
             to gmina miejsko-wiejska położona w województwie pomorskim, w bliskim sąsiedztwie Malborka  
i Nowego Dworu Gdańskiego, przy trasach drogowych prowadzących na Mierzeję Wiślaną. Nowy Staw leży nad rzeką Świętą,  
w centralnej części Żuław Wielkich, na terenie wyniesionym ponad poziom morza od 2,5 do 5,3 m. 

MIASTO I GMINA
Nowy Staw

WALORY PRZYRODNICZE

LOCATION

NATURAL VALUES

A BIT OF HISTORY

WORTH SEEING

TROCHĘ HISTORII

- Urząd  Miejski w Nowym Stawie, ul. Bema 1, tel. 55 271 51 10, www.nowystaw.pl
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Bema 1, tel. 55 271 51 96, www.mops.nowystaw.pl
- Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki, ul. Jana Pawła II 2, tel. 55 2715156, www.noknowystaw.civ.pl
- Galeria Żuławska w dawnym kościele ewangelickim, Rynek Kościuszki
czynna od środy do niedzieli, www.nowystaw.pl/zakładka Kultura 
- Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 5, tel. 55 620 02 80, www.osirnowystaw.pl
- Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek Kazimierza Pułaskiego 2/1b, tel. 55 271 56 39
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Novamed, ul. Bema 9, tel. 55 271 51 60, 508 212 730 
- Apteka Staromiejska, Rynek Kościuszki 4, tel. 55 271 56 47
- Szkoła Podstawowa nr  2, ul. Bankowa 2, tel. 55 271 51 44, ul. Gdańska 53, tel. 55 271 56 40, www.spnowystaw.pl
- Gimnazjum, ul. Mickiewicza 51, tel. 55 271 56 48, www.gimns.civ.pl
- Przedszkole, ul. Gdańska 43B, tel. 55 271 52 40
- Gospodarstwo agroturystyczne „Rancho w Dębinie" Joanna i Marek Kownaccy
Dębina 1, tel. 609 569 757, www.ranchowdebinie.cba.pl
- Gospodarstwo agroturystyczne Wioletta i Tomasz Loryś, Nidowo 20, tel. 500 077 556 lub 606 728 963 
- Miejsca noclegowe w budynku Zespołu Służb Ratowniczych, ul. Bema 7, tel. 55 271 51 56, wew. 22 
- Przystań kajakowa, pole biwakowe ze stanowiskami dla camperów, ul. Sportowa 5, tel. 55 620 02 80, www.osirnowystaw.pl
- Restauracja „Nowy Staw", Rynek Kościuszki 16, tel. 55 271 55 00 
- Cukiernia „Jędruś", Rynek Pułaskiego 22, tel. 55 271 52 94 
- Bank Spółdzielczy, Rynek Kazimierza Pułaskiego 2, tel. 55 271 56 90 
- Powiślański Bank Spółdzielczy, Rynek Kazimierza Pułaskiego 7, tel. 55 273 20 92
- Urząd Pocztowy, ul. Obrońców Westerplatte 8, tel. 55 271 51 09 
- Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Bema 7, tel. 55 271 51 08, www.nowy-staw.osp.org.pl
- Komisariat Policji, ul. Bema 7, tel. 55 271 51 07 
- Parafia p.w. św. Mateusza Apostoła, Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, tel. 55 271 51 68, www.kolegiatans.pl
- Parafia p.w. św. Bartłomieja Apostoła, Świerki 29, tel. 55 271 57 73 
Kod pocztowy dla miasta i gminy Nowy Staw: 82-230 Nowy Staw
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Nowy Staw

Nowy Staw

Okolice Nowego Stawu zachwycają malowniczą panoramą równin żuławskich poprzecinanych licznymi ciekami wodnymi, 
przyciągają ciszą, spokojem i czystym powietrzem. Osobliwością tego terenu jest bardzo małe zalesienie. Przestrzennie dominują  
w krajobrazie pola uprawne (głównie rzepaku, pszenicy, buraków cukrowych) urozmaicone bogatą siecią hydrograficzną i dość 
rzadką zabudową osadniczą. Faunę stanowią charakterystyczne gatunki wodno-lądowe: wydra i bóbr, norka amerykańska  
i piżmak; gatunki leśne: dzik, sarna, zając; drapieżniki: lis, kuna i tchórz; ptaki: kuropatwa i bażant.
Na terenie gminy Nowy Staw wyznaczony jest Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat. Obejmuje on koryto i międzywale 
Nogatu z łąkami, licznymi starorzeczami i zabagnieniami oraz pasami oczeretów i szuwarów.

