniony na gospodę, w której można zjeść potrawy regionalne. Obok 
znajduje się kościół założony przez Krzyżaków w 1352 roku, dziś greckoka-
tolicki. Jest tu też tzw. Cmentarz Jedenastu Wsi, z kilkoma nagrobkami z pia-
skowca, ponad 80 nagrobkami z kamieni polnych – najstarszy z 1692 roku 
oraz opuszczonymi nagrobkami z Żuław.

18,8 km

Obwałowanie pielęgnowane przez pokolenia Krzyżaków, mennonitów, Pru-
saków, Niemców i polskie służby melioracyjne. 

17,1 km – PB – dawny cmentarz mennonicki

Nagrobki, w obawie przed dewastacją, wpierw zostały przeniesione do Muzeum Żuławskiego, a później na Cmentarz 
Jedenastu Wsi.

16 km – Nowy Dwór Gdański, most kolejki wąskotorowej

15,7 km – betonowe nabrzeże

15 km – płytkie rozlewisko, trzeba się trzymać lewej strony rzeki

14,5 km – Muzeum Żuławskie

Zabudowania dawnej mleczarni Szwajcara Leonarda Kriega, dziś Żuławski Park Historyczny i Muzeum Żuławskie. 
Godziny otwarcia – patrz „Informator” (str. 82).

14,4 km – most, miejsce do cumowania

Czynny most zwodzony z 1936 roku. Godziny otwarcia mostu są podane na stronie internetowej Zarządu Dróg 
Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim www.bip.zdpndg.pl, w zakładce Menu przedmiotowe. Na prawym brzegu 
miejsce postojowe ze slipem. Obok budynek Starostwa Powiatu Nowodworskiego i Żuławski Ośrodek Kultury – kiedyś 
gmach konferencyjny partii faszystowskiej.

13,7 km

Na prawym brzegu spichlerz dawnej fabryki Stobbe i most pieszy, z uwagi na daszek nazywany chińskim. Na lewym 
brzegu fragment mostu wysadzonego w 1945 roku, 4 m od przęsła, około 20–50 cm pod wodą, fragment filaru 
mostu – trzymać się jak najbliżej istniejącego przęsła.

13,3 km – drewniana kładka piesza – przejście po lewej stronie

13 km – most drogowy

Most z tzw. rozporkiem. Od strony wody są szczeliny na kominy parowców i maszty żaglowców.

12,3 km – most drogowy (droga krajowa S7) – brzegi kamieniste, płytko

11,3 km – most kolejki wąskotorowej, Święta

Na prawym brzegu wejście na kanał prowadzący do stacji pomp. Most to granica, gdzie rzeka zmienia nazwę na Świętą.

8,3 km – LB – Marynowy, Tuja

Dogodna łączka do cumowania i wodowania, ze zjazdem przy moście. Do wsi Marynowy 2 km, do Tui 3,5 km. Z mostu 
piękna panorama.

5 km – stacja pomp

Przy stacji pomp rzeźba upamiętniająca współpracę gmin Nowy Staw i Nowy Dwór 
Gdański.

2 km – Nowy Staw 

Po prawej dom podcieniowy ze sklepem spożywczym. Brzegi zarośnięte, a rzeka ma 
kilka metrów szerokości. Miejsce do wodowania małych łódek, przystań kajakowa.

0,4 km – LB – przystań dla kajaków i łodzi

0,2 km – most drogowy

Dawny port. Betonowe fragmenty umocnień pod mostem stanowią zagrożenie.

0 km – betonowy stopień wodny. Dalej rzeka nie nadaje się do żeglugi
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Dom podcieniowy Mały Holender w Żelichowie. Fot. M. Opitz

Cmentarz Jedenastu Wsi w Żelichowie.
Fot. M. Opitz

Historyczny rachunek z fabryki Stobbe. 

Muzeum Żuławskie. Fot. H. Gonera 

Przystanek kolei wąskotorowej
Cyganek w Żelichowie. Fot. H. Gonera

Tuga w okolicach Tujska. Fot. R. Wasil.

Ujście Tugi do Szkarpawy. Fot. M. Opitz
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Ma kształt litery Y, skierowanej nóżką w kierunku wschodnim. Ramię północne to 
podejście do Szkarpawy, na drogę wodną do Gdańska, a ramię południowe to podejście 
na rzekę Elbląg do Elbląga. Tor wodny przebiega następująco:
Ramię północne: ujście Szkarpawy – stawa Gdańsk – stawa Elbląg.
Ważniejsze punkty drogi: pława świetlna nr 18 (ujście Szkarpawy), stawa Gdańsk 
i dalej pławy nieświecące, aż do stawy Elbląg.
Ramię południowe: rzeka Elbląg – światło Elbląg (zwane „Andzią”) – stawa Elbląg 
(zwana „Piotrusiem”).
Ważniejsze punkty drogi: lewa główka wejściowa (LGW) na rzekę Elbląg (światło 
nawigacyjne czerwone), światło Elbląg (zwane „Andzią”, będące PGW – prawą główką 
wejściową na rzekę Elbląg, położone na Złotej Wyspie). PGW i LGW są położone 
niesymetrycznie. Światło Elbląg i stawa Elbląg są bardzo często mylone ze sobą. 
„Andzia” tworzy z pławą świetlną nr 10 ELB pierwszą bramkę torową. Kolejna bramka 
złożona jest z pław nieświecących. Następne świecące to pławy 1 ELB (zielona) i 6 ELB 
(czerwona). Dalej, aż do stawy Elbląg, prowadzą pławy nieświecące.
Oba ramiona toru wodnego łączą się przy stawie Elbląg, skąd tor wodny prowadzi 
dalej na wschód, aż do granicy państwa, rozdzielającej Zalew Wiślany od Zalewu 
Kaliningradzkiego.
Główny tor wodny: stawa Elbląg – pława TOL – pława FRO – granica polsko-rosyjska.
Ważniejsze punkty drogi: stawa Elbląg (świecąca, oczywiście), dalej następna pława 
świetlna TOL, pława świetlna nr 4, pława nieświecąca PIA, pława świetlna nr 1, pława 
nieświecąca PAS i graniczna pława świetlna nr 10.

Tory podejściowe do portów.
Od głównego toru do poszczególnych portów prowadzą tory podejściowe oznakowane 
pławami, a przed samymi portami najczęściej bramkami. Są to tory podejściowe do 
Piasków, Nowej Pasłęki, Fromborka, Krynicy Morskiej, Tolkmicka, Kątów Rybackich.

Zalew Wiślany

Zalew Wiślany i Zatoka Elbląska – charakterystyka 
akwenów
Zalew Wiślany od południa ograniczony jest Wysoczyzną Elbląską, od północy 
Mierzeją Wiślaną, od zachodu otaczają go rozległe poldery Żuław Wiślanych. Część 
wschodnia Zalewu to granica wodna z Federacją Rosyjską, za którą ciągną się wody 
Zalewu Kaliningradzkiego i Cieśnina Piławska, umożliwiająca wyjście na Bałtyk.
Powierzchnia Zalewu to 382 km2 (łącznie z Zalewem Kaliningradzkim 838 km2). 
Długość: 35,1 km (razem z Zalewem Kaliningradzkim 90,7 km). Szerokość Za-
lewu waha się od 6,8 km do 13 km, przy średniej głębokości 2,7 m. Im dalej na 
wschód, tym głębiej. Polskie wody Zalewu to obszar dwa i pół razy większy niż 
jezioro Śniardwy. 
Zalew to akwen morskich wód wewnętrznych. Występuje tu morskie oznako-
wanie nawigacyjne i zarządza nim administracja Urzędu Morskiego. To znakomity 
akwen dla żeglarzy śródlądowych, którzy myślą o morskim pływaniu. Spore 
odległości, długohalsowa żegluga, konieczność czytania mapy, locji, wykorzy-
stanie GPS, morskie oznakowanie portów i torów wodnych, pławy, światła, 
stawy. Wreszcie to możliwość rejsu z pierwszym, jakże ekscytującym, nocnym 
wejściem do portu.
Duży problem stanowi niewielka głębokość Zalewu oraz spłycanie portów i to-
rów wodnych. Swobodnie żegluje się tu jachtem o zanurzeniu do 1m. Niewielkie 
głębokości przy sztormowej pogodzie powodują powstawanie krótkiej, stromej 
fali, która bywa groźna nawet dla opływanych żeglarzy.
Zalew to także wiele atrakcji i miejsc wartych odwiedzenia: planetarium we 
Fromborku, Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, piękne morskie plaże 
Mierzei Wiślanej, kursująca ze Sztutowa Żuławska Kolej Dojazdowa. Tu każdy 
port jest w innym stylu. Gwarna Krynica Morska sąsiaduje ze spokojną, starą 
przystanią w Kątach Rybackich. Małomiasteczkowy Frombork czy Tolkmicko 
mają zupełnie odmienny charakter od typowo mazurskiej przystani w Jagodnie. 
Ostoją spokoju jest Nowa Pasłęka.
Zalew Wiślany do niedawna można było porównać do Mazur lat 50. Dotyczyło 
to przede wszystkim braku infrastruktury żeglarskiej, ale także ciszy i spokoju, 
jakie tu panują. Dzięki realizacji projektu: „Pętla Żuławska – rozwój turystyki 
wodnej. Etap I” zbudowane zostały przystanie żeglarskie w Braniewie, w Nowej 
Pasłęce, rozbudowane porty jachtowe Krynicy Morskiej i Kątach Rybackich oraz 
zagospodarowane nabrzeże zachodnie portu w Tolkmicku.

Główny tor wodny Zalewu 

Zatoka Elbląska to wysunięta na południe część Zalewu 
Wiślanego, bardziej przypominająca jeziora mazurskie czy Je-
ziorak. Osłona Wyspy Nowakowskiej sprawia, że wiatr i fala 
są tu mniejsze niż na otwartych wodach Zalewu. Zatoka jest 
akwenem bardzo płytkim. Średnia głębokość to 1–1,5 m, 
a im dalej na południe, tym płyciej. Wyjątkiem jest tor wodny 
Zalew–Elbląg. Na odcinku Zatoki Elbląskiej gwarantowana 
głębokość toru to 2,20 m, dalej na rzece Elbląg 3,5–4 m.
Porty na Zatoce są małe, ze słabo rozwiniętą infrastruktu-
rą wodniacką. Największym portem regionu jest Suchacz, 
dostępny dla jachtów o zanurzeniu do 1,5 m. Pozostałe są 
dostępne dla jachtów o mniejszym zanurzeniu – Nadbrzeże 
(1,2 m), Kamienica Elbląska (1,2 m), Jagodna (0,80 m).
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Zalew Wiślany. Fot. A. Wołosz

Zatoka Elbląska. Fot. M. Opitz

Zatoka Gdańska, Mierzeja Wiślana, Zalew Wiślany. Fot. M. Opitz



Oznakowanie nawigacyjne Zatoki Elbląskiej

 – Zachodnią częścią Zatoki Elbląskiej przebiega tor wodny z Zalewu Wiślanego rzeką Elbląg do 
Elbląga. Od strony Zalewu Wiślanego najpierw mijamy prawą główkę wejściową (PGW) – na 
kratowej, zielonej wieży o granitowej podstawie. Światło błyskowe grupowe (2 błyski w grupie), 
zielone, o okresie 6 sekund. Na mapie będzie to Fl (2) G 6s – skróty na mapie w języku angielskim.

 – PGW tworzy z pławą 10/ELB bramkę toru wodnego. 10/ELB to czerwona pława drążkowa 
świetlna, z czerwonym walcem, oznaczającym lewą stronę toru wodnego. Świeci analogicznie 
jak PBW, tyle że światłem czerwonym, czyli Fl (2) R 6s. Następnie skraj lewej strony toru wodnego 
wyznaczają czerwone pławy drążkowe oznakowania bocznego w kształcie walców – 12/ELB, 
14/ELB, 16/ELB. Uwaga – zamiast pław drążkowych mogą być także wystawione zamiennie 
zwykłe boje, o kształcie czerwonych walców, podobne do typowych śródlądowych. Następnie 
mijamy lewą główkę wejściową (LGW) – kratową, czerwoną wieżę na granitowej podstawie, 
z odbojnicą i urządzeniami cumowniczymi, umożliwiającą awaryjne przycumowanie. Świeci 
światłem błyskowym czerwonym o okresie 2 sekund (Fl R 2s). Płynąc dalej, kierujemy się na 
rzekę Elbląg (Elblążkę), którą dotrzemy do Elbląga.

Oznakowanie nawigacyjne Zalewu Wiślanego

Zalew Wiślany należy do morskich wód wewnętrznych i jest oznakowany wg systemu IALA region 
A, podobnie jak na morzu. Dzięki temu żeglarze mają okazję doskonalić umiejętności nawigacyjne, 
przydatne w pełnomorskiej żegludze.

Znaki nawigacyjne na Zalewie to: 
 – Latarnia Morska w Krynicy Morskiej.
 – Stawy: stałe budowle – światła nawigacyjne na kratowych wieżach, umieszczone na trwałej 
podstawie, na kamiennych wyspach.

 – Pławy świecące torowe: część z pław wyznaczających tor wodny.
 – Pławy nieświecące torowe: wyznaczają tor wodny. Pławy biało-czerwone z kulą wyznaczają 
środek toru wodnego. Pławy czerwone z walcem – to skraj lewej strony toru wodnego (patrząc 
w kierunku „do portu”). Pławy zielone to skraj prawej strony toru wodnego (patrząc w kierunku 
„do portu”).

 – Pławy kardynalne: z kombinacją koloru żółtego i czarnego oraz czarnymi stożkami ustawionymi 
odpowiednio do regionu, w którym ograniczają żeglugę. Wyznaczają skrajne punkty płycizn i mielizn 
oraz innych miejsc niebezpiecznych. Pława oznaczająca zachodni skraj niebezpieczeństwa to 
„francuzka”, z dwoma stożkami skierowanymi ostrzami ku sobie. Pława usytuowana na wschodnim 
skraju niebezpiecznej wody to „rosjanka”, ze stożkami skierowanymi ostrzami do góry i do 
dołu. Pława oznaczająca północny skraj niebezpieczeństwa to „eskimoska”, z dwoma stożkami 
skierowanymi ostrzami w górę i wreszcie pława oznaczająca południowy skraj niebezpiecznej 
wody to „murzynka”, z oboma stożkami w dół. Czasami nie ma stożków, a tylko sama żerdź, 
pomalowana na żółto i czarno. Świecenie takich pław pasuje do układu godzin na tarczy zegara.

 – Pławy oznakowania bocznego: zielone i czerwone. Wyznaczają skraje toru wodnego, torów 
podejściowych. Ustawiane parami tworzą bramki. Kierunek toru podejściowego prowadzi ku 
portowi, a więc pławy czerwone (żerdziowe lub cylindryczne) stoją po lewej stronie toru wodnego, 
a pławy zielone (żerdziowe lub stożkowe) po prawej.

 – Nabieżniki: wyznaczają podejście do portu. W dzień są to trójkąty, prostokąty lub romby, w kolorze 
białym lub czerwonym. W nocy nabieżniki świecą. Często nabieżniki są dwa – przedni i tylny. Należy 
płynąć tak, aby oba sygnały doprowadzić do koincydencji. Sygnał przedni jest zamocowany niżej.

Granica morska
Granicę wyznaczają pławy biało-czerwone i zielono-czerwone.

Niebezpieczne przeszkody nawigacyjne
 – Jedyna na Zalewie kamienista mielizna, na wysokości wsi Różaniec, rozciągająca się 
pomiędzy Fromborkiem a Nową Pasłęką.

 – Wrak na wschód od podejścia do Krynicy Morskiej. Zachodni skraj wraku oznakowany 
jest pławą kardynalną. 

 – Mielizna Krynicka, położona pomiędzy portem pasażersko-jachtowym a rybackim. 
Oznakowana dwiema pławami kardynalnymi. Pława oznaczająca wschodni skraj mielizny 
jest świecąca i stanowi wschodni skraj toru podejściowego do Krynicy.

 – Mielizna Tolkmicka położona na zachód od Tolkmicka i oznakowana żółtą pławą 
kardynalną.

 – Mielizna Przebrno rozciągająca się pomiędzy Kątami Rybackimi a Krynicą Morską, na 
wysokości wsi Skowronki i Siekierki.

 – Frombork. Kamienne podwodne palisady pomiędzy zachodnią główką portu Frombork 
a molem dawnej przystani pasażersko-jachtowej. Oznakowane są żółtymi bojami akwenu 
do obracania statków białej floty. Boja bliżej brzegu oznacza skraj podwodnych przeszkód.

 – Okolice staw Gdańsk i Elbląg. W wodzie zalegają kamienie, jest płytko. Nie zaleca się 
podpływania w pobliże staw.

 – Kąty Rybackie. Wrak jachtu motorowego przy brzegu pomiędzy przystanią Village 
a Starym Portem Rybackim.

 – Nowa Pasłęka – ujście. Podtopiony falochron wschodni przy wejściu do Portu Ujście 
w Kanale Pasłęki.
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Port Piaski. Fot. A. Wołosz 

Zalew Wiślany. Regaty. Fot. P. Pasieczny

Wejście do Tolkmicka. Fot. M. Opitz

Zalew Wiślany. Fot. M. Opitz

Głowica falochronu z laterną. Port Suchacz. Fot. P. Salecki

Lewa główka wejściowa na rzekę Elbląg. Fot. P. Salecki

Nabieżnik portowy. Fot. P. Salecki

Stawa Elbląg. Fot. P. Salecki
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Jagodna

Przystań jest ukryta wśród trzcin i niczym nieskrępowanej bujnej zieleni. Ciężko się tu dostać, 
trzeba przebijać się przez dywany wodnej roślinności. Basen nie ma żadnego gospodarza i panuje 
tu spokój i cisza. To zupełne odludzie i pustkowie. 
Ostatni port Zatoki Elbląskiej na drodze do Elbląga. Przystań znajduje się w zasięgu rezerwatu 
ornitologicznego, co powoduje odmienne opinie co do legalności wpływania do Jagodnej. 

Kamienica Elbląska

Niewielki port w Zatoce Elbląskiej. Przystań ma kształt długiego, prostokątnego basenu, 
zwężającego się ku południowi. Początkowo nabrzeża są skarpowe, obrośnięte trzcinami, 
czasem wystają drewniane pozostałości pomostów. Cumujemy do nich lub wprost do brzegu. 
Zamykający port odcinek nabrzeży jest uregulowany. Tu nabrzeża są betonowe i wyposażone 
w polery cumownicze. Nabrzeże wschodnie w końcowym odcinku ma prostopadły basen, 
wykorzystywany przez rybaków. Brak udogodnień dla żeglarzy i infrastruktury sanitarnej. 
Przy porcie sklep spożywczy. 

Nadbrzeże

Po zachodniej stronie basenu portowego zlokalizowana jest przystań jachtowa Jachtklubu 
Elbląg, a po wschodniej stronie stanica wodna powiatu elbląskiego. Przy stanicy są domki 
letniskowe, budynek administracyjny z bufetem i barem. Pawilon sanitarny z WC w narożniku. 
Możemy nabrać wodę, a w godzinach otwarcia bufetu podłączyć się do prądu. Jest też miejsce 
na ognisko oraz plac zabaw. 
Przystań jachtowa Jachtklubu Elbląg na przeważającym odcinku ma ziemne, skarpowe nabrzeże. 
Jeśli są wystawione bojki, to cumujemy rufą do boi, dziobem do kei lub wprost do brzegu. 
W południowej części basenu na całej jego szerokości znajduję sie duży drewniany pomost. 
Podejście
Przystań odpowiednia dla jachtów do 1,5 m zanurzenia. Dobrym punktem orientacyjnym jest 
komin cegielni, położony na wschód od portu. Przystań na trawersie boi torowej 12/ELB. 
Podchodzimy kursem na środek basenu portowego. W okolicy sieci i żaki.

