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Sz.P.

Ewa Dąbska
Starosta Nowodworski

Zgadzamy się z decyzją władz Powiatu dotyczącą uporządkowania terenu zbędnego kolei
wąskotorowej, w tym rozbiórki niektórych odcinków linii kolejowych. Tory z Nowego Dworu
Gdańskiego przez Kmiecin do Rakowisk oraz z Ostaszewa do Nowej Cerkwi są nieprzejezdne i
zdewastowane kradzieżami oraz rozcięte np. Drogą Krajową nr 7. Odcinek z Nowego Dworu
Gdańskiego na Cmentarz i dalej, do miejscowości Tuja jest odcinkiem czynnym. Od
miejscowości Tuja do Ostaszewa linia jest częściowo niekompletna, ale stanowi całość jako
obiekt budowlany. Koszty uzupełnienia materiału i uruchomienia linii oszacowano na ok. 100
000 zł. Jeśli uda się pozyskać takie środki może warto wrócić do pomysłu okazjonalnych a w
przyszłości regularnych osobowych pociągów na trasie Nowy Dwór Gd. – Ostaszewo. Gmina
Ostaszewo publicznie deklaruje wsparcie finansowe.
W związku z przedstawioną oceną sytuacji i nowymi ofertami pomocy proponujemy ponowne
rozważenie podjętych działań. Proponuję zorganizowanie spotkania na, którym ponownie
dokonano by przeglądu argumentów i przedstawienia propozycji działań ratunkowych:
- Uważam za warte rozważenia wpisanie trasy Nowy Dwór Gdański - Ostaszewo do ewidencji
a w następnej kolejności do rejestru zabytków co w przyszłości umożliwi otrzymanie
znacznych środków, dotychczas niedostępnych, z Ministerstwa Dziedzictwa Kultury.
- Możemy konkretnie pomóc w przygotowaniu dokumentacji i wniosków o dofinansowanie.
- Mamy propozycje zmniejszenia kradzieży torowisk.- Deklarujemy wsparcie promocyjne
zwiększające ilość podróżnych.
- Przedstawimy propozycje wsparcia organizacyjnego i osobowego ŻKD.
- Są propozycje wsparcia ze strony Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Proponujemy dać szansę trasie do Ostaszewa deklarując daleko idące wsparcie.
Wszyscy niewiele tracimy dając sobie jeszcze choć rok na poprawę sytuacji, z
pewnością uda się spożytkować tę wielką energię poparcia i zaktywizować osoby
dotychczas stojące z boku. Proponuję spowodowanie unieważnienia przetargu
lub wydzielenie z procedury przetargowej trasy Nowy Dwór Gdański –
Ostaszewo. Jednocześnie jak najszybsze podjęcie rozmów.
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Proponuję aby w rozmowach wzięli udział (większość już wyraziła zgodę na udział w
spotkaniu):
Zarząd Powiatu Nowodworskiego
Wójt Gminy Ostaszewo
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
Przedstawiciel Sejmiku Województwa Pomorskiego
Przedstawiciel Stowarzyszenia Żuławy
Przedstawiciel Związku Zawodowego Inżynierów i Techników
Przedstawiciele Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych
Żuławski Ośrodek Kultury
Klub Nowodworski
Inni deklarujący konkretne wsparcie
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