            to jedno z najstarszych miast żuławskich o ponad 670-letniej historii. Lokowany przez Zakon Krzy-
żacki w 1343 roku Nowy Staw, był we wczesnym średniowieczu najważniejszym ośrodkiem gospodarczym na Wielkich Żuławach.  
W początkach XV w. Krzyżacy uruchomili w Nowym Stawie młyn prochowy, a gdańszczanie olejarnię. Rozwinęło się na wielką skalę 
browarnictwo i gorzelnictwo oraz młynarstwo, a także handel płodami rolnymi, które spławiano rzeką Świętą głównie do Gdańska, 
Elbląga i Królewca. Mimo ostrych przepisów i wielkiej ostrożności w Nowym Stawie wybuchały co pewien czas pożary. Zanotowano, 
iż miasteczko płonęło dziesięciokrotnie w ciągu swojego istnienia. Najgroźniejszy pożar, wzniecony 12 V 1802 r. przez nieostrożnego 
służącego w jednym z gospodarstw strawił niemal 90 procent zabudowań, w tym średniowieczny ratusz. Oprócz pożarów dotkliwe 
straty przynosiły miastu częste powodzie, których w czasie od 1394 do 1888 r. naliczono 35. Obok klęsk żywiołowych miasto nękane 
było przez wojny. W XVI w. nadeszły wyniszczające wojny szwedzkie, podczas których Nowy Staw był systematycznie grabiony.  
W 2 poł. XIX w. nastąpiło ożywienie gospodarcze miasta. W 1872 r. doprowadzono drogę bitą z Malborka, trzy lata później z Tczewa, 
a w 1898 r. poprowadzona została przez Nowy Staw kolejowa linia wąskotorowa. Wielkim osiągnięciem gospodarczym miasta 
było wybudowanie pod koniec XIX w. cukrowni, rozbudowanie miejskiej cegielni oraz słodowni zaopatrującej okoliczne browary. 
W okresie międzywojennym Nowy Staw znalazł się wraz z całymi Żuławami w granicach Wolnego Miasta Gdańska. Miasto i jego 
okolice od czasów jego założenia zamieszkiwała ludność polska i niemiecka. Po II wojnie światowej Niemcy opuścili Nowy Staw,  
a ich miejsce zajęli osadnicy z głębi kraju lub ziem wschodnich.

1.  Zabytkowy rynek w Nowym Stawie z kościołami
2.  Spływ kajakowy rzeką Świętą
3.  Przystań kajakowa
4.  Gotycki kościół św. Mateusza z końca XIV w.
5.  Cmentarz w Świerkach
6.  Kościół poewangelicki, wewnątrz  Galeria Żuławska
7.  Wieża ciśnień
8.  Budynek gimnazjum
9. Dom w Świerkach
10.  Wystawa w Galerii Żuławskiej
11. Wnętrze Galerii Żuławskiej
12. Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Nogat