Suchacz 

Największy port Zatoki Elbląskiej. Tu możemy zawrócić, jeżeli wypływając na Zalew Wiślany 
uznamy, że warunki pogodowe nie pozwalają na bezpieczne dotarcie do Krynicy, Kątów Rybackich 
czy Tolkmicka. Port zlokalizowany jest na zachód od Suchacza, około 10 minut spacerem.
Podejście
Swobodne wejście jednostek o zanurzeniu do 1,2 m. Wejście do portu położone jest prawie 
prostopadle do światła Elbląg („Andzia”, światło zielone, błyskowe o okresie 6 sekund, PGW). 
Będąc na jego wysokości, powinniśmy zauważyć falochron portu z czerwoną kolumną nabieżnika. 
Uwaga na sieci i żaki. Podchodzimy od strony zachodniej. Okolice falochronu to zalegające na 
dnie kamienie (po obu stronach). Nie zbliżajmy się więc zbytnio. Do portu prowadzi łukiem kanał 
portowy, skręcający pod kątem prawie 90 stopni. Dwie jednostki mijają się z trudem. W porcie 
na stałe rezyduje wiele jachtów, miejsca czasem może brakować.
Nabieżniki

Jakuba Apostoła oraz głaz narzutowy, tzw. Święty Kamień – dawny ołtarz ofiarny Prusów, 
o obwodzie 13,8 m, leżący w wodach Zalewu Wiślanego około 4 km od miasteczka. 
W ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” w Tolkmicku 
powstał port żeglarski z prawdziwego zdarzenia. Mieści się w zachodniej część portu. 
Jachty mogą zacumować do wygodnych pomostów. Na przystani dostępne: prąd, woda, 
toaleta, prysznic, stacja benzynowa 200 m. 
Port rybacki
Jego początkową część stanowi kanał wejściowy z falochronami. Dalej basen się rozszerza. 
Mieści się tu budynek bosmanatu portu morskiego, ratowników SAR i bazy rybackiej. 
Bosmanat (tel. 55 231 66 14) czynny jest od godz. 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku. 
Część miejsca na nabrzeżu zachodnim zajmują statki białej floty.
Podejście
Jachty o zanurzeniu do 80 cm nie muszą trzymać się toru podejściowego. Tolkmicko 
odnajdziemy po niebiesko-białym budynku przetwórni ryb – na wschód od wejścia do portu. 
Miasteczko znajduje się na trawersie Krynicy Morskiej. Podchodząc od strony wschodniej, 
pamiętajmy o Mieliźnie Tolkmickiej. Od północy oznakowana jest pławą kardynalną, czarno-
żółto-czarną TOL–N. Od strony zachodniej głębokości są większe.
Tor podejściowy
Z głównego toru wodnego Zalewu podejście do Tolkmicka rozpoczyna pława TOL (biało-
czerwona pława świetlna z kulą, światło białe o okresie 10 sekund). Przed samym portem 
wystawione są dwie bramki torowe, z czerwonych i zielonych boi.
Nabieżniki
Głowica wschodnia falochronu portu: światło stałe zielone, na zielonej kolumnie z galerią.
Światło/znak przedni: na dachu przetwórni ryb, żółty trójkąt zwrócony wierzchołkiem ku 
górze.
Ratownicy, czyli SAR (Search And Rescue)
To jedyna tego rodzaju placówka na Zalewie Wiślanym. Pamiętajmy, że SAR zajmuje się 
ratowaniem ludzi. Za wezwanie w celu ratowania jachtu możemy słono zapłacić. Jeżeli 
życie ludzi nie jest zagrożone, warto za pośrednictwem bosmanatu skontaktować się 
z rybakami.

Frombork 

To największe miasto portowe na południowym brzegu Zalewu. Morskie przejście graniczne 
dla jachtów płynących do Kaliningradu. Z całą pewnością wart zobaczenia jest kompleks 
Wzgórza Katedralnego. W jego skład wchodzą: średniowieczna katedra, a w niej grób 
Mikołaja Kopernika, dawny pałac biskupi, dzwonnica zwana Wieżą Radziejowskiego, 
Wieża Kopernika, kurie kanoniczne, mury obronne i baszty. W Muzeum Mikołaja Kopernika 
można zobaczyć pamiątki po wielkim astronomie, w planetarium obejrzeć seans lub 
udać się do położonego nieopodal Parku Astronomicznego na obserwacje i nocne pokazy 
nieba. W dzwonnicy znajduje się wahadło Foucaulta, służące do naocznego stwierdzenia 
obrotowego ruchu Ziemi. W katedrze w sezonie letnim odbywają się koncerty na 
słynnych fromborskich organach. W niedalekiej odległości od Wzgórza Katedralnego 
warte zobaczenia są równie atrakcyjne zabytki: były szpital Świętego Ducha, obecnie 
muzealny Dział Historii Medycyny oraz Wieża Wodna i odrestaurowany Kanał Kopernika. 
Na uwagę zasługuje także zrewitalizowany Rynek, na którym dostojnie zasiadł odlany 
z brązu Mikołaj Kopernik.
Port rybacki z przystanią i miejscem dla żeglarzy
To długi kanał portowy, zakończony basenem. Po wschodniej stronie kanału portowego 
widać zwieńczony antenami budynek bosmanatu, czynny od godz. 7.00 do 15.00. Dalej 
znajduje się basen portowy z miejscami dla żeglarzy. Na kei dostępny jest prąd, zlokalizowany 
w skrzynkach, w narożniku basenu. Toalety i kabiny prysznicowe znajdują się przy porcie 
oraz przy placu zabaw, 20 m od bramy portowej. Wodę nabieramy bez problemu po prawej 
stronie portu lub u rybaków. Możemy poprosić o nią również w barze tuż obok. Idąc z portu 
do miasta wyjdziemy wprost na placyk, wokół którego zlokalizowane jest kilkanaście barów, 
o różnym standardzie. W mieście kilka niezłych restauracji.
Tor podejściowy: 
Z głównego toru wodnego Zalewu tor wodny do Fromborka rozpoczyna pława świecąca 
FRO. Następnie mamy 3 pławy torowe, 1/F, 2/F, 3/F, a przed samym portem bramki torowe 
z czerwonych i zielonych boi.
Nabieżniki: 
Światło/znak przedni to kratowa wieża z trójkątem, umiejscowiona na końcu basenu 
portowego. Światło czerwone stałe.
Światło/znak tylny: w oknie wieży kościelnej. Światło czerwone stałe.
Na głowicy wschodniej falochronu czerwona kolumna z galerią, głowica falochronu 
pomalowana jest w skośne żółto-czarne pasy. Światło czerwone o okresie 2 sekundy.
Na głowicy zachodniej zielona kolumna z galerią, głowica falochronu również pomalowana 
w skośne żółto-czarne pasy. Światło zielone o okresie 2 sekundy.

Głowica wschodnia falochronu portu: czerwona kolumna z białym pasem, światło czerwone, migające (QR).
Port jachtowy
Zlokalizowany przy zachodnim nabrzeżu portu. Gospodarzem jest Klub Entuzjastów Żeglarstwa na Zalewie 
Wiślanym. Jest miejsce na ognisko, WC, prysznic, sala klubowa, prąd, można pobrać wodę. Klub czarteruje 
również jachty żaglowe różnej wielkości – od omegi po balastowe.
Port rybacki
W głębi basenu portowego. Naprzeciwko portu jachtowego kilka pływających, krótkich pomostów, do których 
cumują łodzie rybackie. Rybacy na ogół wyrażają zgodę na zacumowanie, gdy w porcie jachtowym brakuje miejsca.

Kadyny

Cumowanie możliwe przy dobrej pogodzie i braku zafalowania, jachtem o zanurzeniu do 0,8 m. Tuż przy 
porcie jedna z najładniejszych plaż nad Zalewem. W sezonie można wypożyczyć sprzęt wodny i skorzystać 
z gastronomii. Warto również pójść na spacer po Kadynach, które słyną ze stadniny koni, dawnej rezydencji 
cesarza Wilhelma II oraz z okazałych dębów.
Podejście
Gdy płyniemy wzdłuż brzegu, musimy liczyć się z płyciznami. Jachty kilowe bezwzględnie powinny trzymać się 
toru wodnego. Do portu podchodzimy kursem prostopadłym do brzegu. Wpływamy do przystani, trzymając 
się zachodniego falochronu i kierujemy się na nabrzeże. Cumujemy tuż przy wyjściu. Możemy przesunąć jacht 
wzdłuż nabrzeża. W basenie portowym zalegają podwodne przeszkody.

Tolkmicko 

Miasteczko portowe, stanowiące nie tylko schronienie dla kutrów rybackich, ale także dla statków żeglugi 
pasażerskiej. Pięknie położone nad Zalewem Wiślanym.  Główna atrakcja to kościół z XIV wieku pw. św. 
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Frombork. Fot. M. Opitz

Tolkmicko. Fot. A. Wołosz

Kadyny. Fot. A. Wołosz

Kadyny. Fot. A. Wołosz

Port w Suchaczu. Fot. A. Wołosz 

Nabrzeże. Przystań Jachtklubu Elbląg. Fot. A. Wołosz 

Stanica wodna Nadbrzeże. Fot. R. Wasil

Tolkmicko. Fot. A. Wołosz
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Nieczynna przystań pasażerska i jachtowa przy molo
Kilkusetmetrowe molo to dzisiaj miejsce bez gospodarza. Wpływając za 
molo, należy trzymać się bardzo blisko niego. Tylko tam jest odpowiednia 
głębokość. Cumując long side do kei pamiętajmy o  wystających, 
metalowych elementach. Równolegle do mola wbite są drewniane pale, 
z których część jest niewidoczna. Dobre miejsce na postój na obiadowy 
posiłek, jachtem o zanurzeniu do 80 cm. 

Kąty Rybackie

Kąty Rybackie to najbliższy port Zalewu Wiślanego dla jachtów płynących 
Wisłą Królewiecką lub Szkarpawą. Do plaży nad morzem, spacerem przez 
mierzeję, przejdziemy w 20 minut.
Żeglarze mają tu do dyspozycji różnorodne miejsca do cumowania:
– Port Kąty Rybackie i przystań jachtowa. Gwarny port z letnikami, 
z wydzielonym dla żeglarzy basenem. W ramach projektu „Pętla Żuławska 
– rozwój turystyki wodnej. Etap I”, port został rozbudowany o nową 
przystań jachtową (patrz str. 117). 
– Stary Port Rybacki. Zaciszna zatoczka z pomostami i możliwością 
zacumowania wprost na brzegu.
Port Kąty Rybackie i przystań jachtowa 
Przystań jest dostępna dla jachtów o zanurzeniu do 1,5 m. Basen wschod-
ni, wcinający się w ląd, ma trzy nabrzeża. Zachodnie jest przeznaczone 
dla jachtów. Basen zachodni, w nim znajduje się przystań jachtowa, jest 
równoległy do wód Zalewu i ma trzy nabrzeża: północne, przeznaczone 
w części na przystań statku pasażerskiego oraz slip, zachodnie to drew-
niany pomost, a wschodnie – pomost pływający z y-bomami. W ramach 
projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” wybudowano 
także zaplecze sanitarno-socjalne, plac do zimowania jachtów oraz przy-
łącza wody, prądu i odbioru ścieków z jednostek. Bosman portu urzęduje w 
budynku położonym przy maszcie radiostacji od godz. 7.00 do 15.00, tel.: 
55 247 87 19. Tutaj także możemy podłączyć się do prądu. Przystaniowa 
toaleta jest bezpłatna. Na terenie przyległym do portu jest Muzeum Za-
lewu Wiślanego, które warto odwiedzić. W 2009 roku w porcie zostały 
ustawione nowe nabieżniki: na głowicy wschodniej zielony słup (poprzednio 
zielona kratownicowa wieżyczka), na narożniku nabrzeża wschodniego 
czerwony słup.

Krynica Morska

Niekwestionowana stolica żeglarska Zalewu. Czyste, morskie plaże, 
rozwinięte zaplecze handlowe, gastronomiczne, hotelowe. Atrakcją 
oferującą panoramiczny widok na Zalew Wiślany jest Latarnia Morska. 
Port jachtowy w Krynicy Morskiej
Pirs pasażerski rozdziela port jachtowy na dwie części: starą (Stary 
Port) i nową (Basen Jachtowy im. Leonida Teligi). W ramach projektu 
„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” port jachtowy został 
zmodernizowany i rozbudowany. Żeglarze mają do dyspozycji największy na 
Zalewie Wiślanym basen jachtowy z pływającymi pomostami i zapleczem 
sanitarnym. Do portu prowadzi głęboki na 2,5 m tor podejściowy. 
Stanowiska postojowe dla jachtów są wyposażone w  sieć wodno-
kanalizacyjną, przyłącza energetyczne i oświetlenie.
Basen Jachtowy im. Leonida Teligi
Basen portu pozwala na wejście pod żaglami. Musimy jednak uważać na 
statki białej floty i pływające y-bomy. Głębokości w basenie około 1,5 m, 
przy czym basen numer 1 jest zdecydowanie najpłytszy. 
Basen o wymiarach około 250 na 160 m podzielony jest trzema pirsami na 
mniejsze baseny. Wszystkie nabrzeża są betonowe i wyłożone gumowymi 
odbojami. Nabrzeże Wschodnie, z którego wchodzimy na wszystkie trzy 
pirsy, Nabrzeże Północne. Wreszcie, od zachodu, zamyka port Nabrzeże 
Zachodnie, będące częścią Pirsu Pasażerskiego.
Cumujemy burtą, a w razie dużego tłoku – dziobem, rzucając kotwicę 
z rufy. Dostęp do prądu. Od strony Nabrzeża Północnego w sezonie letnim 
dobiega gwar. Na placu, w tzw „Starym Porcie” jest wesołe miasteczko, 
dyskoteka, organizowane są koncerty. W sąsiedztwie kilkadziesiąt 
obiektów gastronomicznych.

Tor podejściowy
Już z daleka drogę do Krynicy pokazuje nam Latarnia Morska, położona nieco na wschód od portu. Z głównego 
toru wodnego Zalewu podejście do Krynicy Morskiej rozpoczyna pława TOL (biało-czerwona pława świetlna 
z kulą, światło białe o okresie 10 sekund). Następnie prowadzą nas pławy torowe nieświecące (czerwone,  
zwieńczone czerwonym walcem – wyznaczają granicę lewej strony toru wodnego, mijamy je lewą burtą) 
2/E i 4/E. Potem pława KM-E świecąca, kardynalna czarno-żółto-czarna, zwieńczona czarnymi stożkami, 
skierowanymi w górę i w dół. Jej charakterystyka świetlna – światło białe o okresie 10 sekund. Wyznacza 
wschodni skraj Mielizny Krynickiej i lewą stronę toru wodnego. Następna pława torowa nieświecąca 
6/E – czerwona z czerwonym walcem na szczycie – wyznacza lewą stronę toru wodnego. Nieco bliżej 
portu, od strony wschodniej wystawiona jest pława kardynalna, czarno-żółto-czarna, ze stożkami 
zwróconymi ostrzami ku sobie. Płynąc do Krynicy zostawiamy ją po prawej burcie. Jachty o zanurzeniu 
powyżej 1 m powinny bezwzględnie podchodzić w osi toru wodnego, pozostali muszą jedynie uważać 
na miecz. Mielizna Krynicka, leżąca na zachód od portu, stanowi przeszkodę dla jachtów o zanurzeniu 
powyżej 1 m. Oznakowana jest dwiema pławami kardynalnymi KM-S i KM-E. 
Nabieżniki 
Skoncentrowane są na pirsie pasażerskim.
Światło/znak przedni: czerwony słup z białym trójkątem, zwróconym ostrzem ku górze. Światło czerwone 
izofazowe, okres 2 sekundy.
Światło/znak tylny: czerwona kratownicowa wieża z białym trójkątem, zwróconym ostrzem ku dołowi. 
Światło czerwone stałe.

Piaski 

To ostatnia miejscowość na Mierzei Wiślanej. Niewielki port, żadnych rozrywek, kilka sklepów. Blisko 
do najpiękniejszych w regionie morskich plaż. Najpierw była tu wioska i karczma. Zasypały je piaski 
z wędrujących wydm. Później zbudowano nową karczmę. Tłumy turystów docierają najdalej do Krynicy. 
Piaski jednak są coraz częściej odwiedzane przez tych, którzy cenią sobie ciszę i spokój. Do pięknych, 

rozległych plaż od strony morza tylko dziesięć minut spacerem. Władze enklawy kaliningradzkiej czynią starania, aby uruchomić przejście graniczne 
na Mierzei Wiślanej. Wtedy można będzie dotrzeć stąd do Bałtijska i dalej, do Kaliningradu.
Port Piaski
Składa się z dwóch basenów, przedzielonych drewnianym pomostem. Okolice nabrzeży betonowe, przy nabrzeżu zachodnim podmurówka po budynku 
bosmanatu. Przy nabrzeżu wschodnim budynki rybackie i ujęcie wody pitnej. Oszalowania nabrzeży drewniane. Cumując przy pomoście uważajmy – kant 
nabrzeża może zaszkodzić burtom. Po pomoście środkowym spacerują wczasowicze. Cumujemy burtami. Brak osłony przed falowaniem odczujemy 
przy silniejszym wietrze od strony Zalewu. Dlatego wybierając się tutaj, uważnie sprawdźmy prognozę pogody. Cumy zakładajmy rozważnie. Przy 
silnym rozkołysie zdarzało się, że knagi były wyrywane z pokładu, dlatego dobrze jest przymocować zapasową cumę do masztu. Głębokości podawane  
w locjach traktujmy z rezerwą. 
W 2014 roku port został wyremontowany. Przebudowano pomost postojowy oraz nabrzeże północne. Przy okazji remontu nabrzeża zdecydowano 
się na budowę slipu ze stalową ramą do wodowania jednostek rybackich. 
Cumowanie
Miejsca jest mało. W basenie wschodnim (nabrzeża betonowe) nie daje spokoju uciążliwy zapach suszących się sieci. W zasadzie, w zależności od 
kierunku wiatru, ten problem dotyczy większej części portu. W basenie zachodnim jest zdecydowanie przyjemniej – więcej zieleni, rosnące tu drzewa 
dają przyjemny cień. Ciekawostką Piasków są łodzie rybackie z silnikami przyczepnymi po 225 KM, z okresu „wyścigów po łowiska”. Prawo do łowienia 
w danym sektorze otrzymywał ten, kto wygrywał wyścig. Zaniechano ich z powodu tragicznego wypadku w trakcie jednego z wyścigów.
Infrastruktura
Naprzeciwko portu kilka barów. Najbliższy sklep znajduje się tuż za ogrodzeniem portu. Różne sklepy, bary i fast foody znajdują się także nieco dalej – 
kierujmy się w prawo wzdłuż głównej ulicy.
Przy porcie WC typu toi-toi. W okolicznych kempingach znajdziemy prysznice i toalety. Żeglarze mile widziani. Można także skorzystać z ogólnodostępnych 
pryszniców przy ośrodku wypoczynkowym Piaski Club. Od portu kierujemy się główną ulicą w prawo – 10 minut spaceru.
Podejście
Zabudowania Piasków widać już z daleka. Nieopodal brzegu pojawiają się liczne sieci, szczególnie jeżeli płyniemy od strony Krynicy Morskiej. Jachty 
o niewielkim zanurzeniu (do 0,5 m) w zasadzie nie muszą trzymać się toru podejściowego.Warto jednak podnieść miecz lub być do tego przygotowanym. 
Jachty o większym zanurzeniu muszą trzymać się toru podejściowego, ale i tak mogą mieć kłopoty.
Tor podejściowy
Z głównego toru wodnego Zalewu tor wodny do Piasków rozpoczyna pława PIA (nieświecąca). Następnie mamy 2 pławy torowe, P/1, P/2 i P/3. Przed 
samym portem bramki torowe z czerwonych i zielonych boi. Oznakowanie stale się zmienia. W planach jest rozsunięcie boi torowych, wprowadzenie 
środkowej jako świecącej oraz zlikwidowanie bramek torowych.
Nabieżniki
Światło/znak przedni: czerwona kolumna na środkowym, drewnianym pomoście basenu portowego, zwieńczona białym trójkątem z czerwoną obwódką 
zwróconym ku górze. Światło błyskowe czerwone, o okresie 5 sekund.
Światło/znak tylny: na wzgórzu za portem czerwona kolumna z białym trójkątem z czerwoną obwódką, zwróconym ku dole. Światło błyskowe czerwone, 
o okresie 5 sekund. Uwaga! Kilkakrotnie zdarzało się w ostatnich latach, że światło znaku tylnego, albo w ogóle światła nabieżnikowe nie świeciły!
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Port w Piaskach. Fot. A. Wołosz

Port w Piaskach. Fot. A. Wołosz

Port rybacki w Krynicy Morskiej. Fot. A. Wołosz

Marina w Krynicy Morskiej. Fot. Fotografia-dronem.pl

Zalew Wiślany – okolice Krynicy Morskiej. Fot. A. Wołosz

Port morski w Kątach Rybackich. Fot. A. Wołosz

Port w Kątach Rybackich. Fot. Fotografia-dronem.pl



Charakterystyka rzeki  
Rzeka Pasłęka, położona w północno-wschodniej Polsce, w województwie war-
mińsko-mazurskim, płynąca przez Pojezierze Mazurskie oraz Pobrzeże Gdań-
skie, ma długość 211 km. Uchodzi do Zalewu Wiślanego. Jest żeglowna dla jed-
nostek turystycznych na odcinku 9 km od ujścia w Nowej Pasłęce do Braniewa. 
Od nieczynnego mostu zwodzonego w Nowej Pasłęce do Braniewa należy pły-
nąć z położonym masztem. Rzeka jest na prawie całym odcinku obwałowana, 
w wielu miejscach przy brzegu występują przeszkody położone tuż pod wodą – 
dobijając, trzeba uważać. Dalej rzeka biegnie monotonnie, łagodnie meandrując. 
W połowie drogi przy wschodnim brzegu odchodzi w lewo krótka, ślepa odnoga. 
Szerokość Pasłęki waha sie do 30 do 15 m. W miarę możliwości należy pływać 
środkiem rzeki.

Informacje żeglugowe 
Dostępność
Rzeka do Nowej Pasłęki jest dostępna dla jachtów, które pływają po Zalewie 
Wiślanych (zanurzenie 1,3 m), dalej dla małych jachtów i motorówek (zanurze-
nie 0,8 m). Ograniczeniem jest nieczynny most zwodzony (prześwit 2,4 m przy 
SSW). Uważać należy również na spłycenia przy ujściu do Zalewu Wiślanego, 
mogą stanowić przeszkodę dla jachtów balastowych.

Linie wysokiego napięcia
Jedyna linia energetyczna na Pasłęce zawieszona jest na wysokości 10 m. Do-
datkowo w Kanale Pasłęki znajduje się linia wysokiego napięcia o prześwicie 8 m.

Oznakowanie
Szlak nie jest oficjalna drogą wodną, a wzdłuż brzegów nie ma słupków kilome-
trowych. Nie ma również żadnych boi ani oznakowania nawigacyjnego. 

Cumowanie
Nowa Pasłęka to ostatni „oficjalny” port morski na wschodzie Rzeczypospolitej, 
położony nad jednym z kanałów ujściowych rzeki Pasłęki. Cumować możemy 
również w nowoczesnych przystaniach żeglarskich z zapleczem sanitarnym 
w Starej Pasłęce i Braniewie.

Podejście 

Kanał Pasłęki
Od głównego toru wodnego Zalewu. Początek toru podejściowego wyznacza pła-
wa PAS (nieświecąca). Od niej płyniemy w stronę brzegu. Wejście do Nowej Pasłęki 
znajduje się w miejscu, gdzie linia brzegowa tworzy wychodzącą w Zalew wypu-
kłość. Jachty o większym niż 1,2 m zanurzeniu mogą mieć problem z wejściem. 

Tor podejściowy
Przed portem ustawione są bramki z pław. Jeżeli płyniemy od strony Fromborka, 
pamiętajmy o kamieniach na wysokości wsi Różaniec. Podchodząc w osi toru 
podejściowego uważajmy na kamienną groblę, będącą przedłużeniem wschod-
niego falochronu.

Nabieżniki
Światło/znak przedni: na zachodnim falochronie zielona kratownicowa wieża 
z nautofonem. Z tyłu za wieżą maszt wiatrowskazu. Tylnego światła ani nabież-
nika nie ma. Osobliwością jest nautofon, który nadal jest czynny i włączany jest 
przez bosmana w momencie zamglenia lub złych warunków atmosferycznych. 
Nadaje on literę „N” w okresie 30 sekund.

Ujście rzeki Pasłęki
Ujście zostało uregulowane i pogłębione w latach 2010–2011. Odbudowano 
podtopiony i zdewastowany falochron wschodni. Z urobku powstałego podczas 
pogłębiania usypano plażę. 

Wpływamy, trzymając się zachodniej strony ujścia rzeki. Mijamy plażę na za-
chodnim brzegu, natomiast na wschodnim mnóstwo zieleni. Z prawej strony 
wyspa, z jednym domem mieszkalnym i ruinami.
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Lokalizacja rzeki  
na obszarze Pętli Żuławskiej

Pasłęka i Kanał Pasłęki
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0 km – Ujście Pasłęki do Zalewu Wiślanego

Uregulowane i pogłębione ujście rzeki. Uwaga silny prąd – należy manewrować na silniku.

0,3 km – LB – Kanał Pasłęki

Przy ujściu, na kanale, z lewej strony samoobsługowy most zwodzony (zbudowany w ramach projektu 
„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”). Obok napowietrzna linia energetyczna na 
wysokości około 8 m. Dalej bosmanat i port Urzędu Morskiego w Gdyni, położony malowniczo w Kanale 
Pasłęki, w odległości 300 m od ujścia rzeki do Zalewu. W 2013 roku w porcie przeprowadzono remont 
nabrzeży. Brak infrastruktury. Warto skontaktować się z gospodarzem portu. Kontakt: 55 243 24 00. 
Odległość od podnoszonego mostu do główki portu Nowa Pasłęka (zielona) – 550 m.

ok. 1,3 km – PB – „przetoka” Pasłęki

Kilkudziesięciometrowe rozlewisko, oddzielone od Zalewu Wiślanego jedynie kamienną groblą. Odcinek 
nieżeglowany.

ok. 1,35 km – PB – Morski Oddział Straży Granicznej, dawniej Dom Rybaka

ok. 1,6 km – PB – przystań żeglarska w Starej Pasłęce (patrz str. 118) 

Zbudowana w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”

ok 1,7 km – nieczynny most zwodzony

Most czeka na remont i wówczas otworzy ruch dla większych jednostek. Prześwit mostu około 
2,4 m przy SSW.

ok. 2 km LB – przystań rybacka w Nowej Pasłęce

Przystań położona jest na zachodnim brzegu rzeki Pasłęki, za nieczynnym mostem zwodzonym. 
W obrębie przystani jest betonowe nabrzeże, wyposażone w polery cumownicze, slip z bramownicą 
oraz budynki zaplecza. Stacjonuje tu jedna z największych na Zalewie Wiślanym baz rybackich.

ok. 4,2 km – LB – krótka, ślepa odnoga

ok. 7 km – PB – Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego

Kościół wybudowany przez jezuitów w latach 1722–1747. Świątynia w stylu barokowym została 
wzniesiona na planie krzyża greckiego z kopułą na skrzyżowaniu naw.

ok. 8,1 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 10 m 

8,78 km – PB – przystań żeglarska w Braniewie (patrz str. 119)

Zbudowana w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Znajduje się 
w centrum miasta, tuż przed kładką dla pieszych. Przystań o długości około 25 m przeznaczona jest 
dla małych jednostek i kajaków. Ma zaplecze socjalno-sanitarne.

9,0 km – Braniewo 

Położone na obu brzegach rzeki Pasłęki, w pobliżu jej ujścia do Zalewu Wiślanego, Braniewo jest 
najstarszym miastem warmińskim. Obiekty godne uwagi to bazylika pw. św. Katarzyny – kościół z lat 
1343–1442 oraz sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego. W Braniewie mieści się także ogród 
zoologiczny, który w okresie letnim dostępny jest dla turystów.
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Przetoka Pasłęki. Fot. A. Wołosz 

Przystań w Starej Pasłęce. Fot. A. Wołosz

Przystań w Braniewie. Fot. A. Wołosz

Pasłęka i sanktuarium w Braniewie. 
Fot. A. Wołosz

Nieczynny most zwodzony w Nowej Pasłęce. Fot. A. Wołosz
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ZATOKA
PRIMORSKAJA

Zalew Kaliningradzki – charakterystyka akwenu

Zalew jest laguną położoną w głębi Zatoki Gdańskiej Morza Bałtyc-
kiego, od którego  oddzielony jest piaszczystym wałem – Mierzeją 
Wiślaną (Bałtycką). Północno-wschodnia część Zalewu (laguny) 
należy terytorialnie do Rosji i znajduje się w południowo-zachodniej 
części obwodu kaliningradzkiego. Łączna długość linii brzegowej 
wynosi 270 km, z czego 149 km to brzegi części rosyjskiej. Średnia 
głębokość akwenu sięga 2,7 m, maksymalna – 5,2 m, a powierzchnia 
to 838 km², z tego 472,5 km²  (56,2%) znajduje się w granicach 
Rosji. W części północno-zachodniej Zalew tworzy półokrągłą Za-
tokę Primorską.
Od zachodu Zalew jest ograniczony główną częścią Mierzei Wi-
ślanej, która w pobliżu miasta Bałtyjska rozdzielona jest cieśniną 
o szerokości 400 m, pogłębioną do 9–12 m, co umożliwia przepływ 
statków na Bałtyk. 
Ustrój (reżim) wodny Zalewu Kaliningradzkiego i całego Zalewu 
Wiślanego wykazuje dużą zależność od odpływu rzek, a także od 
wymiany wód z morzem. Do Zalewu Kaliningradzkiego wpływa m.in. 
Pregoła, Mamonowka, Prochodnaja.
Brzegi akwenu są niskie i błotniste, a tylko w niektórych miejscach 
nieco wzniesione.  Zbiornik  otoczony jest piaszczystymi mieliznami   
o głębokości do 2 m i szerokości od 0,8 do 1,6 km. Dno zalewu 
składa się przeważnie z iłu i muszki. Jedynie miejscami jest ilaste 
i piaszczyste.

Zalew Kaliningradzki

Niebezpieczeństwa:
– kamienista mielizna Szczukinskaja, która rozciąga się 4 km na północ od brzegu, 
w rejonie osiedla Szczukino,
– wrak w odległości 2,4 km na zachód od miejscowości Kurgannyj,
– w Zatoce Primorskiej oraz w południowej części Zalewu można spotkać przeszkody, 
które nie są oznaczone na mapach (sieci rybackie).

Zatoka Primorskaja jest akwenem nieżeglownym, niedostępnym dla obcokrajowców. 
Akwen mocno wcina się w Półwysep Sambijski, na wschód od portu Bałtyjsk. Pół-
nocne i wschodnie brzegi zatoki porośnięte są małymi krzakami, trzcinami i trawami. 
Na zachodnim brzegu jest las, który stopniowo powiększa się z południa na północ. 
W środkowej części zatoki głębokość wynosi 3,3–3,9 m, w kierunku brzegów stop-
niowo się zmniejsza. W południowo-wschodniej części zatoki pojawiają się piaszczyste 
i mułowe mielizny. Dno zbiornika jest również muliste, występuje tu szary piasek, 
a miejscami muł z muszlami. Wzdłuż brzegów zatoki, a szczególnie we wschodniej 
części zbiornika, rośnie dużo wodorostów.
Na linii północnego brzegu Zalewu przebiega Kaliningradzki Kanał Morski o długości 
32,4 km, łączący Bałtyjsk z portem w Kaliningradzie.

W okresie nawigacyjnym na Zalewie Kaliningradzkim warunki meteorologiczne są 
sprzyjające. Charakteryzują się one cechami klimatycznymi południowo-wschodniego 
Bałtyku. Dobra widoczność ułatwia stałą obserwację brzegów, chociaż latem mogą 
występować mgły. Prędkość wiatrów dochodzi do 5–8 m/s – przeważanie są to 
wiatry południowo-zachodnie, przez zachodnie do północnych. Sztormy zdarzają się 
niezwykle rzadko. Oprócz bryzy, na ten obszar Zalewu nieraz ma wpływ miejscowy 
wiatr, zwany „biern – sztajnwind”, który wieje od morza ku brzegowi i stopniowo 
słabnie od północnego-zachodu. W zależności od wiatru na Zalewie Kaliningradz-
kim następuje zmiana poziomu wody. Przy wietrze od południowego do południo-
wo-zachodniego i zachodniego poziom wody pozostaje bez zmian, przy wietrze od 
południowego-zachodu przez zachodni do północno-zachodniego podnosi się, przy 
wiatrach z innych kierunków – obniża się w stosunku do średniego stanu poziomu 
morza. Prądy na akwenie natomiast są  skierowane ku zachodowi. Przy sztormach, 
wiatrach zachodnich prąd może zmienić kierunek na przeciwny.

Pływanie po Zalewie Kaliningradzkim nie sprawia poważnych trudności. Niemniej 
jednak należy zachować ostrożność, zwracać uwagę na warunki hydrometeorologicz-
ne, poziom wody i inne uwarunkowania miejscowe. W związku z dużą liczbą mielizn 
zaleca się stałe kontrolowanie pozycji. Szczególnie dotyczy to jednostek płynących 
niedaleko południowo-wschodniego brzegu Zalewu Kaliningradzkiego. Podczas pły-
wania korzystne jest orientowanie się według świateł i znaków na północnym brzegu 
Zalewu i Kaliningradzkiego Kanału Morskiego. Najwygodniejszymi znakami są światła  
i latarnia w Bałtyjsku, wyspa Nasypnoj (tylko w dzień), światła nabieżników Kra-
snofłtoska, znak brzegowy (południowy) – dwa wysokie kominy miasta Swietłyj, 
wyspy Kaliningradzkiego Kanału Morskiego, kościół w  Uszakowie, kontury domów 
miejscowości Pribieżnyj i miasta Kaliningrad. 

Główny tor wodny Zalewu Kaliningradzkiego – oznako-
wany świetlnymi biało-czerwonymi pławami – prowadzi 
od granicy z Polską do wyspy Nasypnoj. Na wysokości 
Krasnofłotska, po prawej stronie toru wodnego, znajdują 
się niebezpieczne kamieniste mielizny i zatopione wraki. 
Za wyspą Nasypnoj, od głównego toru, prowadzi tor po-
dejściowy na Kaliningradzki Kanał Morski. Na południo-
wym brzegu Zalewu znajduje się osłonięty port – Usza-
kowo. Przy końcu Zalewu Kaliningradzkiego tor łączy się 
z końcowym odcinkiem Kanału Morskiego, skąd wodami 
portowymi dopływa się do Kaliningradu, a torem podej-
ściowym można dotrzeć do Kaliningradzkiego Jachtklubu, 
położonego na południowym brzegu. Tor przeznaczony jest 
dla jachtów o zanurzeniu do 2 m.

Port Bałtyjsk – Jachtklub Kaliningrad – tor przeznaczony 
jest dla jachtów o zanurzeniu do 2 m.
Szlak prowadzi od Mierzei Bałtyjskiej, po Kaliningradzkim 
Kanale Morskim do Zatoki Primorskiej i dalej po Zalewie 
Kaliningradzkim do Kaliningradzkiego Jachtklubu. Długość 
szlaku wynosi 34,6 km.

Port Bałtyjsk – Jachtklub Kaliningrad – tor zalecany dla 
żeglugi jachtów o zanurzeniu do 1,5 m.
Tor ciągnie się od Mierzei Bałtyjskiej do sztucznej wyspy 
Nasypnoj i dalej po Zalewie Kaliningradzkim do Kalinin-
gradzkiego Jachtklubu. Długość szlaku wynosi 36,3 km. 
Podczas żeglugi, szczególnie na szlaku Bałtyjsk – wyspa 
Nasypnoj, należy zachować ostrożność, zwracając uwagę 
na północno-zachodni odcinek toru wodnego, w pobliżu 
którego występują niebezpieczeństwa nawigacyjne w po-
staci wystających z wody metalowych pirsów i betono-
wych budowli. Pod wodą ponadto znajdują się pale i inne 
nieoznakowane przeszkody.

Tory wodne na Zalewie Kaliningradzkim

Kaliningradzki Kanał Morski – prowadzi z portu Bałtyjsk do portu 
w Kaliningradzie. Najmniejsza głębokość w uczęszczanej części 
kanału wynosi 8,5 m. Dno stanowią piaski i muł. Najmniejsza sze-
rokość osłoniętej nasypami części kanału to 40 m, a nieosłoniętej – 
65 m. Nasypy otaczają kanał od południa (z wyjątkiem południowo-
-wschodniej części Zatoki Primorskiej). Tworzą one sztuczne wsypy 
o numerach 1–8, liczone od portu Kaliningrad do Zatoki Primorskiej. 
Na nasypach rosną gęste, liściaste lasy, które stanowią ochronę dla 
statków przed południowymi wiatrami. Między nasypami znajdują 
się przejścia o szerokości do 30 m i głębokości od 0,5 do 2,5 m. 
Głębokości w przejściach się zmieniają, a za wyspami występują 
mielizny. Dlatego wyjścia jachtów o zanurzeniu ponad 2 m z kanału 
do Zalewu Kaliningradzkiego mają miejsce tylko w otwartej części 
oraz przejściem przy wyspie nr 1.
W pobliżu północnych brzegów Kaliningradzkiego Kanału Morskie-
go występują mielizny o głębokości mniejszej niż 1 m. Pływanie 
na tym obszarze jest bardzo niebezpieczne. Kaliningradzki Kanał 
Morski wyposażono w nawigacyjne znaki świetlne. Szczególnie 
dużo znaków znajduje się w miejscach manewrów statków i na 
zakrętach. Po południowej stronie kanału, co 100 m, ustawiono 
stawy pomalowane na biało, z cyframi wskazującymi odległość 
liczoną od Bałtyjska od wejścia do kanału.

Turystyczne wykorzystanie Zalewu Kaliningradzkiego
Ruch pasażerski na Zalewie Kaliningradzkim jest znikomy i odbywa się lokalnie. W latach 90. XX wieku uruchomiono międzynarodowe rejsy, głównie 
wodolotami ze Swietłyj, Kaliningradu i Bałtyjska do polskich portów Zalewu Wiślanego, tj. Fromborka, Krynicy Morskiej i Elbląga. W latach 2006–2009 
żegluga pasażerska i jachtowa pomiędzy rosyjską i polską częścią Zalewu została wstrzymana. Podpisanie nowego porozumienia dotyczącego swo-
bodnej żeglugi otworzyło nową szansę na wznowienie żeglugi turystycznej na tym akwenie. W dodatku porozumienie dało również możliwość pływania 
dla jednostek pod banderą państw trzecich.
Poziom ruchu jachtów i łodzi motorowodnych na Zalewie Kaliningradzkim niestety nie jest adekwatny do jego potencjału. Rosyjska część Zalewu to 
472,5 km², co stanowi 56,2% powierzchni całego zbiornika. W części rosyjskiej Zalewu funkcjonuje zaledwie jeden obiekt żeglarski oraz 10 portów 
i przystani, które najczęściej wykorzystywane są dla potrzeb rybołówstwa, obsługi portów towarowych lub administracji. W południowej części Za-
lewu Kaliningradzkiego położone są porty Krasnofłotskoje i Uszakowo oraz Jachtklub Kaliningrad, w północnej porty w Bałtyjsku, Primorsku, Wzmoriu 
i przystań pasażerska w Swietłyju. Ponadto żeglarze i motorowodniacy mają również możliwość cumowania jednostek w porcie w Kaliningradzie. 
Niestety infrastruktura portowa oraz wyposażenie obiektów są mocno zdekapitalizowane i wymagają modernizacji. Istnieje również  potrzeba utwo-
rzenia sieci portów i przystani żeglarskiej wokół akwenu.
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Kaliningradzki Kanał Morski. Fot. T. Kubacki



Wzmorie (Взморье)
Przystań leżąca przy Kanale Kaliningradzkim. Basen przystani znajduje się 
około 800 m na północ od rynny kanału. Do przystani prowadzi nabież-
nik 10,5°, głębokość na podejściu 2,5–3 m, a przy nabrzeżach 2–2,5 m. 
W osi nabieżnika, po przeciwnej stronie, jest przejście w przerwie między 
obwałowaniami kanału. Przejście, dostępne dla jednostek o zanurzeniu do 
1,5 m, wyprowadza na wody wschodniej części Zalewu. Osiedle, mała osada 
rybacka, ma podmiejskie połączenia autobusowe z Kaliningradem.