IMPREZY CYKLICZNE

INFORMATOR TOURISTISCHES ANGEBOT

NOWY STAW W INTERNECIE

WARTO ZOBACZYĆ

Średniowieczny układ urbanistyczny miasta - wpisane do rejestru zabytków, 
unikatowe w skali regionu historyczne centrum Nowego Stawu, na które składają  
się m.in. dwa centralnie położone rynki miejskie, średniowieczny układ ulic oraz 
ślady fosy miejskiej. (zdjęcie nr 1)
Kościół p.w. Św. Mateusza (Kolegiata Żuławska) pochodzący z 2 poł. XIV w. jest 
największym kościołem na Żuławach. Trzynawowa bazylika, z korpusem na rzucie 
prostokąta, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie i wieżą od zachodu, posiada 
dwukondygnacyjną zakrystię ze sklepieniem gwiaździstym i krzyżowym. Wewnątrz 
znajdują się dwa zabytkowe obiekty: figura Madonny z dzieciątkiem z ok. 1500 roku 
oraz ołtarz główny pochodzący z roku 1609. W 2002 r. kościół został podniesiony 
do rangi Kolegiaty Żuławskiej. (zdjęcie nr 4) 
Neogotycki kościół ewangelicki („Ołówek”) zbudowany w latach 1804 – 1806, 
zlokalizowany w centralnej części zabytkowych rynków Nowego Stawu na miejscu 
spalonego w 1802 roku ratusza. W 1863 roku do kościoła dobudowano 50-metrową, 
ośmioboczną wieżę zwieńczoną spiczastym hełmem, od kształtu której kościół 
nazwano „Ołówkiem”. Obecnie w wyremontowanym wnętrzu kościoła znajduje się 
Galeria Żuławska. Przez 5 dni w tygodniu, mieszkańcy i turyści mogą nieodpłatnie 
zwiedzać nie tylko piękne wnętrze kościoła ze szklaną podłogą odsłaniającą ślady 
średniowiecznego ratusza, ale również obejrzeć prezentowane tam wystawy, 
koncerty i inne wydarzenia kulturalne. (zdjęcia nr 6, 10, 11)
Dom podcieniowy pochodzący z 1820 roku,  drewniany, o szkieletowej konstrukcji 
z piętrową nadstawką, charakterystycznym sześciosłupowym podcieniem  
i klasycznymi drzwiami wejściowymi.
Domy w centrum zabytkowych rynków (Rynek Kazimierza Pułaskiego, Rynek 
Kościuszki) pochodzące z przełomu XIX/XX w. o frontowej zabudowie. 
Dom secesyjny usytuowany przy ul. Jana Pawła II 7 murowany, dwupiętrowy  
z ryglowym szczytem i drewnianą werandą. 
Budynek Gimnazjum usytuowany przy ul. Mickiewicza w Nowym Stawie, 
wzniesiony w 1898 roku jako siedziba domu sierot. (zdjęcie nr 8) 
Wieża ciśnień - smukła ceglana wieża  z 1921 roku. (zdjęcie nr 7)
 Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Myszewie - gotycki zabytek 
z XIV w., na którego zewnętrznej ścianie znajdują się tablice z XIX w. pokazujące 
wysokość wód powodziowych. 
Kościół p.w. Św. Bartłomieja  w Świerkach wzniesiony w 1798 roku jako zbór      
ewangelicki. Jest to jednonawowa budowla ryglowa, murowana, z jedną wieżą. 
Wewnątrz znajduje się bogate wyposażenie m.in. barokowy ołtarz. 
Cmentarz w Świerkach ulokowany pośrodku wsi, na którym zachowało się kilka 
starych nagrobków (stele z holenderskimi nazwiskami) m.in. z lat 1863 i 1882.
Zespół starych domów z XVIII i XIX wieku w Świerkach, w tym dom podcieniowy 
z 1866 r. – ciekawy przykład młodszej formy żuławskiego domu podcieniowego.

              is an urban and rural commune (gmina) situated in the central part of Żuławy Wielkie area by the Święta 
(Holy) River in the vicinity of Malbork and Nowy Dwór Gdański, by the road routes towards the Vistula Spit.

OFERTA TURYSTYCZNA

670-letnia historia Nowego Stawu czyni miasto i jego okolice bardzo atrakcyjnymi pod względem turystycznym. 
Malowniczy teren miasta i gminy Nowy Staw sprzyja uprawianiu aktywnej turystyki, zarówno pieszej, rowerowej, jak i wodnej. 