Krasnofłotskoje (Краснофлотское)
Przystań rybacka znajduje się w południowo-zachodniej części Zalewu 
Kaliningradzkiego, na jego południowo-wschodnim brzegu, w pobliżu przy-
granicznego miasta Mamonowo. Jest to jedyny port w tej części Zalewu, 
z racji wyposażenia stanowiący dobre miejsce schronienia. Podejście do 
przystani od boi podejściowej kursem 166°, wyznaczanym przez nabieżnik. 
Port, ochraniany od wschodu i zachodu falochronami, tworzą dwa baseny: 
zachodni, głęboki na 2–3 m i południowy, płytki, dostępny tylko dla małych 
jednostek. Przystań należy do rolniczej spółdzielni produkcyjnej Kołchoz 
Rybacki „Za Ojczyznę”. Łączna powierzchnia wynosi 2,52 ha. Znajdują się tu 
warsztaty mechaniczne, magazyny, pirs o długości 35 m i linia cumownicza 
o długości 20 m. Ponadto mieści się tu również Stacja Ratownicza Państwo-
wej Inspekcji ds. Małych Jednostek Pływających w Obwodzie Kaliningradzkim 
(PIMJP Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych) oraz morski posterunek 
hydrometeorologiczny „Krasnofłotskoje”.

Uszakowo (Ушаково)
Przystań rybacka, która znajduje się w ujściu rzeki Prochładnaja, wpadającej 
do wschodniej części Zalewu Kaliningradzkiego. Przystań nie oferuje dobrych 
warunków postoju, ale może być traktowana jako miejsce schronienia na 
wypadek sztormu. Podejście do przystani wąskim pogłębionym kanałem, 
w nabieżniku 143,5°. Dobrym punktem orientacyjnym jest wysoka wieża 
kościoła. Przystań zlokalizowana jest w korycie rzeki i w  niewielkim basenie. 
Głębokości na podejściu i przy częściowo umocnionych nabrzeżach niskie, 
w granicach 1–1,5 m.

Primorsk (Приморск)
Port leży u ujścia rzeki Primorskaja. Wejście do portu chronione jest przez 
dwa falochrony. Głębokości wahają się od 2 do 4 m. Port nie jest używany 
do nawigacji rekreacyjnej.

Zatoka Primorska (Приморская бухта)
Między miastami Bałtyjsk i Swietłyj znajdują się 3 prywatne kryte pochylnie 
dla łodzi motorowych i kutrów, jednakże nie przewidziano w nich miejsc do 
cumowania jednostek. Akwen zamknięty dla żeglugi turystycznej.

Bałtyjsk (Балтийск)
Port leżący naprzeciw przystani głównego punktu kontroli, dostępny jest 
tylko za zgodą straży granicznej lub policji. Po uzyskaniu zgody można 
cumować przy Urzędzie Celnym, gdzie należy zgłosić swoje przybycie. 
Ponadto na Mierzei Wiślanej położony jest port z lotniskiem. Jego głębo-
kość wynosi od 2 m do 3,5 m, przy linii brzegowej od 0,3 do 0,5 m. Od 
wschodu port jest zabezpieczony zniszczonym pomostem żelazobeto-
nowym. Chroni on przed zachodnimi i północnymi wiatrami. Przy silnych 
wiatrach południowo-wschodnich w porcie dają się zaobserwować fale 
do 1 m. Obecnie port nie jest wyposażony. Na jego terenie w Bałtyjsku 
mieści się Dziecięco-Młodzieżowa Szkoła Sportowa w klasie żeglarstwa 
i wioślarstwa. Akwen portu jest własnością federalną (Ministerstwa 

Obrony Federacji Rosyjskiej). Obiekty brzegowe (hangary) należą do pry-
watnego właściciela.

Kaliningrad (Калининград)
Port leży w ujściu rzeki Pregoły. Baseny i tereny portowe zajmują jej po-
łudniowo-wschodnie brzegi. Głębokowodnym Kaliningradzkim Kanałem 
Morskim, którego końcowy odcinek to skanalizowana rzeka, dopływają tu 
statki pełnomorskie.
Miejsca do cumowania jednostek:
– Jachtklub „Ost-West” (dawna sekcja żeglarska 93. klubu sportowego 
Floty Bałtyckiej), ulokowany w Kaliningradzie (bulwar Piotra Wielkiego 1). 
Funkcjonuje jako letni postój, zimą – miejsce przechowywania jachtów na 
brzegu. Pojemność – 30 miejsc. Brak urządzeń i wyposażenia (wyjątek 
stanowi dostęp do eklektryczności);
– Jachtklub „Galeon” nad rzeką Nowa Pregoła;
– Jachtklub „Szturman”, który znajduje się na północnym brzegu w zakolu 
rzeki, nieco poniżej miejsca, gdzie jej nurt przedziela wyspa Kosse, w obiekcie 
jest 10 miejsc cumowniczych;
- Kaliningradzki Morski Port Handlowy (KMPH). Na postój jachtów jest 
przeznaczony pomost nr 3 w przystani „Wolnaja”. Jest toaleta, prysznic 
i woda pitna.

Przystań Kaliningradzkiego Jachtklubu

Położona na osiedlu Szossejnoje, znajduje się na południowym brzegu 
wschodniej części Zalewu Kaliningradzkiego. Podejście do przystani należy 
rozpocząć od boi nr 15, płynąć kursem około 115° do osi prowadzącego 
do przystani nabieżnika, dalej w linii nabieżnika (kursem 143°). Obiekty 
klubu zlokalizowane są na przylądku wychodzącym w wody Zalewu, keja 
znajduje się na jego wschodnim brzegu. Głębokość przy kei wynosi ponad 
2 m. W basenie przystani, który tworzy odcięta wysepka i mielizna z za-
toczką, jest głębiej.
W klubie jest woda, prąd 220 V i 380 V oraz telefon. Można skorzystać 
z toalet, prysznica i sauny, a także warsztatu. Jachtklub oferuje także usługi 
noclegowe. Możliwe jest również tankowanie, remont żagli i wyposażenia 
jachtów.

FishBoat

Marina dla miejscowych armatorów jachtów motorowych, w pobliżu Mu-
zeum Mórz i Oceanów. Wyposażona w y-bomy, dźwig i warsztat. Dodatkowo 
dostęp do prądu i wody. 

Swietłyj (Светлый)
Przystań pasażerska leży na północnym brzegu Kaliningradzkiego Kana-
łu Morskiego, bezpośrednio przy miejskim bulwarze. Do centrum miasta 
0,5 km. Stamtąd dobre połączenia z Kaliningradem. Jachty mogą zatrzymać 
się na krótko przy terminalu wybudowanym dla obsługi statków i wodolo-
tów przypływających z polskich portów. Długość linii cumowniczej – 30 m, 
głębokość do 2 m. W budynku terminalu WC, woda i telefon Ze względu 
na ruch statków w kanale, cumowanie tu jest mało bezpieczne. Możliwy  
jedynie krótkotrwały postój.
Przy wschodnim krańcu bulwaru miejskiego mieści się baza klubu wioślar-
skiego miasta Swietłyj. Głębokość przy nabrzeżu do 0,5 m.

Wody wewnętrzne

Ogólne zasady pływania po wewnętrznych szlakach wodnych Federacji 
Rosyjskiej zostały zatwierdzone Zarządzeniem Ministerstwa Transportu 
Federacji Rosyjskiej nr 129 z dnia 14 października 2002 roku.
Nadzór nad przestrzeganiem wymogów zapewnienia bezpieczeństwa eks-
ploatacji statków na wewnętrznych szlakach wodnych obwodu kalinin-
gradzkiego wykonuje Kaliningradzki Oddział Liniowy Państwowej Inspekcji 
Żeglugi Śródlądowej w Basenie Północno-Zachodnim.
Obecnie dla jachtów żaglowo-motorowych są otwarte następujące porty:
– Port Bałtyjsk – kontrola graniczna i celna dokonywana jest w Porcie 
Handlowym (wcześniejszy basen nr 3). Miasto oraz port są zamknięte dla 
jachtów państw obcych. Można dostać specjalne pozwolenie za pośred-
nictwem Bałtyckiego Stowarzyszenia Żeglarskiego lub Kaliningradzkiej 
Federacji Żeglarstwa.
– Port Kaliningrad – jest otwarty dla statków należących do innych państw. 
Szlak prowadzi przez port w Bałtyjsku i dalej – dla jachtów o zanurzeniu 
ponad 2 m – przez Kaliningradzki Kanał Morski, a dla jachtów o zanurzeniu 
mniejszym niż 2 m albo torem wodnym „Awos’” do wyspy Nasypnoj, albo 
przez Kaliningradzki Kanał Morski do Zatoki Primorskiej, a następnie Zale-
wem Kaliningradzkim do Kaliningradu.
W obwodzie kaliningradzkim obowiązuje zakaz pływania po wewnętrznych 
szlakach wodnych dla statków pod obcą banderą, poza Zalewem Kalinin-
gradzkim i Kaliningradzkim Kanałem Morskim.

Procedury graniczne:

Podpisana z Rosjanami umowa o małym ruchu granicznym dotyczy tylko 
przejść lądowych, w związku z czym cały ruch po wodzie wymaga konsular-
nej obsługi wizowej. Wizę można uzyskać, dysponując zaproszeniem, które 
wystawiane jest przez Obwodową Federację Żeglarską w Kaliningradzie.
Na Zalewie Wiślanym i Zatoce Gdańskiej od lat podpisywane są porozu-
mienia o współpracy pomiędzy klubami, związkami żeglarskimi w Polsce 
i ich odpowiednikami w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Na 
bazie tych porozumień wystawianie są wzajemne zaproszenia na udział 
w organizowanych przez związki i kluby imprezach żeglarskich. 

Dokumenty niezbędne do uzyskania wizy:

1. oryginał zaproszenia (za pośrednictwem jachtklubu),
2. wniosek wizowy (wypełniając wniosek, należy określić miejsce jego 
doręczenia: konsulat lub centrum wizowe),
3. zdjęcie (format paszportowy),
4. ważny paszport (przynajmniej 180 dni dłużej niż ważność wizy, o którą 
się ubiega),
5. ksero poprzedniej wizy z widocznymi pieczątkami świadczącymi o jej 
wykorzystaniu,
6. zaświadczenie o przynależności klubowej lub ksero dokumentu że-
glarskiego,
7. kalendarz polskich imprez żeglarskich (okręgowych i klubowych), 
8. kalendarz rosyjskich imprez (okręgowych i klubowych). 
9. ubezpieczenie ważne na okres pobytu w Federacji Rosyjskiej w przypad-
ku wiz jednokrotnych i dwukrotnych, ważne na pierwszy wjazd w  przypadku 
wiz wielokrotnych.

Odprawa graniczna:
Po wpłynięciu na Zalew Kaliningradzki należy zgłosić się do Bałtijsk Traffic, 
który pracuje na kanale 74. Następnie należy poinformować służby graniczne 
i administrację portu o pozycji jachtu i czasie niezbędnym do dopłynięcia 
do portu w Bałtijsku, który jest jedynym morskim przejściem granicznym 
w obwodzie kaliningradzkim. Bezpośrednio przed wejściem do Bałtijska 
należy zgłosić się powtórnie przez radio, aby uzyskać zgodę na wejście do 
portu. Odprawa graniczna odbywa się w basenie nr 3. Pamiętać należy, że 
nie ma możliwości dopłynięcia do samego Bałtijska. Miasto, z uwagi na swój 
wojskowy charakter, jest nadal dla jachtów turystycznych i sportowych 
zamknięte.

Dokumenty niezbędne do odprawy granicznej:
Należy wykonać przed wypłynięciem w rejs kserokopie dokumentów jachtu 
i paszportów załogi. Najlepiej w trzech egzemplarzach na wejście i trzech eg-
zemplarzach na wyjście, ponieważ kontrola odbywa się przez przedstawicieli 
aż trzech służb granicznych i wszyscy wymagają kopii dokumentów. Poza 
tym usprawnia to odprawę, jej czas zdecydowanie się skraca. Jeżeli płynie-
my na jachcie czarterowanym, to warto mieć pełnomocnictwo właściciela 
(skopiowane odpowiednią ilość razy), upoważniające do prowadzenia jachtu.

Tranzyt:
W ruchu tranzytowym z Polski do Polski nie jest wymagana wiza. Zamiar 
takiego przekroczenia granicy zgłosić trzeba rosyjskim służbom granicznym 
dwa tygodnie wcześniej. Nie wchodzi więc w rachubę pomysł przepłynięcia 
z Fromborka do Gdańska bez wcześniejszego dopełnienia tych formalności.

Szczegółowych informacji udzielają:
Elbląski Okręgowy Związek Żeglarski i Elbląski Jachtklub
tel.: 55 232 67 20, faks: 55 236 19 60
e-mail: eozz.elblag@onet.pl lub biuro@jachtklub.elblag.pl 
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Kaliningrad. Fot. R. Wasil

Pregoła. Most podnoszony w Kaliningradzie. Fot. R. Wasil

Przystań w Kaliningradzie. Fot. R. Wasil

Port w Kaliningradzie. Fot. R. Wasil
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Trasa, z proponowanym podziałem na dni: 
1: Gdańsk – Przegalina – Gdańska Głowa – Rybina; 
2: Rybina – Osłonka – Elbląg; 
3: Elbląg – Malbork; 
4: Malbork – Biała Góra; 
5: Biała Góra – Tczew; 
6: Tczew – Przegalina – Gdańsk.
Rzeki: Motława, Martwa Wisła, Wisła, Szkarpawa, 
Nogat, Kanał Jagielloński, rzeka Elbląg.
Uwaga: Trasa dla hausbotów. Bez patentu możemy 
pływać tylko po śródlądowych drogach wodnych. 
Odcinek Górki Zachodnie – Polski Hak – Nowy Port 
to wewnętrze wody morskie i wymagane są upraw-
nienia.
Stopień trudności: Przy dobrej pogodzie jest to 
trasa dla każdego wodniaka. Pogorszenie warunków 
sprawia, że Wisła staje się rozkołysana i trudniej-
sza w żegludze. Na odcinku Wisły, od Białej Góry do 
Przegaliny nawigacja nie sprawia problemów, jeżeli 
płyniemy zgodnie ze znakami brzegowymi. Na Szkar-
pawie i Nogacie roślinność zmusza do czyszczenia 
śruby silnika.
Czas trwania: 6 dni spokojnego żeglowania, w sumie 
ok. 24 godziny. Możliwa modyfikacja – start i koniec 
w Rybinie. Trasa wtedy liczy 4 dni żeglowania i ma 
długość ok. 130 km.
Długość: ok. 200 km
Liczba śluz do pokonania: 7
Liczba mostów (zwodzonych, obrotowych, ponto-
nowych): 7
Największe atrakcje: Historyczne, warte zwiedze-
nia miasta: Gdańsk, Elbląg, Malbork, Tczew. Śluzy: 
Przegalina, Gdańska Głowa oraz 4 śluzy na Nogacie; 
mosty zwodzone w Drewnicy, Rybinie i Elblągu oraz 
inne obiekty hydrotechniczne występujące na szlaku; 
dzikie miejsca i rezerwaty przyrody.
Jednostki mogące pokonać trasę: 
Jachty o zanurzeniu do 1,4 m (przy niżówkach na 
Wiśle sprawdzać komunikaty o stanach wód), rów-
nież żaglowe, pod warunkiem, że będą mogły złożyć 
maszt pod niektórymi mostami (najniższe przejście 
3,7–3,3 m, w zależności od poziomu wody).
Miejsca startu: Gdańsk. Ale ponieważ trasa ma formę 
pętli, można zacząć w dowolnie wybranym punkcie.
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Część III. Żeglarskie abecadło – zanim wypłyniesz na Pętlę Żuławską Proponowane trasy wycieczek

Zamek w Malborku.  Fot. Urząd Miasta MalborkaHOW Bryza w Elblągu. Fot. H. Gonera
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Węzeł wodny w Rybinie. Fot. iczarter.pl
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II. Mała Pętla Żuławska 

Trasa, z proponowanym podziałem na dni: 
1: Rybina – Sztutowo – Kąty Rybackie;
2: Kąty Rybackie – Osłonka – Rybina.
Rzeki i akweny: Wisła Królewiecka, Zalew Wiślany, Szkarpawa.
Stopień trudności: 
Trasa dla odpowiedzialnych żeglarzy. Należy pamiętać, że Zalew Wi-
ślany zaliczany jest do morskich wód wewnętrznych. Obowiązują tu 
odpowiednie uprawnienia i wyposażenie morskie jednostki. 
Czas trwania: 2 dni rekreacyjnego pływania, w sumie ok. 8 godzin. 
Możliwa modyfikacja trasy dla hausbotów: Rybina – Sztutowo – Ry-
bina. Jest to wtedy jednodniowa wycieczka na ok. 2,5 godziny pływania 
(15 km).
Długość: ok. 45 km
Liczba mostów (zwodzonych, obrotowych, pontonowych): 3
Największe atrakcje: 
Mosty zwodzone w Rybinie i Sztutowie. Licznie występujące ptactwo 
wodne przy wejściu na Zalew Wiślany. Muzeum Zalewu Wiślanego, 
urokliwe plaże oraz rewelacyjne smażalnie i wędzarnie ryb w Kątach 
Rybackich.
Jednostki mogące pokonać trasę: Najlepiej sprawdzają się jachty 
balastowo-mieczowe o zanurzeniu do 1,4 m.
Możliwe miejsca startu: Rybina, ale ponieważ trasa ma formę pętli, 
można zacząć również w Sztutowie czy w Kątach Rybackich.

III. Do stolicy Żuław Wiślanych

Trasa: Rybina – ujście Tugi – Żelichowo – Nowy Dwór Gdański – Rybina.
Rzeki: Szkarpawa, Tuga.
Stopień trudności: 
Trasa dla większości wodniaków, choć mogą wystąpić problemy z czysz-
czeniem zapchanej roślinnością śruby czy układu chłodzenia.
Czas trwania: 1 dzień, w sumie ok. 5–6 godzin.
Długość: ok. 40 km
Liczba mostów (zwodzonych, obrotowych, pontonowych): 3
Największe atrakcje: 
Mosty zwodzone w Rybinie i Nowym Dworze Gdańskim oraz nieczynny 
most zwodzony w Tujsku, a także inne obiekty hydrotechniczne licznie 
występujące na szlaku, w tym stacja pomp Chłodniewo. Miejscowość Że-
lichowo (żuławski dom podcieniowy Mały Holender, Cmentarz Jedenastu 
Wsi i kościół gotycki), Nowy Dwór Gdański (Muzeum Żuławskie). Piękne 
i spokojne dzikie miejsca na trasie. 
Jednostki mogące pokonać trasę: 
Jachty o zanurzeniu do 1 m i wysokości do ok. 2 m (zależy od poziomu wody 
w Tudze, który jest zmienny). 
Możliwe miejsca startu: przystań żeglarska w Rybinie.

Most zwodzony w Rybinie.  Fot. M. OpitzDom podcieniowy w Żelichowie. Fot. M. Opitz
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Nowy Dwór Gdański. Fot. R. Wasil

Cegielnia przed Sztutowem. Fot. H. Gonera

Widok z mostu w Sztutowie w kierunku Kobylej Kępy. Fot. H. Gonera Muzeum Stutthof w Sztutowie. Fot. A. Wołosz 
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IV. Z Gdańska na Zalew Wiślany

Trasa, z proponowanym podziałem na dni: 
1: Gdańsk – Drewnica;
2: Drewnica – porty Zalewu Wiślanego (Kąty Rybackie, Krynica Morska, 
Tolkmicko, Frombork).
Rzeki i akweny: Motława, Martwa Wisła, Wisła, Szkarpawa, Wisła Króle-
wiecka, Zalew Wiślany.
Stopień trudności: Trasa od Gdańska do Zalewu Wiślanego może być po-
konana przez każdego wodniaka. Zalew Wiślany oraz odcinek Nowy Port 
– Polski Hak – Górki Zachodzie to morskie wody wewnętrzne. Obowiązują 
tu odpowiednie uprawnienia i wyposażenie morskie jednostki.
Czas trwania: 2 dni żeglowania, w sumie ok. 10 godzin, co daje ok. 5  godzin 
dziennie.
Długość: ok. 60 km
Liczba śluz: 2
Liczba mostów (zwodzonych, obrotowych, pontonowych): 5
Największe atrakcje: śluza Przegalina, śluza Gdańska Głowa, mosty zwo-
dzone w Sobieszewie, Drewnicy i Rybinie, domy podcieniowe w Żuławkach, 
stacje pomp Osłonka i Chłodniewo, dzikie miejsca i rezerwaty przyrody. 
Jednostki mogące pokonać trasę: Jachty o zanurzeniu do 1,4 m, również 
żaglowe, które dzięki modernizacji szlaku mogą przepłynąć przez most 
zwodzony w Przegalinie.
Możliwe miejsca startu: Gdańsk.

V. Wisłą do Gdańska

Trasa, z proponowanym podziałem na dni: 
1: Korzeniewo – Tczew;
2: Tczew – Gdańsk.
Rzeki: Wisła, Martwa Wisła, Motława. Odcinek Górki  Zachodnie – Polski Hak – 
Nowy Port to wewnętrze wody morskie i wymagane są uprawnienia. 
Stopień trudności: 
Od Korzeniewa do Białej Góry ostrogi wychodzące daleko w nurt rzeki, słabo 
widoczne przy średniej i wyższej wodzie. W okresie letnim mogą występować 
niskie stany wody. Im bliżej Tczewa i Przegaliny, tym łatwiej znaleźć nurt, a i 
głębokości tranzytowe są większe.
Czas trwania: 2 dni spokojnego żeglowania, w sumie ok. 8 godzin. 
Długość: ok. 80 km
Liczba śluz: 1
Liczba mostów (zwodzonych, obrotowych, pontonowych): 2
Liczba przepraw promowych: 1
Największe atrakcje: 
Historyczne, warte zwiedzenia miasta: Gniew, Tczew, Gdańsk i wiele ciekawych 
krajoznawczo wiosek. Śluza Przegalina, most zwodzony w Sobieszewie oraz 
inne obiekty hydrotechniczne licznie występujące na szlaku. Dzikie miejsca 
i rezerwaty przyrody. 
Jednostki mogące pokonać trasę: 
Jachty o zanurzeniu do 1,4 m, również żaglowe.
Możliwe miejsca startu: Korzeniewo.
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Widok na Wisłę i Las Mątawski. Fot. M. Opitz

Twierdza Wisłoujście w Gdańsku. Fot. M. Opitz

Śluza Przegalina. Fot. D. Paciorek

Przekop Wisły.  Fot. M. Opitz

Stacja pomp Osłonka. Fot. M. Opitz

Most zwodzony w Sobieszewie. Fot. iczarter.pl

Wiatrak w Palczewie. Fot. H. Gonera

Marina w Gańsku. Fot. P. Brozdowski
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Stara Pasłęka – przystań żeglarska;
Braniewo – przystań żeglarska, płyniemy rzeką Pasłęką z położonym 
masztem;
Frombork – port; 
Tolkmicko – port i przystań żeglarska;
Kadyny – przystań (bardzo płytko, dostępna w porze dziennej, przy 
braku zafalowania);
Suchacz – przystań Stowarzyszenia Entuzjastów Żeglarstwa na Za-
lewie Wiślanym;
Nadbrzeże – przystań letnia; 
Kamienica Elbląska – port; 
Jagodna – przystań (bardzo płytko);
Elbląg – HOW Bryza i Jachtklub Elbląg (z Zalewu dotrzemy bez kładze-
nia masztu), po położeniu masztu: przystań Fala, przystań żeglarska 
Nabrzeże Bulwar Zygmunta Augusta.
Stopień trudności: 
Średni, zależy od warunków pogodowych, a zwłaszcza od wysokości 
fali. W przypadku zamglenia lub ograniczonej widoczności może być 
konieczne nawigowanie za pomocą GPS. Większość płycizn jest piasz-
czysta, jedyne niebezpieczne miejsce to kamienie w okolicy wsi Róża-
niec – pomiędzy Fromborkiem a Nową Pasłęką. Na Zalewie występują 
duże skupiska sieci, często niewłaściwie lub wcale nieoznakowane. 
Z roku na rok sieci jest coraz mniej.
Czas trwania: 7 dni spokojnego żeglowania. 
Największe atrakcje: 
Frombork – zespół zabytkowych budowli na Wzgórzu Katedralnym 
(katedra, pałac biskupi, dzwonnica, wieża Kopernika); Muzeum Mikołaja 
Kopernika, planetarium. W niedalekiej odległości od Wzgórza Katedral-
nego warto zobaczyć szpital Świętego Ducha, Park Astronomiczny, 
Wieżę Wodną oraz odrestaurowany Kanał Kopernika i Rynek; Kąty Ry-
backie – Muzeum Zalewu Wiślanego; Krynica Morska – latarnia morska 
(piękne widoki na mierzeję, morze i Zalew); Tolkmicko – budynek dworca 
i Święty Kamień – głaz narzutowy (pomnik przyrody); Kadyny – zespół 
pałacowo-parkowy, aleja dębowa z 700-letnim dębem im. Jana Bażyń-
skiego; Suchacz – ruiny zamku; Elbląg – odrestaurowane stare miasto, 
kładki przebudowane na mosty zwodzone (od 2013 roku); Pęklewo; 
Nadbrzeże – stare cegielnie położone nad wodą; Braniewo – bazylika 
mniejsza pw. św. Katarzyny, sanktuarium Świętego Krzyża, miejska 
kryta pływalnia. 
Jednostki mogące pokonać trasę:
Jachty o zanurzeniu do 1,4 m – nie wejdą jednak do wszystkich portów 
i muszą trzymać się wyznaczonych torów wodnych. Najlepiej spraw-
dzają się jachty balastowo-mieczowe o zanurzeniu do 1 m. 
Możliwe miejsca startu: Rekomendowane miejsce rozpoczęcia/zakoń-
czenia: Elbląg, Krynica Morska, Nowa Pasłęka.

VI. Wokół Zalewu Wiślanego 
Trasa, z proponowanym podziałem na dni:
1: Elbląg – Suchacz;
2: Suchacz – Tolkmicko – Krynica Morska;
3: Krynica Morska – Piaski;
4: Piaski – Nowa Pasłęka –Braniewo;
5: Braniewo – Nowa Pasłęka – Frombork;
6: Frombork – Kąty Rybackie;
7. Kąty Rybackie – Elbląg.
Wyprawa na weekend:
1. Elbląg- Kąty Rybackie (piątek); 
2. Kąty Rybackie – Krynica Morska (sobota);
3. Krynica Morska – Elbląg (niedziela).
Rzeki i akweny: Zalew Wiślany, Pasłęka i Elbląg.
Porty i przystanie: 
Kąty Rybackie – port rybacki, port i przystań 
żeglarska; 
Krynica Morska – port rybacki, jachtowy; 
Piaski – port (bardzo płytko, podane na mapach 
informacje o głębokościach mogą być nieak-
tualne);
Nowa Pasłęka – Ujście (port Urzędu Morskiego);  

Telefony alarmowe
Ratunkowe Centrum Koordynacyjne 112
Policja 997
Straż Pożarna 998
Ratunkowe Służby Medyczne 999
Straż Graniczna Górki Zachodnie 58 524 23 02
Straż Graniczna Elbląg 55 237 64 00
Stacja Ratownictwa Morskiego SAR Tolkmicko 55 231 61 55
Morskie Centrum Koordynacyjne SAR Gdynia 58 620 55 51 | 505 050 971
Stacja Ratownictwa Morskiego SAR Górki Zachodnie 58 307 31 12 
Brzegowa Stacja Ratownicza SAR Sztutowo 55 247 80 54 | 505 050 976
 kanały 11; 16 VHF
Brzegowa Stacja Ratownicza Gdańsk-Świbno 58 308 05 23 | 505 050 982
Kapitanaty portów Zalewu Wiślanego kanał 71 UKF
Kapitanat portu Gdańsk  kanał 14 UKF
Kanał wzywania pomocy kanał 16 UKF
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku 58 301 84 14
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 58 326 18 88
Prognoza pogody IMGW Gdynia 58 620 34 22
godz. 7.05, 13.05, 19.05 kanał 71 UKF
Wojewódzkie Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego Pomorskiego WOPR w Gdyni (na obszarze całego woj. pomorskiego) 984
Wojewódzkie Centrum Koordynacji Ratownictwa Morskiego Pomorskiego WOPR w Gdyni (na obszarze miast i gmin 
położonych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego) 985

Pomoc na szlaku żeglownym
W razie problemów na drodze wodnej można się kontaktować się z odpowiednimi nadzorami wodnymi:

WISŁA km 847–904 – Nadzór Wodny Korzeniewo 516 177 685 | 55 275 18 92 
WISŁA km 904–942,3, MARTWA WISŁA – Nadzór Wodny Przegalina 506 129 588 | 58 308 05 17
NOGAT, SZKARPAWA, KANAŁ JAGIELLOŃSKI – Nadzór Wodny Malbork 516 060 249 | 55 272 34 25
SZKARPAWA – Jachtowa Pomoc Techniczna „Szkarpawianka”  570 065 222

Punkty informacji turystycznej

WISŁA
Gniew: Punkt Informacji Turystycznej w Gniewie, ul. Plac Zamkowy 2 58 535 25 37
pn.–pt. 9.00–17.00
Tczew: Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki, ul. Wojska Polskiego 28A 58 531 56 02
pn.–pt. 8.00–15.00
MOTŁAWA
Gdańsk: ul. Długi Targ 28/29, pn.–sb. 9.00–17.00, nd. 9.00–16.00  58 301 43 55 | 683 54 85
NOGAT
Malbork: Centrum Informacji Turystycznej, ul. Kościuszki 54  58 647 47 47
WISŁA KRÓLEWIECKA
Sztutowo: ul. Gdańska 55, pn.–nd. 9.00–17.00 (czynna w sezonie) 55 247 80 88
całoroczna informacja telefoniczna 55 247 80 88
ELBLĄG
Elbląg: ul. Stary Rynek 25 55 239 33 77 
V–IX pn.–nd. 10.00–18.00, X–IV pn.–pt. 10.00–17.00
ZALEW WIŚLANY
Frombork: ul. Portowa 4 (czynna w sezonie) 55 243 70 52
Kąty Rybackie: ul. Rybacka 64, pn.–pt. 9.00–17.00 (czynna w sezonie) 55 247 87 86
Tolkmicko: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Świętojańska 1, pn.–pt. 08.00–20.00 55 231 61 82
Krynica Morska: ul. Gdańska 108 55 247 63 76
Braniewo: ul. Katedralna 7 55 644 33 03
pn., wt., czw., pt. 9.00–17.00, śr. 9.00–15.00, sb. 8.00–14.00
SZKARPAWA
Stegna: ul. Gdańska 60, 1 VII–30 VIII pn.–sb. 8.00–20.00, nd. 10.00–18.00,  
poza sezonem: pn.–śr. 7.00–15.00, czw., pt. 7.00–16.00 55 247 86 92
TUGA
Nowy Dwór Gdański: ul. Wejhera (skwer Chopina), VI–VIII pn.–pt. 10.00–16.00
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Porady kapitańskie

Szlaki Pętli Żuławskiej możemy podzielić na wody rzeczne i kanałowe oraz 
morskie wody wewnętrzne. Każde z nich stwarzają wodniakom określone 
zagrożenia i mają specyficzne cechy. W tym rozdziale znajdziecie kompen-
dium wiedzy, jak bezpiecznie pływać po tych akwenach. 

Dekalog Wodniaka

1. Trasa. Zaplanuj trasę i ustal miejsca postoju. Poinformuj o nich swoich 
bliskich.

2. Łączność. Miej przy sobie telefon komórkowy. Zawsze w wodoodpor-
nym pokrowcu.

3. Pogoda. Przed rejsem sprawdź prognozy pogody, a w jego trakcie ob-
serwuj niebo i wodę. 

4. Bezpieczeństwo. Jednostka powinna być wyposażona w kamizelki 
ratunkowe oraz koło ratunkowe z linką. Kamizelki ratunkowe należy 
przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Przy wietrze powyżej 4B 
(7 m/s, 25 km/h) należy założyć kamizelkę bez względu na umiejętności 
pływackie. Dzieci i osoby nie potrafiące pływać powinny nosić kamizelki 
w trakcie rejsu, a także w portach.

5. Pierwszeństwo. Wszelkie jednostki handlowe i komercyjne mają pierw-
szeństwo przed żeglugą turystyczną. 

6. Sieci. Obserwuj powierzchnię wody. Sieci w większości są oznakowane. 
Nie wpływaj w nie i nie przestawiaj ich.

7. Zagrożenie dla jednostek wyposażonych w maszty. 
Uwaga! Podane w przewodniku wysokości linii energetycznych odno-
szą się do danych na brzegowych tablicach informacyjnych, ustawio-
nych przez stosowne służby. Wydawca nie bierze odpowiedzialności 
za powyższe informacje. Płynąc po szlakach wodnych Pętli Żuławskiej, 
zakładajmy margines bezpieczeństwa. Kable energetyczne mogą być 
niżej niż nam się wydaje.

8. Wywrotka. Podczas zagrożenia wywrotką kabina jednostki powinna 
być zamknięta, a załoga znajdować się na pokładzie. Należy unikać 
gwałtownych manewrów. W razie wywrotki, do czasu przybycia 
jednostki ratunkowej, załoga nie powinna oddalać się od przewró-
conego jachtu.

9. Środowisko. Zaopatrz się w mocne worki na śmieci i wyrzucaj je w miej-
scach do tego przeznaczonych. Nie wylewaj popłuczyn ze środkami 
chemicznymi do wody. Nie dopuszczaj do wycieku paliwa i olejów sil-
nikowych. 

10. Szanuj przyrodę. Nie dobijaj do brzegów, przedzierając się przez ro-
ślinność przybrzeżną. Nie niszcz roślinności wodnej i lądowej. Pływaj 
środkiem rzeki pozbawionej roślin. Ogniska rozpalaj tylko w miejscach 
dozwolonych. Zostawiaj po sobie porządek.

Uwaga ogólna! Zalew Wiślany to morskie wody wewnętrzne, przeznaczone 
raczej dla doświadczonych żeglarzy. Załogi bez doświadczenia żeglarskiego 
poczują się bezpieczniej na rzekach Pętli Żuławskiej. Na wszystkich wodach 
należy zachować zdrowy rozsądek oraz pokorę przed wodą i wiatrem.

Najciekawsze muzea
Muzeum Żuławskie,  
Nowy Dwór Gdański, ul. Kopernika 17, wt.–nd. 11.00–16.00 (V–IX), 11.00–15.00 (X–IV) 55 247 57 33
Muzeum Archeologiczno-Historyczne,  
Elbląg, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, wt.–nd. 09.00–17.00 55 232 72 73  
Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1,
13 IV–30 IX wystawy 9.00–19.00, tereny zamkowe 9.00–20.00,
1 X–12 IV wystawy 10.00–15.00, tereny zamkowe 15.00–16.00 55 647 08 00
Muzeum Ziemi Braniewskiej, Braniewo, ul. Gdańska 19 (przy Zespole Szkół Zawodowych) 
Muzeum Miasta Malborka, ul. Kościuszki 54 55 647 47 47
Muzeum Mikołaja Kopernika, Frombork, ul. Katedralna 8, wt.–nd. 09.00–16.00 55 244 00 71  
Muzeum Wisły, Tczew, ul. 30 stycznia 4 58 530 22 52 wew. 21/23
Fabryka Sztuk, Tczew, ul. 30 Stycznia 4, pn.–pt. 8.00–18.00, sb., nd. 10.00–18.00, sb., nd. poza sezonem 10.00–16.00 58 530 44 81
Muzeum Zalewu Wiślanego, Kąty Rybackie, ul. Rybacka 64, pn.–pt. 8.00–16.00 55 247 87 77
Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk, ul. Ołowianka 9–13, wt.–nd. 10.00–16.00 58 301 86 11

Śluzy 
Otwierane na żądanie w określonych godzinach. Przygotować drobne pieniądze za śluzowanie. Można dzwonić pół godziny przed planowanym wpłynię-
ciem do obsługi poszczególnych śluz – telefony poniżej. Informacje na temat godzin otwarcia śluz dostępne są na stronie internetowej RZGW Gdańsk 
(www.rzgw.gda.pl), w zakładce: Szalki żeglowne / Czas pracy śluz i pochylni, mosty.
Uwaga! Przed rejsem warto sprawdzić stan wysokości wód. W czasie wysokich stanów wody na Wiśle śluzy: Gdańska Głowa, Przegalina i Biała Góra 
są zamykane. 
ŚLUZA NA SZKARPAWIE
GDAŃSKA GŁOWA (0,25 km) – SZKARPAWA – WISŁA
Telefon do obsługi: 55 247 17 07 | 735 094 723  
ŚLUZY NA NOGACIE
MICHAŁOWO (38,59 km)
Telefon do obsługi: 55 247 14 17 | 511 603 316 
RAKOWIEC (23,95 km)
Telefon do obsługi: 55 272 83 71 | 515 549 552 
SZONOWO (14,50 km)
Telefon do obsługi: 55 272 20 49 | 509 219 551
BIAŁA GÓRA (0,41 km) – NOGAT – WISŁA
Telefon do obsługi: 55 277 16 91 | 797 511 541 
ŚLUZA NA MARTWEJ WIŚLE
PRZEGALINA (0,55 km) – MARTWA WISŁA – WISŁA
Telefon do obsługi: 58 323 93 76 | 786 876 453

Mosty 
Mosty, przeważnie zwodzone, otwierane są w określonych godzinach. Każdorazowo warto porozmawiać z obsługą 
o dokładnej godzinie kolejnego otwarcia mostu. Telefony podajemy poniżej.
SZKARPAWA
GDAŃSKA GŁOWA (0,25 km) – kładka obrotowa
Kładka jest otwierana w godzinach pracy śluzy Gdańska Głowa. Szczegółowe informacje są podane na stronie internetowej 
RZGW Gdańsk (www.rzgw.gda.pl), w zakładce: Szalki żeglowne / Czas pracy śluz i pochylni, mosty. Telefon do obsługi: 55 247 17 07 | 735 094 723
DREWNICA (2,85 km) – most drogowy, zwodzony
Godziny otwarcia mostu są podane na stronie internetowej ZDP Nowy Dwór Gdański (www.bip.zdpndg.pl), w zakładce: 
Menu przedmiotowe / Most Drewnica. Telefon do obsługi: 55 247 22 35 | 882 065 597 
RYBINA (14,98 km) – most obrotowy kolei wąskotorowej
W sezonie most jest otwarty od rana do wieczora, zamykany na czas przejazdu kolejki. Poza sezonem otwierany po uprzednim 
zgłoszeniu. Informacje o godzinach zamknięcia są podane na stronie Żuławskiej Kolei Dojazdowej (www.kolejzulawska.pl), 
w zakładce: Aktualności. Telefon do obsługi: 722 239 569
RYBINA (15,45 km) – most drogowy, zwodzony
Godziny otwarcia mostu są podane na stronie internetowej ZDW w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl), 
w zakładce: Obiekty mostowe / Godziny otwarcia mostów zwodzonych. Telefon do obsługi: 55 247 86 17 | 509 498 395  
WISŁA KRÓLEWIECKA
RYBINA (0,15 km) – most drogowy, zwodzony
Godziny otwarcia mostu są podane na stronie internetowej ZDW w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl), 
w zakładce: Obiekty mostowe / Godziny otwarcia mostów zwodzonych. Telefon do obsługi:  55 247 86 17 | 509 498 395
SZTUTOWO (6,50 km) – most drogowy, zwodzony
Godziny otwarcia mostu są podane na stronie internetowej ZDP Nowy Dwór Gdański (www.bip.zdpndg.pl), 
w zakładce: Menu przedmiotowe / Most Drewnica. Telefon do obsługi: 55 247 22 35 |667463812 | 606321559 
MARTWA WISŁA
PRZEGALINA (0,55 km) – most drogowy, zwodzony
Most jest otwierany w godzinach pracy śluzy Przegalina. Szczegółowe informacje są podane na stronie 
internetowej GZDiZ w Gdańsku (www.gzdiz.gda.pl), w zakładce: Drogi / Harmonogram Obiektów Zwodzonych. 
Telefon do obsługi:  514 953 638

SOBIESZEWO – most drogowy, zwodzony
Godziny otwarcia mostu są podane na stronie internetowej GZDiZ w Gdańsku (www.gzdiz.gda.pl), w zakładce: 
Drogi / Harmonogram Obiektów Zwodzonych. Telefon do obsługi: 507 433 264
Otwarcie mostu może nie nastąpić automatycznie o podanej godzinie, ale dopiero po sygnale dźwiękowym z jednostki lub telefonie – 
ze względu na duży ruch jachtów, które pływają w pobliżu mostu, ale nie chcą przepływać. Uwaga! Kotwice w okolicy mostu nie trzymają!
ELBLĄG
NOWAKOWO – most drogowy, pontonowy 
Godziny otwarcia są podane na stronie internetowej www.zdp.bip.powiat.elblag.pl. Telefon do obsługi: 55 231 27 27
ELBLĄG – mosty zwodzone: Górny (Niski) i Dolny (Wysoki) 
Obsługa obydwu mostów odbywa się ze stanowiska dyspozytorskiego przy moście Dolnym.Telefon do obsługi: 602 218 346
KANAŁ PASŁĘKI
Nowa Pasłęka – most drogowy, zwodzony. Most samoobsługowy. 
TUGA
Nowy Dwór Gdański – most drogowy, zwodzony
Zarządcą mostu jest Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim. Kontakt: www.miastonowydwor.pl, telefon: 55 247 24 01
MOTŁAWA
Gdańsk – Stare Miasto (1,8 km) – piesza kładka zwodzona na wyspę Ołowianka
Godziny otwarcia kładki są podane na stronie internetowej GZDiZ w Gdańsku (www.gzdiz.gda.pl), 
w zakładce: Drogi / Harmonogram Obiektów Zwodzonych. Telefon do obsługi: 516 970 048
Gdańsk – Stare Miasto (2,3 km) – piesza kładka obrotowa na Wyspę Spichrzów 
Kładka w budowie. Planowane otwarcie w 2019 roku. Godziny otwarcia kładki będą podane na stronie internetowej GZDiZ 
w Gdańsku (www.gzdiz.gda.pl), w zakładce: Drogi / Harmonogram Obiektów Zwodzonych.
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Na Zalewie Wiślanym dozwolone jest także pływanie w nocy. Po zmroku jacht musi mieć odpowiednie dokumenty i wyposażenie – światła nawigacyjne, 
środki ratunkowe z odpowiednimi dodatkami (np. światełkami przy pasach). Uwaga! Podczas nocnego pływania łatwo wpaść na nieoznakowane sieci rybackie.