TURYSTYKA PIESZA

Przez teren gminy Nowy Staw przebiega kilka szlaków pieszych:

- Szlak Kopernikowski biegnący z Torunia poprzez Malbork do Fromborka; 
- Szlak Wielkich Żuław biegnący wzdłuż ciągu dróg z Malborka przez Laski – Nowy Staw do Nowego Dworu Gdańskiego;
- Szlak Starych Traktów wytyczony historycznym szlakiem łączącym Elbląg z Gdańskiem a przechodzącym przez Jegłownik 
– Myszewo – Nidowo – Marynowy do Ostaszewa dalej promem przez Wisłę do wsi Leszkowy; 
- Prawobrzeżny Szlak Dolnego Nogatu biegnący wzdłuż rzeki Nogat poprzez miejscowości: Stogi – Kościeleczki – Kałdowo 
– Szawałd – Półmieście – Myszewo – Panieńska Łacha – Michałowo;
- Szlak rzeczek południowo-żuławskich, który koncentruje się wokół rzeki Świętej oraz jej dopływów. Trasa biegnie od 
miejscowości Lichnowy poprzez Nowy Staw, Tuję i Marynowy i kończy w miejscowości  Świerki w gminie Nowy Staw. 

TURYSTYKA ROWEROWA
Przez teren miasta i gminy Nowy Staw przebiegają dwa szlaki rowerowe:

Rowerowy Szlak Menonitów biegnący z Gdańska do Elbląga kluczy po Żuławach Wiślanych, zahaczając o ciekawe zabytki 
pozostawione po menonitach – osadnikach holenderskich, którzy wykazali się ogromną zręcznością i kunsztem w osuszaniu 
podmokłego terenu Żuław. Pozostawili po sobie ciekawą kulturę materialną: domy podcieniowe, cmentarze z fantazyjnymi nagrobkami 
oraz urządzenia hydrotechniczne: stacje pomp odwadniających, kanały, śluzy, oraz mosty podnoszone i obrotowe.

Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich przebiega w gminie Nowy Staw od granicy z gminą Lichnowy do granicy z gminą wiejską 
Malbork. Większą część szlaku stanowi bezpieczna ścieżka pieszo-rowerowa. 

TURYSTYKA WODNA NA RZECE ŚWIĘTEJ
W Nowym Stawie rozpoczyna się szlak kajakowy Wielkiej Świętej i Tugi liczący 24 km, który biegnie poprzez Nowy Dwór Gdański 
i Tujsk do Rybiny. Rzeka przepływa przez serce Żuław Wiślanych - teren niezwykle malowniczy i obfitujący w zabytki architektury  
i techniki. Z gatunków wodnych chronionych  występuje masowo rzadka paproć wodna - salwinia pływająca.  Szlak kajakowy jest częścią 
drogi wodnej Pętla Żuławska.

Na amatorów turystyki wodnej czeka w Nowym Stawie nowoczesna przystań kajakowa na rzece Świętej wraz z zapleczem  
w postaci: wypożyczalni kajaków, pola biwakowego ze stanowiskami dla camperów z infrastrukturą sanitarną, wiatami turystycznymi.  
Można tu skorzystać z nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych: zespołu boisk sportowych, siłowni, wziąć udział w zajęciach 
fitness. Na najmłodszych czeka bezpieczny plac zabaw.