Jak śluzować?

Na Pętli Żuławskiej znajduje się sześć śluz umożliwiających pokonanie różnych poziomów rzek. Śluzowanie wymaga skupienia i dobrej organizacji. Wpłyniecie 
do śluzy najlepiej uzgodnić około pół godziny wcześniej z obsługą obiektu. Telefony zostały podane w dziale „Informator” (patrz str. 82). 
Podpływając do zamkniętej śluzy, należy przycumować jednostkę w awanporcie i czekać na otwarcie wrót. Z reguły obsługa śluzy otwiera jedne wrota, 
co oznacza około 4,5 m szerokości na wykonanie manewru wejścia i wyjścia. 
Przed wpłynięciem do śluzy należy przygotować cumy, by wewnątrz śluzy przycumować jednostkę do polerów, ucha cumowniczego lub drabinki. Z uwagi 
na zmiany poziomu wody wewnątrz śluzy, zawsze cumujemy na biegowo. Do śluzy wpływamy spokojnie, ale przy utrzymaniu takiej mocy silnika, która 
umożliwi manewrowanie jednostką. Do śluzowania wystarczą dwie osoby. Jedna za sterem, druga do cumowania. Bardziej doświadczeni wodniacy poradzą 
sobie samodzielnie. 
Uwaga! W okresie wysokich stanów wody na Wiśle śluzy łączące Wisłę z Nogatem (Biała Góra), Szkarpawą (Gdańska Głowa) czy Martwą Wisłą (Przegalina) 
są zamykane do czasu ustabilizowania Wisły. Przed rejsem warto to sprawdzić! RZGW w Gdańsku przypomina o konieczności stosowania przez jednostki 
śluzowane odbijaczy wykonanych z tworzyw sztucznych (np. PCV), plecionych lub drewnianych, w ilości odpowiedniej do długości jednostki, z uwagi na 
możliwość powstania uszkodzeń na ścianach komory. Jednostki niemające odbijaczy lub z odbijaczami gumowymi nie będą śluzowane.

Jak pokonywać mosty i mosty zwodzone?

Każdy most ma oznaczoną wysokość przęsła od lustra wody przy wysokiej wodzie (WWŻ) oraz przy średniej wodzie (WŚ). W miejscu wskazanego bez-
piecznego przejścia na przęśle mostu znajduje się żółty romb. 
Mosty zwodzone na Pętli Żuławskiej otwierane są w wyznaczonych godzinach. Należy zapoznać się z nimi przed wypłynięciem w rejs, np. na stronie www.
petla-zulawska.pl. Przepływamy dopiero po podniesieniu przęsła.

Jak czytać oznakowanie brzegowe na Wiśle?

Zielone romby i żółte iksy na lewym oraz czerwone kwadraty i żółte krzyże na prawym brzegu. Znaki ustawione są zawsze parami, lecz w różnej kolejności. 
Płyniemy przy lewym brzegu, gdy są tam zielone romby i żółte iksy. Przechodzimy do prawego brzegu i płyniemy wzdłuż niego gdy pojawiają się tam na 
brzegu czerwone kwadraty i żółte krzyże. Czasami dodatkowo na wodzie zakotwiczone są zielone lub czerwone bakeny, które oznaczają dla nas skrajną 
lewą lub prawą stronę szlaku. Oznakowanie brzegowe jest szczególnie istotne przy niskich stanach wody. Wtedy odkładają się spore ilości piasku, tworząc 
uciążliwe przemiały, nieraz tarasujące główny nurt, a wtedy głębokości poniżej 1 m nie są czymś niezwykłym. Szerokość lustra wody wynosi około 500 m, 
dlatego ważne jest, by mieć ze sobą lornetkę umożliwiającą dokładne odczytywanie znaków na przeciwnym brzegu, co często stanowi wyzwanie. Znaki 
bywają zniszczone lub przysłonięte roślinnością.

Jak zyskać czas na Wiśle na odczytanie rzeki

Jeśli chcecie zyskać czas na odszukanie znaków bądź dokładniejsze odczytanie rzeki, radzimy obrócić jacht dziobem do nurtu i utrzymywać go z odpowied-
nimi obrotami silnika. Z tego samego względu warto wyposażyć jacht w zapasowy silnik lub przynajmniej skuteczną kotwicę, która ułatwi hamowanie 
jednostki i ochroni przed groźnym uderzeniem w ostrogę kamienną w przypadku awarii napędu.

Co zaskakuje śródlądowych żeglarzy na Zalewie Wiślanym?

 – Bardzo szybko zmieniająca się pogoda. Nagłe pojawianie się krótkiej i wysokiej fali, która potrafi dokuczyć nawet morsko opływanym żeglarzom. 
W połączeniu z silnym wiatrem, wymusza to redukcję ożaglowania i konieczność sztormowania. Użycie silnika przyczepnego bywa kłopotliwe – śruba 
wyskakuje z wody. Przy załamaniu pogody możemy być zatrzymani w porcie nawet na 2–3 dni. 

 – Zmiana kierunku wiatru w trakcie płynięcia, kiedy wiatr „odkręca”. Różnice zafalowania akwenu i siły wiatru, zależne od jego kierunku. Ma to istotny 
wpływ na planowanie trasy rejsu. 

 – Konieczność codziennego odbierania prognoz pogody. Jeżeli nie mamy radia, zawsze możemy zadzwonić do Kapitanatu Portu w Elblągu (55 234 77 11, 
całodobowo), bosmanatu w Tolkmicku (55 231 66 14 w godz. 7.00–15.00) lub Fromborku (55 243 72 19, w godz. 7.00–15.00). 

 – Duża ilość sieci rybackich, często rozstawionych tuż przy torze wodnym. Oznakowanych niewłaściwie lub nieoznakowanych. 
 – Brak możliwości noclegu „na dziko” przy brzegu. Od brzegu oddziela nas bowiem szeroki pas płycizn i trzcinowiska. Nocleg na kotwicy może okazać się 
niebezpieczny, gdy nagle wzrośnie siła wiatru i zmieni się jego kierunek. Reguła ta ma pewne wyjątki. „Na dziko” możemy bezpiecznie zanocować w uj-
ściach rzek – Szkarpawy, Nogatu, Wisły Królewieckiej, Pasłęki, a także w Zatoce Elbląskiej. 

 – Konieczność trzymania się torów podejściowych w czasie wchodzenia do portów, ze względu na płycizny. Od tej reguły również można stosować wyjątki, 
dotyczy to jednak jachtów balastowo-mieczowych. 

 – Wchodzenie i wychodzenie z portów na silniku. Na żaglach swobodnie i bezpiecznie wpłyniemy jedynie do Krynicy Morskiej i Kątów Rybackich. 
 – Liczne oznakowanie nawigacyjne (dzienne i nocne) – stawy, pławy, światła, a nawet latarnia morska, według których kontrolujemy swoją pozycję. 
 – Możliwość kontroli przez Straż Graniczną, szczególnie w okolicy Piasków i Nowej Pasłęki. 
 – W razie niepewności można skorzystać z porad dla wodniaków m.in. Piotra Saleckiego, współautora locji o Pętli Żuławskiej, tel. 501 647 139.

Bezpiecznego wypoczynku na wodach Pętli Żuławskiej!

Czym pływać?

Rzeki Pętli Żuławskiej
Prawie każdą jednostką, jednak z uwagi na znikomy nurt, wyposażoną w silnik motorowy: jachtem, jachtem żaglowym, hausbotem. Z uwagi na małe głębokości 
każdorazowo należy sprawdzić poziom rzek, które ulegają okresowym wahaniom. Rzeki polecane dla kajakarzy to: Tuga, Wierzyca, Liwa, Pasłęka, Motława. 

Zalew Wiślany
Zdecydowanie jachtem balastowo-mieczowym. Ze starszych typów doskonale sprawdzają się Venus, Carina, Nash, Giga, Chochlik, ale takich jachtów 
spotykamy już na wodzie coraz mniej. Z nowszych polecamy te większe – Solina 800, Tango 30, Antila 26, Tes 32, Janmor 31. Mniejsze jachty płaskodenne 
przy większej fali – o co na Zalewie łatwo – będą sprawdzać się gorzej. Zanurzenie jachtu powinno oscylować w granicach 50–80 cm. Zalew Wiślany jest 
akwenem bardzo płytkim, mimo okresowo prowadzonych pogłębień wybranych portów. Żeglując na jachtach o większym zanurzeniu (np. Nefryt), można 
nie wejść do niektórych portów, jak np. Piaski, lub narazić się na przytarcie o dno.

Gdzie wypożyczyć jacht?

Na szlakach Pętli Żuławskiej i na całym Zalewie Wiślanym jest obecnie zaledwie kilka przystani, w których możemy wyczarterować jacht, np. w Górkach 
Zachodnich, Elblągu czy Nowej Pasłęce. Armatorzy i firmy mają do dyspozycji łącznie około 30 jachtów żaglowych, ale z roku na rok ta liczba rośnie. 
Zwiększa się również liczba osób zainteresowanych żeglowaniem na hausbotach (barkach motorowych). Obecnie wypożyczenie hausbotów możliwe jest 
w Elblągu, Nowej Pasłęce, Rybinie, Żuławkach czy Malborku.
Ciekawym rozwiązaniem jest czarter jachtu na Pojezierzu Iławskim, w Iławie lub Ostródzie, przez dwie załogi. Pierwsza załoga wypływa z Iławy i po prze-
płynięciu Kanału Elbląskiego kończy rejs na Zalewie Wiślanym, w wybranej przystani na szlaku Pętli Żuławskiej lub w Gdańsku. Druga płynie z powrotem. 
Dzięki temu nie trzeba płynąć dwa razy tą samą trasą. W Gdańsku wypożyczymy jachty o zanurzeniu odpowiednim na wody Zatoki Gdańskiej, ale nie 
Zalewu Wiślanego.

Kwalifikacje załogi

Rzeki Pętli Żuławskiej
Przepisy nie wymagają specjalnych uprawnień. Na rzekach Pętli istnieje możliwość wypożyczenia jachtów i hausbotów bez patentów motorowodnych 
czy żeglarskich. Uprawianie turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub jachtach motorowych o mocy silnika powyżej 
10 kW wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy. W przypadku uprawiania żeglugi na hausbo-
tach (tj. jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m, których prędkość maksymalna jest ograniczona konstrukcyjnie do 
15 km/godz) nie jest wymagane posiadanie dokumentu kwalifikacyjnego, jednak osoba prowadząca jacht powinna przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa 
na wodzie. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez armatora lub osobę przez niego upoważnioną. Dokument potwierdzający odbycie ww. szkolenia 
powinien mieć kierownik statku w czasie podróży.

Zalew Wiślany
Od 2007 roku niekomercyjne jachty morskie zwolnione są z obowiązku posiadania Kart Bezpieczeństwa, a co za tym idzie WWR i innych dokumentów. 
Po wodach Zalewu Wiślanego można w zasadzie żeglować każdym śródlądowym jachtem żaglowym. Zgodnie z nowymi przepisami wystarczy osoba 
z patentem żeglarza jachtowego.

W co powinien być wyposażony jacht na wodach Zalewu Wiślanego?

Zalecane wyposażenie podstawowe:
 – fok sztormowy
 – mapy
 – pławka dymna pomarańczowa 
 – rakiety czerwone
 – UKF
 – GPS
 – szelki asekuracyjne
 – koło ratunkowe z rzutką

Niezbędne są także:
 – lornetka
 – róg mgłowy
 – latarka z zapasem baterii
 – morskie pasy ratunkowe lub kamizelki pneumatyczne
 – wc chemiczne 
 – druga kotwica
 – pompa zęzowa

Przydatne: dodatkowe liny, drugi sztag, topenanta
Uwaga! Warto mieć ze sobą dobrze wyposażoną skrzynkę bosmańską. Za-
kupy żeglarskie na obszarze Pętli Żuławskiej możliwe są jedynie w Gdańsku, 
w Elblągu (skromne) i w Iławie.

Stan techniczny jachtu 

Przed każdym rejsem należy dokładnie sprawdzić stan techniczny jednostki, olinowanie stałe i ruchome, żagle, zapas paliwa i wody. W przypadku pla-
nowanego wpłynięcia na Zalew Wiślany należy także skontrolować balast jachtu. Pamiętajmy, że możemy być jedyną jednostką na wodzie i nie będzie 
kogo poprosić o pomoc.

W jakich godzinach pływać?

Z uwagi na bezpieczeństwo na rzekach Pętli Żuławskiej pływamy od świtu do zmierzchu. Godziny pływania uzależnione są także od godzin otwarcia 
śluz. Przed wypłynięciem należy sprawdzić, jaki odcinek uda się przepłynąć w ciągu jednego dnia i odpowiednio zaplanować postój. Jednostką motorową 
pokonujemy średnio 6–8 km/godz.
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A. Znaki zakazu
1. przejścia
2. wyprzedzania
3. wyprzedzania (dotyczy tylko zestawów)
4. mijania i wyprzedzania
5. postoju (kotwiczenia lub cumowania) po tej stronie szlaku żeglownego, po 

której stoi znak 
6. cumowania na szerokości określonej na znaku w metrach (od znaku) 
7. kotwiczenia lub wleczenia kotwic, łańcuchów lub lin po tej stronie szlaku że-

glownego, po której stoi znak
8. cumowania do brzegu
9. zawracania

10. wytwarzania wysokiej fali lub zjawiska przyssawania
11. przejazdu poza skrajnię oznaczoną tablicami albo zielonymi światłami
12. przejścia (przygotować się do wejścia lub przejścia)
13. pływania statków o napędzie mechanicznym
14. pływania statków sportowych
15. pływania na nartach wodnych
16. pływania statkami żaglowymi
17. pływania łodziami wiosłowymi
18. pływania na desce z żaglem
19. koniec strefy rozwijania dużych prędkości dla małych statków sportowych lub 

rekreacyjnych
20. wodowania i wciągania statków na brzeg
21. ruchu skuterów wodnych

B. Znaki nakazu
22. ruchu w kierunku wskazanym przez strzałkę
23. ruchu po tej stronie szlaku żeglownego, która leży z lewej burty statku
24. ruchu po tej stronie szlaku żeglownego, która leży z prawej burty statku
25. trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty statku
26. trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty statku
27. przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty
28. przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty
29. zatrzymania się w warunkach określonych przepisami
30. nieprzekraczania podanej prędkości (w km/godz.)
31. nadania sygnału dźwiękowego
32. zachowania szczególnej ostrożności
33. zachowania szczególnej ostrożności przy wypływaniu na główną drogę wodną
34. zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu głównej drogi wodnej
35. zmiany kursu lub prędkości przez statki idące główną drogą wodną, gdy  

z bocznej drogi wychodzą statki
36. prowadzenia nasłuchu
37. prowadzenia nasłuchu na wskazanym kanale

C. Znaki ograniczenia
38. głębokości szlaku żeglownego (w metrach)
39. prześwitu nad zwierciadłem wody (w metrach)
40. szerokości przejazdu lub szlaku żeglownego
41. inne ograniczenia ruchu żeglugowego
42. granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu  

(w metrach)

D. Znaki zezwoleń i zaleceń
43. przejścia w obydwu kierunkach
44. przejścia w jednym kierunku (przejście z przeciwnego kierunku  

zabronione)
45. trzymania się we wskazanym obszarze
46. przejścia w kierunku określonym strzałką

Znaki żeglugowe regulacji ruchu na śródlądowych drogach wodnych
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Część IV. Znaki żeglugowe
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UWAGA!
Śródlądzie (płynąc z prądem rzeki)

Kolor czerwony – prawa strona szlaku żeglugowego
Kolor zielony – lewa strona szlaku żeglugowego

Morze
Kolor czerwony – lewa strona toru wodnego
Kolor zielony – prawa strona toru wodnego

1. Lewa strona szlaku żeglownego
2. Rozgałęzienie szlaku żeglownego
3. Prawa strona szlaku żeglownego
4. Miejsce niebezpieczne przy lewym brzegu szlaku żeglownego
5. Miejsce niebezpieczne na środku szlaku żeglownego
6. Miejsce niebezpieczne przy prawym brzegu szlaku żeglownego
7. Znak odosobnionego bezpieczeństwa
8. Znak bezpiecznej wody
9. Przebieg szlaku żeglownego wzdłuż lewego brzegu

10. Przebieg szlaku żeglownego wzdłuż prawego brzegu
11. Przejście szlaku żeglownego od prawego do lewego brzegu 
12. Przejście szlaku żeglownego od lewego do prawego brzegu
13. Znak ustawiony z lewej strony wyjścia z jeziora lub szerokiej drogi wodnej
14. Znak ustawiony z prawej strony wyjścia z jeziora lub szerokiej drogi wodnej
15. Flaga „A” Uwaga! Nurek pod wodą.

1. Lewa strona szlaku żeglownego
2. Prawa strona szlaku żeglownego
3. Główny tor w prawo
4. Główny tor w lewo
5. Znaki odosobnionego niebezpieczeństwa
6. Znak bezpiecznej wody
7. Znaki specjalne
8. Przejście żeglowne pod mostami stałymi – lewa strona
9. Przejście żeglowne pod mostami stałymi – prawa strona

10. Przejście żeglowne pod mostami stałymi – najlepszy punkt przejścia
11. Prześwit pod konstrukcją mostu dla średniego stanu wody
12. Ograniczona wysokość prześwitu, głębokość, szerokość przejścia

Znaki wyznaczające granicę szlaku żeglownego na wodach śródlądowych

Znaki wyznaczające granicę szlaku żeglownego na wodach morskich

Znaki oznakowania kardynalnego  
na wodach morskich

Znaki oznakowania kardynalnego  
na wodach śródlądowych

E. Znaki informacyjne
47. zezwolenie przejścia
48. linia napowietrzna nad drogą wodną (wysokość linii nad poziomem najwyższej 

wody żeglownej)
49. jaz w bliskiej odległości
50. prom na uwięzi
51. prom przemieszczający się swobodnie
52. zezwolenie na postój
53. zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach podana jest na 

znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku
54. zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podany-

mi na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku
55. zezwolenie na postój, burta przy burcie, w maksymalnej liczbie podanej na znaku
56. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania niezaładowanych 

materiałów niebezpiecznych
57. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny poka-

zywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek
58. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny poka-

zywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki
59. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny poka-

zywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki
60. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które nie 

są zobowiązane pokazywać znaków
61. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które 

powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek
62. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które 

powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki
63. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które 

powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki
64. miejsce postoju dla wszystkich statków, które nie są zobowiązane pokazywać 

znaków
65. miejsce postoju dla wszystkich statków, które powinny pokazywać jedno 

niebieskie światło lub stożek
66. miejsce postoju dla wszystkich statków, które powinny pokazywać dwa niebie-

skie światła lub stożki
67. miejsce postoju dla wszystkich statków, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub stożki
68. zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny
69. zezwolenie na cumowanie do brzegu
70. miejsce postoju zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów
71. miejsce do zawracania
72. miejsce skrzyżowania głównej drogi wodnej z boczną
73. miejsce połączenia głównej drogi wodnej z boczną
74. miejsce skrzyżowania bocznej drogi wodnej z główną
75. miejsce połączenia bocznej drogi wodnej z główną
76. koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia – obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu
77. jedno lub dwa białe światła stałe przed przeszkodą – należy się zatrzymać jeżeli wymagają tego przepisy
78. jedno lub dwa białe światła migające przed przeszkodą – przejście dozwolone
79. miejsce poboru wody pitnej
80. telefon
81. zezwolenie na ruch statków o napędzie mechanicznym
82. zezwolenie na pływanie statkami sportowymi
83. zezwolenie na pływanie na nartach wodnych
84. zezwolenie na pływanie statkami żaglowymi
85. zezwolenie na pływanie łodziami wiosłowymi
86. zezwolenie na pływanie na desce z żaglem
87. zezwolenie na ruch z dużą prędkością małych statków sportowych lub rekreacyjnych
88. zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg
89. wskazanie kanału radiotelegaficznego, na którym można uzyskać informacje nawigacyjne
90. zezwolenie na ruch skuterów wodnych

89

88



W
IS

ŁA

Fo
t.

 P
. B

ro
zd

ow
sk

i.
Fo

t.
 A

. W
oł

os
z

Fo
t.

 P
. B

ro
zd

ow
sk

i
Fo

t.
 U

M
 T

cz
ew

Fo
t.

 U
M

 T
cz

ew
Fo

t.
 F

ot
og

ra
fia

-d
ro

ne
m

.p
l

Przystań żeglarsko-pasażerska w Tczewie
GPS: N 54°05’08”   E 18°48’19”

Pomosty cumownicze w Tczewie 
GPS: N 54°04’57”   E 18°48’23”

2,4

2,4

2,4
3

2,5

2,4
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ła

N

Wisła

N

83-110 Tczew, ul. Nadbrzeżna
tel. 58 531 46 26
e-mail: info@tcsir.pl 
www.tcsir.pl 

Długość pomostu ok. 15 m. Mogą przy nim cumować małe jachty, 
łodzie motorowe i kajaki.

Przystań dla statków pasażerskich dysponuje linią cumowniczą o długości 102 m z 4 miejscami do 
cumowania. Dodatkowo w obiekcie jest 10 stanowisk dla łodzi motorowych i jachtów.

83-110 Tczew, ul. Nad Wisłą
tel. 58 531 46 26
e-mail: info@tcsir.pl 
www.tcsir.pl

Pomost zbudowany w ramach projektu  
„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”

Na terenie                  

Na terenie                                                                        

W pobliżu                                                                                      

W pobliżu                                                                                                                                       
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Część V. Baza żeglarska Pętli Żuławskiej – porty i przystanieporty i przystanie
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Przystań rybacka w Mikoszewie
GPS: N 54°20’00”   E 18°56’36”

Port w Świbnie 
GPS: N 54°20’08”   E 18°56’08”

2

2

P
r
z
e
k

o
p

 W
is

ły

N

Przekop Wisły N

Przystań Tęcza w Wiślince
GPS: N 54° 20’ 12”   E 18°49’29’’

Przystań w Błotniku
GPS: N 54°17’18”    E 18°55’20”

N
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r
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isła

3

3

80-690 Gdańsk-Świbno,
ul. Świbnieńska 9
Kapitanat portu w Gdańsku 
tel. 58 343 05 10

Nabrzeża betonowe wyłożone są oponami i mają polery cumownicze. Slip łodzi rybackich mieści się 
na nabrzeżu zachodnim. Jachty cumują zwyczajowo na końcu nabrzeża zachodniego.

Nowoczesna baza z infrastrukturą dla żeglarzy i motorowodniaków. Dostępnych jest 
75 miejsc do cumowania, w tym 3 dla dużych jednostek (maks. długość 12 m). W obiekcie 
jest także bramownica oraz slip najazdowy (szerokość 5 m, spadek 24 cm/m, głębokość 
na końcu slipu 1,5 m).

Przystań zlokalizowana tuż przy moście zwodzonym 
łączącym stały ląd z wyspą Sobieszewską. Cumujemy 
przy y-bomach.

83-011 Wiślinka, ul. Piaskowa 7
tel. 501 953 536
e-mail: bartekzyho@wp.pl

82-103 Mikoszewo,
ul. Gdańska 104

Na terenie                               

Na terenie                                                

Na terenie                                                                                                                           

W pobliżu                                                                                                                           

W pobliżu                                                                                                       

W pobliżu                                                                                                                       

Przystań w Mikoszewie pozbawiona jest jakiejkolwiek infrastruktury,  która byłaby dostępna dla żeglarzy. 
Po zacumowaniu najlepiej jak najszybciej uzyskać akceptację użytkowników przystani na postój.

83-020 Cedry Wielkie,  
Błotnik, ul. Nadwiślańska 2
tel. 697 557 306, e-mail: 
gkmcedrus@wp.pl

Przystań zbudowana w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”
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Port jachtowy Górki Zachodnie
GPS: N 54°21’29”   E 18°46’49”

Jacht Klub Morski Neptun – Górki Zachodnie
GPS: N 54°21’00”   E 18°47’02”
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Port jachtowy
Górki Zachodnie

Marina Przełom – Górki Zachodnie
GPS: N 54°21’25”   E 18°46’53”
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Marina Przełom

80-643 Gdańsk, ul. Przełom 10
tel. 58 307 09 27
www.jkm-neptun.com.pl
e-mail: info@jkm-neptun.com.pl

Na przystani 80 miejsc postojowych 
przy y-bomach, rozmieszczonych po obu 
stronach basenu.

Umiejscowiona w małej zatoczce. Kompleks obiektów umożliwia obsługę śródlądowej turystyki wodnej, w tym
obsługę turystów niepełnosprawnych. Znajdują się tu miejsca do cumowania, sanitariaty, hangar i slip. 
W 2018 roku przystań została rozbudowana. Wykonano kanał dopływowy do obiektu, nabrzeże skarpowe 
(narzutowe) i pomost do cumowania 32 jednostek pływających wraz z jego wyposażeniem.

80-643 Gdańsk, ul. Przełom 9
tel. 517 806 529
www.sportgdansk.pl/obiekty
e-mail: marek.lenard@sportgdansk.pl

Północna część basenu przeznaczona jest dla większych jachtów, natomiast południowa – dla mniejszych.  
W części południowej basen portowy przedzielony jest kilkoma drewnianymi pomostami. Większość stanowisk 
postojowych wyposażona jest w solidne dalby. Cumujemy rufą lub dziobem do kei.

80-643 Gdańsk, ul. Przełom 24 
tel. 668 868 228 
www.marinaprzelom.pl
e-mail: marina@marinaprzelom.pl

Przystań znajduje się 15 km od centrum Gdańska, 
obejmuje teren prawie 12 tys. m². Dzięki 140-metrowemu 
pomostowi jest przystosowana do cumowania 25 jachtów 
żaglowych lub motorowych. Cumowanie za pomocą bojek. 
Głębokość na jednakowym poziomie 3 m.

Na terenie                                                                                                                                           
Na terenie                                                                                                                           

Na terenie                                                                                                                                           

W pobliżu                                                                                                                                           

W pobliżu                                                                                                                            

W pobliżu                                                                                                         

Stanica Wodna w Wiślince
GPS: N 54°34’12”   E 18°80’08”

83-011 Wiślinka,
ul. Brzegowa 3

Na terenie                                    

W pobliżu                                                                                                                           
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Akademicki Klub Morski - Górki Zachodnie
GPS: N 54°22’00”   E 18°46’36”

AZS Cosa – Górki Zachodnie
GPS: N 54°22’02”   E 18°46’37”

Narodowe Centrum Żeglarstwa 
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

GPS: N 54°22’04”   E 18°46’42”
80-642 Górki Zachodnie, ul. Stogi 18
tel. 698 44 22 18
www.akm.gda.pl
e-mail: akm@akm.gda.pl

Przystań, oprócz nabrzeża dostępnego dla jachtów pełnomorskich, ma również miejsca cumownicze 
schowane w zacisznym i bardzo dobrze osłoniętym od falowania kanale, wchodzącym prostopadle w głąb 
lądu i zamykającym ją od strony zachodniej. 

80-642 Gdańsk, ul. Stogi 20a
tel. 58 322 26 01 
www.ncz.awf.gda.pl 
e-mail:ncz@awf.gda.pl

Po rozbudowie przystań ma 111 miejsc 
postojowych. Główny pomost, o długości 
115 m, oprócz NCŻ użytkują służby: ra-
townicza SAR, celna, administracja mor-
ska i Morski Oddział Straży Granicznej.

80-642 Gdańsk, ul. Stogi 20
tel. 58 324 81 00, 501 36 53 90
www.hotelgalion.pl
e-mail: marina@hotelgalion.pl

Port jest w stanie pomieścić 90 jednostek. Cumowanie long side na zewnątrz betonowego pirsu za pomocą 
bojek. Mniejsze jednostki cumują wewnątrz basenu, przy pomostach pływających (y-bomach) i betonowym 
nabrzeżu (przy y-bomach i bojkach).

Na terenie                                                                                                                           

Na terenie                                                                                                                       

Na terenie                                                                                                                           

W pobliżu                                                                                                                            

W pobliżu                                                                               

W pobliżu                                                                                                                            

Jacht Klub im. Conrada
GPS: N 54°21’25”   E 18°46’53”
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Jacht Klub im. Conrada

80-643 Gdańsk, ul. Przełom 26
tel. 58 307 39 12, 603 662 177
www.jkic.pl
e-mail: kontakt@jkic.pl

Cumujemy do drewnianego pomostu: od południa dalby, od 
północy bojki. Long side przy głowicy pomostu.

Na terenie                                                                                                                           

W pobliżu                                                                                                                            
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Przystań żeglarska przy ul. Tamka
GPS: N 54°21’25”   E 18°42’49”

Przystań jachtowa Stewa

Marina – Hotel Kaper

GPS: N 54°21’18”   E 18°42’31”

GPS: N 54°35’36”   E 18°71’41”

Martwa  Wisła

N

Ro
zw

ój
ka

80-627 Gdansk-Stogi,
ul. Tamka 17
tel. 506 056 097
e-mail: tamka@sportgdansk.pl

Przystań i całe zagospodarowanie 
terenu (w tym wejście na pomosty) 
jest przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. W budynku 
przystani znajduje się biuro działu ką-
pielisk i obiektów nadmorskich.

80-718 Gdańsk,
ul. Tarcice 15
tel. 58 307 09 03, 518 458 791
www.stewa.pl
e-mail: jan.marzec@wp.pl

Najlepiej zacumować do pomostu ustawio-
nego prostopadle do brzegu, wzdłuż slipu. 
Dalszych instrukcji udzieli bosman przystani. 

Na terenie                                                                                                                                                                 

Na terenie                                                                                       

W pobliżu                                                                                                                                                                                                   

W pobliżu                                                                                               

W pobliżu                                                                                               

Przystań Jachtowa Gdański Klub Morski LOK
GPS: N 54°21’25”   E 18°42’49”

3,1
3,2 3,6Martwa Wisła

N

80-627 Gdańsk-Stogi, ul. Tamka 19A
tel. 58 305 04 50, 519 196 856,
696 329 911
www.gkm.gda.pl
e-mail: klub@gkm.gda.pl

Cumujemy do nabrzeża usytuowanego rów-
nolegle do brzegu (rufą do boi). Jest też kilka 
krótkich, prostopadłych do brzegu, pływają-
cych pomostów. Nie ma żadnej osłony przed 
falowaniem wytwarzanym przez przepływa-
jące po rzece jednostki.

Na terenie                                                                                                                                                                                                                                                                          

W pobliżu                                                                                                                                                                                                                                      
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80-722 Gdańsk, 
ul. Sztutowska 21a
tel. 781 189 754
www.hotel-kaper.pl/marina/
e-mail: kapergdansk@gmail.com

Przystań położona w Kanale Rozwójki (Czarna Łacha), bocznej odnogi Martwej 
Wisły, naprzeciw klubu GKM LOK  i Mariny Stogi – w sąsiedztwie KŻM Bliza. 
Marina idealnie osłonięta od wiatru i fal. Cumujemy burtą do modrzewiowego 
nabrzeża o długości ponad 100 m z 26 polerami. 

Na terenie                                                                                                                       

Rozwójka
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Marina Gdańsk
GPS: N 54°21’00”   E 18°39’34”80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia

tel./faks: 58 301 33 78 
e-mail: marina.gdansk@mosir.gda.pl

Przystań o długości 290 m usytuowana jest wzdłuż Nabrzeża 
Szafarnia na Nowej Motławie, na wprost słynnego Żurawia 
gdańskiego. Nowoczesne zaplecze bosmanatu oraz pomiesz-
czenia sanitarne są doskonałą wizytówką dla gości przyby-
wających do Gdańska. Nabrzeża przystani wyposażone są w 
przyłącza energii oraz wody.

Na terenie                                                                                                                                          

W pobliżu                                                                                                                                         

Przystań WOPR Gdańsk
GPS: N 54°21’07”   E 18°40’35”

Cumujemy przy y-bomach, na całej długości drewnianego nabrzeża.

Na terenie                                                                                                                                           

W pobliżu                                                                                                                                

80-719 Gdańsk, ul. Litewska 2
www.pomorskie.wopr.pl
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Przystań Yacht Klub Północny

Klub Motorowodno-Żeglarski Bliza

GPS: N 54°21’27”    E 18°42’25”

GPS: N 54°28’67”    E 19°05’29”

80-609 Gdańsk, Tamka 5
tel. 58 305 05 07
www.ykpolnocny.pl

Cumujemy dziobem do nabrzeża, a rufą do 
boi cumowniczej. Jeśli wolnego miejsca jest 
dużo – ewentualnie także long side. 

Na terenie                                                                                                      

W pobliżu                                                                                                                                

Rozwójka

Rozw
ójka

W pobliżu                                                                                               

80-980 Gdańsk, ul. Tarcice 20 
tel. 781 189 754

Przystań położona w Kanale Rozwójki (Czarna Łacha), bocznej odnogi Martwej Wisły, naprzeciw mariny Kaper 
i w sąsiedzie przystani Pałacu Młodzieży. Przystań osłonięta od wiatru i fal. Cumujemy dziobem do nabrzeża, 
a rufą do boi cumowniczej.

Na terenie                                                                                                                       
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Pomosty cumownicze w Drewnicy 
GPS: N 54°17’13”   E 18°57’59”

82-103 Stegna, Drewnica

Wygodne pomosty po obydwu 
stronach mostu zwodzonego,  
łączącego Drewnicę z Żuław-
kami.

Na terenie            W pobliżu                                                                    

Polski Klub Morski w Gdańsku
GPS: N 54°23’46”    E 18°40’49”

Miejsca do cumowania znajdują się po lewej stronie. Daleko wystają polery cumownicze. Jachty cumują także 
na bojach po prawej stronie. 

Na terenie                                                                                                                          

W pobliżu                                                       

80-561 Gdańsk,
ul. Stara Twierdza 9/12
Klub – tel. 602 249 490
Bosman – tel. 789 029 730
www.pkm.gda.pl

Pomosty zbudowane w ramach projektu „Pętla Żuławska – 
rozwój turystyki wodnej. Etap I”
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Przystań żeglarska przy ul. Sienna Grobla II
GPS: N 54°21’13”   E 18°39’54”

80-752 Gdańsk, ul. Na Stępce 6
tel. 506 056 264
e-mail: sienna.grobla@sportgdansk.pl

Przystań i całe zagospodarowanie terenu (w tym wejście 
na pomosty) jest przystosowane dla osób niepełnospraw-
nych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp 
do bezprzewodowego internetu na kei.

Na terenie                                                                                                                          

W pobliżu                                                                                                              
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Przystań przy ul. Żabi Kruk dla jednostek pływających
GPS: N 54°20’32”   E 18°38’55”

80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 15,  tel. 501 710 010 
www. zabikruk.pl, e-mail: biuro@zabikruk.pl

Przystań i całe zagospodarowanie terenu (w tym wejście na pomosty) jest 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach in-
walidzkich. Dostęp do bezprzewodowego internetu na kei oraz wypożyczalnia 
sprzętu wodnego.

Na terenie                                                       

W pobliżu                                                       
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Przystań żeglarska w Rybinie
GPS: N 54°21’25”   E 18°46’53”

2,8
2

2,4 2,7

1,7

2

Wisła
Królewiecka

Szkarpawa

Szkarpawa

N

Przystań składa się z nabrzeża o długości 100 m 
do obsługi statków pasażerskich białej floty oraz 
trzech pomostów cumowniczych przy mostach 
zwodzonych na Szkarpawie i Wiśle Królewieckiej.

Przystań prywatna, położona na 11 km rzeki Szkarpawy. Cumujemy do pomostów. Na terenie przystani: 
miejsce na ognisko, łowienie ryb w stawie hodowlanym, WC, prysznice, pole biwakowe oraz slip najazdowy 
(szerokość  6 m, spadek 24 cm/m, głębokość na końcu slipu 1,2 m).

Przystań zbudowana w ramach projektu  
„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”

Na terenie                                                  

W pobliżu                                                    
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Chorążówka
GPS: N 54°28’67”    E 19°05’29”

82-103 Stegna, Rybina
tel. 500 831 365
e-mail: jacek_zielinski1@o2.pl82-13 Stegna, Choroążówka 7

tel. 793 985 189
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Przystań w Żuławkach 
GPS: N 54°17’10”   E 18°58’35”

N Szkarpawa

82-103 Stegna, Żuławki
tel. 601 617 069

Przystań prywatna, oddalona od mostu zwodzonego łączącego Drewnicę 
z Żuławkami o około 700 m. Od głównego nurtu Szkarpawy dzieli ją kępa 
zarośli. Cumujemy w sposób dowolny, zgodny z dobrymi praktykami 
żeglarskimi.
Na terenie przystani: miejsce na ognisko, wędzarnia, piec chlebowy do 
własnych wypieków, łowienie ryb w stawie hodowlanym oraz usługi 
spawalnicze i tokarskie. 

Na terenie                                                

W pobliżu                                                   

Na terenie                                                                                                      

W pobliżu                                                                                                                                
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Przystań Żeglarska Sztutowo
GPS: N 54°32’36”   E 19°18’22”

Na terenie               

W pobliżu                                                                                                                        

82-110 Sztutowo
tel. 55 247 81 51

Przystań usytuowana tuż za mostem zwodzonym w Sztutowie. Na przystani dwa pomosty pływające 
o łącznej długości 80 m i pomost drewniany na palach o długości 16 m. Przystań ponadto dysponuje slipem 
o wymiarach 5 na 11 m, do wodowania małych jednostek.  
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Pomost cumowniczy w Rybinie
GPS: N 54°21’25”   E 18°46’53”

82-103 Stegna, Rybina
tel. 500 831 365
e-mail: jacek_zielinski1@o2.pl

Przystań położona przy moście zwodzonym, w zatoczce po zachodniej stronie mostu. 
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Przystań żeglarska w Osłonce
GPS: N 54°16’23”   E 19°13’29”

82-100 Nowy Dwór Gdański, Osłonka
tel. 667 866 178 lub 605 206 835
e-mail: barbara.zloty@wp.pl

Przy pomoście jest 5–6 miejsc postojowych, 
w zależności od długości jachtów.

Przystań zbudowana w ramach projektu
 „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”

Na terenie                                                                                                                                       

Na terenie                                                  

W pobliżu                                                    
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Jachtklub Elbląg
GPS: N 54°10’32”   E 19°23’03”

82-300 Elbląg, ul. Radomska 29
tel. 55 232 67 20, 55 625 63 40 
e-mail: jachtklub@jachtklub.elblag.pl

Na terenie                                                                  W pobliżu                                                   

Port rozbudowany w ramach projektu  „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”

Cumujemy do pływającego pomo-
stu z  y-bomami na środku basenu, do 
nabrzeży północnego i południowego 
z bojami cumowniczymi oraz long side 
do nabrzeża zachodniego.
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Harcerski Ośrodek Wodny Bryza 
GPS: N 54°10’32”   E 19°23’19”

82-300 Elbląg, ul. Portowa 2
e-mail: a.sledzinska@elblag.zhp.pl
tel. 794 382 827

Cumowanie do pływających pomostów z y-bomami oraz nabrzeże, 
do którego można stanąć burtą – wyższe dla większych jednostek 
i niższe dla mniejszych. 

Na terenie                                                                                                                                    

W pobliżu                                                   
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Ognisko Sportów Wodnych Fala
GPS: N 54°9’47”   E 19°23’25”

82-300 Elbląg, ul. Wybrzeże Gdańskie 1
tel. 55 232 41 83
www.oswfala.pl
e-mail: oswfalaelblag@gmail.com

Możliwość cumowania jednostek o zanurzeniu 
od 0,5 do 1 m. Na przystani dostęp do internetu 
wi-fi i wypożyczalnia sprzętu wodnego.

Na terenie                                                                                                                       

W pobliżu                                                                                                                          
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Nabrzeże jachtowe przy Bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu
GPS: N 54°09’31”   E 19°23’32”

82-300 Elbląg, ul. Bulwar Zygmunta Augusta

Nabrzeże przystosowane do obsługi jachtów i dużych statków  
pasażerskich o długości do 100 m i zanurzeniu do 2,5 m.

Na terenie                                                   

W pobliżu                                                                                                                                            
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82-200 Malbork, ul. Parkowa 3
tel. 55 272 24 13
tel. do bosmanatu: 55 247 63 49
e-mail: info@caw.malbork.pl
www.caw.malbork.pl

Przy pomostach znajdują się 24 miejsca postojowe dla małych 
jachtów, łodzi motorowych i kajaków. Na przystani jest dostępny 
slip najazdowy (szerokość 5 m, spadek 36 cm/m, głębokość na 
końcu slipu 1,2 m).

Przystań żeglarska Park Północny w Malborku
GPS: N 54°02’51”   E 19°02’15”

Na terenie                                                                                                                                                               

W pobliżu                                                                                                                                                                                              

Przystań zbudowana w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”
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Nabrzeże cumownicze o długości 17 m, 
przystosowane do obsługi osób niepeł-
nosprawnych.

82-200 Malbork, ul. Starościńska
tel. 55 247 63 49
www.caw.malbork.pl

Przystań żeglarska Zamek w Malborku
GPS: N 54°04’11”   E 19°02’73”

Na terenie                                    

W pobliżu                                                                                                                                            

Przystań zbudowana w ramach projektu
„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”
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Kąpielisko Miejskie z funkcją przystani w Malborku

82-200 Malbork, ul. Wileńska 1
tel. 55 272 24 96
www.osir.malbork.pl

Przystań czynna tylko w okresie wakacyjnym. Uwaga! Miejsce służy raczej jako kąpielisko rzeczne niż keja. 
Można skorzystać z wody, prądu, toalet i pryszniców. Przy obiekcie stanica WOPR i policji wodnej.

GPS: N 53°02’00’’   E 19°01’17’’

Na terenie                                                                                                                                         

W pobliżu                                                                                                                                         
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Przystań Jachtowa w Białej Górze
GPS: N 53°54’53’’   E 18°53’08’’

82-400 Sztum, Biała Góra,
tel. do bosmana: 735 390 301
e-mail: krzysztof.burczyk55obb@gmail.com

Przystań udostępnia 17 miejsc po-
stojowych i miejsce do cumowania 
statku pasażerskiego. Maksymalna 
długość jachtu to 15 m. W obiekcie 
jest slip najazdowy (szerokość 5 m, 
spadek 20 cm/m, głębokość
na końcu slipu 1 m).

Na terenie                                                                                                                       

                       W pobliżu

Przystań zbudowana w ramach projektu 
„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wod-
nej. Etap I”
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Przystań w Kadynach
GPS: N 54°18’2.7”   E 19°28’1.596”

82-340 Tolkmicko, Kadyny
tel. 55 231 66 14

Cumowanie możliwe przy dobrej pogodzie i braku zafalowania, jachtem o zanurzeniu do 0,8 m. Nie wpływamy 
w głąb basenu, cumujemy tuż przy wyjściu.

Na terenie                                                        

W pobliżu                                                                                                      

Port i przystań w Suchaczu
GPS: N 54°16’46”   E 19°25’26”   
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Zalew Wiślany
82-340 Tolkmicko
Suchacz, ul. Portowa 7c
tel. 605 685 071

Port jachtowy zlokalizowany przy zachodnim nabrzeżu. Cumujemy do pływających i drewnianych pomostów. 
W głębi portu, przy betonowych nabrzeżach cumują kutry rybackie.

Na terenie                                                                                                                                         

W pobliżu                                                             
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Stanica wodna w Nadbrzeżu
GPS: N 54°16’27”   E 19°24’44”

82-300 Elbląg, Nadbrzeże
tel. 55 232 67 20, 519 865 607
www.jachtklub.elblag.pl
stanicanadbrzeze@gmail.com

Na terenie                                                                                                                                         

W pobliżu                                                             

Cumujemy do nabrzeża zachodniego. Jest ono na przeważającym odcinku ziemne. Możemy też cumować do 
nabrzeża południowego, zamykającego basen portowy. Tam z kolei solidny, drewniany pomost rozciąga się 
na całej długości.
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82-340 Tolkmicko, Kamienica Elbląska
tel. 55 231 66 14, 509 520 258

Miejsc do cumowania możemy szukać 
wśród zieleni po lewej stronie lub cumować 
do kei na samym końcu przystani.

Przystań w Kamienicy Elbląskiej 
GPS: N 54°15’48”   E 19°24’12”

Na terenie                                                                                                    

W pobliżu                                    
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Port jachtowy w Krynicy Morskiej 
GPS: N 54°22’42”   E 19°26’50”

82-120 Krynica Morska, ul. Bojerowców 4
tel. 55 247 61 12, 885 882 772
e-mail: pwikkrynicam@gmail.com

Na terenie                                                                                                         

W pobliżu                                                                                                          

Przystań rozbudowana w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”

W części przeznaczonej dla jachtów cumujemy do pływających pomostów z y-bomami lub 
burtą do nabrzeża. Pirs pasażerski o długości 100 m zajmują statki białej floty. W obiekcie 
jest slip najazdowy (szerokość  4,95 m, spadek 18 cm/m, głębokość na końcu slipu 1,7 m) 
oraz pływający (szerokość 11,55 m).
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Port w Piaskach 
GPS: N 54°25’40”   E 19°35’54”
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82-120 Krynica Morska, Piaski
tel. 55 247 60 76

Cumujemy long side do każdego z nabrzeży i pomostu. Port ma odnowione nabrzeża i pomost na środku basenu.

Na terenie                                                        

W pobliżu                                                                    
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Na terenie                                                                                                                          

W pobliżu                                                                                                                        

Port we Fromborku
GPS: N 54°21’34”   E 19°40’38”
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Zalew Wiślany

14-530 Frombork, ul. Portowa 2
tel. do bosmanatu: 55 243 72 19, 
tel. do Klubu Żeglarskiego Dal: 55 243 72 45

Port z przystanią rybacką i miejscem dla żeglarzy. Liczba 
miejsc gościnnych: 6 long side lub 15 dziobem do nabrzeża.
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Port w Tolkmicku 
GPS: N 54°19’26”   E 19°31’20”
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Zalew Wiślany

82-340 Tolkmicko, ul. Parkowa 1
tel. 510 191 935, e-mail: ryszarddoda@op.pl

Część miejsc na nabrzeżu zachodnim zajmują statki białej floty. Nabrzeże południowe jest 
na całej długości przystosowane jest do cumowania jachtów, 15 miejsc przy y-bomach.
W porcie dostępny jest slip najazdowy (szerokość 5,4 m, spadek 11 cm/m, głębokość na 
końcu slipu 0,95 m).

Na terenie                                                                                                                          

W pobliżu                                                                                                                        

Przystań zbudowana w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”
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Przystań jachtowa w Kątach Rybackich 
GPS: N 54°20’27”   E 19°14’16”

82-110 Sztutowo,
Kąty Rybackie, ul. Rybacka 66
tel. 601 777 848
e-mail: kapitan@gsj.com.pl

Na terenie                                                                                                                

W pobliżu                                              

Zalew Wiślany

N
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Przystań zbudowana w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”

Przystań znajduje się w zachodnim basenie portu w Kątach 
Rybackich. Wyposażona jest w zaplecze sanitarno-socjalne 
oraz instalację elektryczną, wodociągową i odbiór ścieków 
dostępne przy kei. Na przystani dostępny jest slip najazdowy 
(szerokość  5,1 m, spadek 17 cm/m, głębokość na końcu 
slipu 1,3 m).

Port Morski w Kątach Rybackich 
GPS: N 54°20’27”   E 19°14’16”
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Zalew Wiślany

82-110 Sztutowo,
Kąty Rybackie, ul. Rybacka 66
tel. 55 247 87 19

Kąty Rybackie to najbliższy port Zalewu Wiślanego dla jachtów płynących Wisłą Królewiecką lub Szkarpawą. 
Cumujemy burtą przy zachodnim nabrzeżu. 

Na terenie                                                                                                                

W pobliżu                                                                                     
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Port rybacki w Krynicy Morskiej 
GPS: N 54°22’36”   E 19°26’21”

2,5

2

1,4

1,3

1,8

1,7

1,5

1,3

1,4

1,6

1
1,1

1,2
1,5

1,6 1,31,5

N

Zalew Wiślany

82-120 Krynica Morska, ul. Bosmańska

W porcie brak udogodnień dla żeglarzy. Cumujemy burtą 
przy zachodnim nabrzeżu. Nabrzeże wschodnie zajmują 
kutry. 

Na terenie                                                   

W pobliżu                                                                                                                         
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Przystań żeglarska w Braniewie 
GPS: N 54°23’00”   E 19°49’21”

Pomost o długości 25 m, przeznaczony dla 
małych jednostek i kajaków.

Przystań zbudowana w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”

14-500 Braniewo, ul. Portowa
tel. 511 311 131
e-mail: przystanbraniewo@interia.pl

Na terenie                                                                                                       

W pobliżu                                                                                                                                    
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Przystań żeglarska w Starej Pasłęce 
GPS: N 54°25’54”   E 19°04’49”

Żeglarze mają do dyspozycji 22 miejsca postojowe 
do cumowania przy Y-bomach oraz w pobliżu mostu 
zwodzonego, przeznaczone dla większych jednostek 
(do 15 m). Na przystani dostępny jest slip najazdowy 
(szerokość 3,7 m, spadek 12 cm/m, głębokość na końcu 
slipu 1,1 m).

14-500 Braniewo, 
Stara Pasłęka
tel. 510 19 19 35
e-mail: ryszarddoda@op.pl

Przystań zbudowana w ramach projektu 
„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”.

Na terenie                                          

W pobliżu                                       
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Port w Nowej Pasłęce 
GPS: N 54°25’33”   E 19°44’47”

0,81,6
1,8

1 1,4 1,2
1,2

1,2

0,9

2,5

N

Zalew Wiślany

14-500 Nowa Pasłęka,
Ujście 2

Port Urzędu Morskiego. Brak infrastruktury dla żeglarzy.

Na terenie                      

Kapitanat portu, bosmanat, operator portu 
jachtowego/przystani

Gaz w butlach, ładowanie butli Pralnia

Wydzielone miejsce odprawy granicznej, celnej Klub żeglarski Naprawa silników

Informacja turystyczna Hotel/pensjonat Naprawa urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych

Bankomat Wypożyczalnia rowerów Żaglomistrz

Posterunek policji Wypożyczalnia samochodów Slip

Poczta WC Rampa

Telefon Prysznic Stocznia

Apteka Woda pitna Zimowanie jachtów

Szpital/pomoc medyczna Energia elektryczna Dźwig stacjonarny

Restauracja/bar Śmietnik Wysięgnik do masztów

Kawiarnia Odbiór ścieków zaolejonych

Zaopatrzenie (żywność, art. gosp. domowego, 
środki czystości)

Odbiór ścieków

Miejsce gościnne dla jachtów Sklep żeglarski Portowa stacja paliwa

Objaśnienie symboli usług 
dostępnych na terenie przystani i w jej otoczeniu (do 1,5 km)
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Zatoka Gdańska

Zalew Wiślany
Martwa Wisła

Wisła
Śmiała

Szkarpawa
Szkarpawa

Wisła

Królewiecka

Tu
ga

Motława

Elbląg

Pasłęka

W
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a
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Nogat

N
ogat Za

to
ka
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Kanał Elbląski

K. Elbląski

Kanał Iławski

J. Druzno

J. Piniewo

J. Ruda Woda

J. Ruda Woda

J. Bartężek

J. Ilińsk (Jelonek)

J. Jeziorak

J. Płaskie

J. Drwęckie
J. Gil Wielki

J. Pauzeńskie
J. Szeląg Wielki

J. Szeląg Mały

Gdańsk

Tczew

Gniew

Malbork

Krynica Morska

Piaski

Braniewo

Stara Pasłęka

Nowa Pasłęka

Frombork

Tolkmicko

Suchacz

Elbląg

Nowy Dwór
Gdański

Nowy Staw

Małdyty

Iława

Ostróda

Miłomłyn

Śluza Biała Góra
tel. 55 277 16 91

Śluza Szonowo
tel. 55 272 20 49

Śluza Miłomłyn

Pochylnia Całuny
Pochylnia Jelenie

Pochylnia Oleśnica
Pochylnia Kąty

Pochylnia Buczyniec

Śluza Zielona
Śluza Ostróda

Śluza Mała Ruś

Śluza Rakowiec
tel. 55 272 83 71

Śluza Michałowo
tel. 55 247 14 17

Most pontonowy w Nowakowie
tel. 55 231 27 27

Most zwodzony
w Sobieszewie
tel. 58 341 42 83

Most zwodzony Wysoki
tel. 602 218 346

Most zwodzony w Drewnicy
tel. 788 403 023

Most zwodzony w Sztutowie
tel. 55 247 86 17

Most zwodzony
samoobsługowy

Most zwodzony Niski
tel. 602 218 346

2 mosty zwodzone w Rybinie
tel. 55 247 86 17

Most obr

Most zwodzony
w Nowym Dworze Gdańskim

otowy,
kolejowy w Rybinie

Śluza Przegalina
tel. 58 323 93 76

Most zwodzony w Przegalinie
tel. 58 323 93 76, 786 876 453

Śluza Gdańska Głowa
tel. 55 247 17 07,
786 876 454

wody Pętli Żuławskiej

szlaki nieżeglowne

mosty zwodzone kładki piesze

wewnętrzne wody morskie

wody systemu Kanału Elbląskiego

pochylnie

śluzy

mosty pontonowe
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Śluza Gdańska Głowa

Śluza Przegalina

Węzeł wodny w Rybinie

Śluza Biała Góra

Podejście do przystani w Starej Pasłęce

9

10

0

ZALEW WIŚLANY

Pasłęka

Przetoka

Pasłęki

Kanał Pasłęki

Ujście Pasłęki

Port Urzędu Morskiego

Przystań PŻ

Ujście

Stara Pasłęka

Nowa Pasłęka
•

•

•

1,5
1 1

1 1,5

1

2,4

2,5
2,5

2

2
1,7

2
2,2

2,5
2,5

1,5

Węzły wodne Pętli ŻuławskiejCzynne obiekty hydrotechniczne na terenie Pętli Żuławskiej

Sugerowana droga do przystani w Starej Pasłęce prowadzi ujściem rzeki Pasłęki
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TWESTERPLA TE  F5

TWIERDZA WISŁOUJŚCIE  F5

NABRZEŻE ZBOŻOWE  F5
NARODOWE
CENTRUM
ŻEGLARSTWA    F6

WIOSNY LUDÓW     F5  F6

SOBIESZEWO               F6

BRZEŹNO               F5
LATARNIA MORSKA               F5

TARG RYBNY     F5 F6
ZIELONY MOST      F5
ŻABI KRUK                F5

Linie tramwaju wodnego:

Linia F5 Żabi Kruk – Brzeźno

Przystanki:  Żabi Kruk – Zielony Most – Targ Rybny – Wiosny Ludów – 
Nabrzeże Zbożowe – Twierdza Wisłoujście – Westerplatte – 
Latarnia Morska – Brzeźno

Linia F6 Targ Rybny – Sobieszewo

Przystanki: Targ Rybny – Narodowe Centrum Żeglarstwa – Sobieszewo

Projekt pn. „Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku” realizowany 
był w latach 2007–2012 i obejmował utworzenie dwóch linii tramwaju 
wodnego F5 i F6, z przystankami w interesujących miejscach Gdańska, od 
Mostu Zielonego w kierunku Wyspy Sobieszewskiej i Twierdzy Wisłoujście.

Linie F5 i F6 obsługiwane są przez dwa statki pasażerskie Żeglugi Gdańskiej: 
SONICA i SONICA I, których parametry techniczne zdeterminowane są przez 
warunki żeglugowo-nawigacyjne na rzece Stara Motława, na odcinku od Zie-
lonego Mostu (ulica Stągiewna) do ulic Pod Zrębem i Żabi Kruk, a zwłaszcza 
do prześwitów nad zwierciadłem wody pod mostami.

Statki mają możliwość jednorazowego przewozu 40 osób i 5 rowerów. 
Wszyscy pasażerowie zapewnione mają miejsca siedzące w zabudowanym 
i przeszklonym salonie, w celu ochrony przed zimnem lub deszczem.

Tramwaje wodne pływają w okresie od 1 maja do 30 września.

Gdański tramwaj wodny

Motława. Tramwaj wodny. Fot. A. Wołosz

Przystanek tramwaju wodnego Zielony Most. Fot. A. Wołosz Przystanek tramwaju wodnego przy ul Żabi Kruk. Fot. A. Wołosz

Wisła Śmiała. Tramwaj wodny. Fot. A. Wołosz

Przystanek tramwaju wodnego przy ul. Sienna Grobla II. Fot. A. Wołosz

Przystanek tramwaju wodnego Targ Rybny. Fot. A. Wołosz
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siedziby RZGW

pochylnie

koleje, koleje wąskotorowe

miasta / lasy

rezerwaty, parki krajobrazowe

wody / mielizny  / depresje

policja wodna

porty i przystanie morskie

porty i przystanie śródlądowe

przystanie pasażerskie

porty żeglarskie

przystanie żeglarskie / planowane

muzea

stanowiska cumownicze

pławy graniczne

pławy kardynalne

pława głębokiej wody / torowa lewa

promy

miejsca niebezpieczne

wraki

koniec wód żeglownych

latarnie morskie

1 km rzeki / 5 km rzeki

odległości w Mm

2,2 / 14,5

stawy / bramki podejściowe P/L

nautofon

świata nawigacyjne / portowe

śluzy

linie energetyczne z wysokością

mosty / kładki piesze / kładki obrotowe

mosty zwodzone czynne

mosty pontonowe

mosty zwodzone stale zamknięte

głębokość / wysokość
(wg średnich stanów wody SW)

9,5 / 2,5 / 2,6
szerokość śluzy / głębokość NWŻ
nad progiem górnym / głębokość
NWŻ nad progiem dolnym (m)

drogi

autostrady / drogi ekspresowe

domy podcieniowe

zabytki budownictwa regionalnego

zabudowa zabytkowa

pałace, dworki

miejsca pamięci

kościoły zabytkowe

wiatraki

zamki

plaże

zabytki techniki

A1

10

2,6
8

lewy brzegLB

PB prawy brzeg

Legenda
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