Mittelalterliche Stadtplanung eingetragen in das Register der Denkmäler, auf Regionalebene einmaliges, historisches Zentrum 
von Nowy Staw. (Foto nummer 1)
Heiliges Matthäus Kirche (Stiftskirche von Żuławy) aus der zweiten Hälfte des 14 Jh. ist eine Dreischiefbasilika und gleichze-
itig die größte Kirche in Żuławy. Im Inneren befinden sich zwei historische Objekte: Figur der Heiligen Madonna mit dem Christkind  
von ca. 1500 sowie der Hauptaltar aus dem Jahr 1609. In 2002 wurde die Kirche zu einer Stiftskirche von Żuławy erhoben. (Foto nummer 4) 
Neogotische evangelische Kirche „Ołówek“ (Bleistift) gebaut in den Jahren 1804 – 1806, lokalisiert in dem zentralen Teil der hi-
storischen Märkte von Nowy Staw an der Stelle des im Jahre 1802 niedergebrannten Rathauses. In 1863 hat man zu der Kirche einen  
50 Meter hohen, achtseitigen, mit spitzer Halbe – von deren Form der Name „Bleistift“ kommt – gekrönten Turm angebaut. Heutzu-
tage befindet sich dort die Galerie von Żuławy. Über 5 Tage in der Woche können die Einwohner und Touristen kostenlos das Innere 
der Kirche mit dem gläsernen, die Spuren des mittelalterlichen Rathauses enthüllenden Fußboden besichtigen und die dort vorgeführten 
Ausstellungen, Konzerte und andere Kulturereignisse sehen. (Fotos nummer 6, 10, 11) 
Haus mit Bogengang von 1820, hölzern, mit charakteristischem 6-Säulen Bogengang und klassischer Eingangstür. 
Haus im Zentrum der historischen Märkte aus der Wende des 19/20 Jh. mit Vorderbebauung.
Sezessionshaus lokalisiert in der Jana Pawła II Straße 7, gemauert, zweistöckig, mit Riegelgiebel und Holzveranda.
Gebäude des Gymnasiums in Nowy Staw in der Mickiewicza Straße, gebaut in 1898 als der Hauptsitz des Waisenhauses. (Foto nummer 8) 
Wasserturm – schmaler Ziegelturm von 1921. (Foto nummer 7)
Erhöhung des Heiligen Kreuzes Kirche in Myszewo – gotisches Denkmal vom 14 Jh. auf dessen äußeren Wand sich die die Höhe  
des Flutwassers anzeigenden Tafeln aus dem 19 Jh. befinden. 
St. Bartolomeo Kirche in Świerki gebaut in 1798 als evangelische Kirchengemeinde.
Friedhof in Świerki lokalisiert in der Mitte des Dorfes, auf dem einige Grabsteine (Stelen mit holländischen Namen) u.a. von 1863 
und 1882 erhalten blieben.
Komplex der alten Häuser von 18 und 19 Jh. in Świerki, darunter ein Bogenganghaus von 1866 – ein Beispiel der jüngeren Form 
des Hauses mit Bogengang von Żuławy.

Marzec - Festiwal Smaku Wielkanocnego
Kwiecień/Maj - Zlot aut grupy VAG
Maj - Majówka
Czerwiec - Dzień Dziecka, Dzień Nowego Stawu
Lipiec/Sierpień - Festyny rodzinne, Festyn Zakończenie Lata
Wrzesień - Dożynki
Grudzień - Festiwal Smaku Bożonarodzeniowego

- serwis internetowy miasta i gminy Nowy Staw - www.nowystaw.pl
- serwis internetowy Powiatu Malborskiego - www.powiat.malbork.pl
- serwis internetowy Regionalnej Telewizji Internetowej - www.tvmalbork.pl
- serwis internetowy gazety miejskiej - www.malbork.naszemiasto.pl
- strona internetowa projektu Kampania Promocyjna Żuław - www.visitzulawy.pl
- blog internetowy - www.kochamyzulawy.pl

OFFER FOR TOURISTS

SPIS ULIC

HIKING

Several hiking trails run across Nowy Staw Commune. These are:

- Copernicus Trail that runs from Toruń through Malbork to Frombork,
- Wielkie Żuławy Trail,
- Old Roads Trail blazed along the historic trail connecting Elbląg and Gdańsk,
- Right Bank Trail of the Lower Nogat River,
- Trail of Southern Żuławy Rivers, focused around the Święta River and its tributaries.

CYCLING

Bicycle Mennonite Trail running from Gdańsk to Elbląg across the Żuławy Wiślane region. You stop off at interesting monuments 
connected with Mennonites – Dutch settlers who left unusual material culture: arcade houses, cemeteries with fancy tombstones  
and hydro-technical facilities, e.g. drainage pumping stations, canals, floodgates and bridges.

Gothic Castles Bicycle Trail runs across Nowy Staw Commune, from the border with Lichnowy Commune to the border with the rural 
Malbork Commune. The greater part of the trail is constituted by a safe pedestrian and bicycle path.

WATER TOURISM ON THE ŚWIĘTA RIVER

In Nowy Staw a canoe trail on the Wielka Święta –Tuga begins. The river flows through the heart of Żuławy Wiślane region.
Enthusiasts of water tourism are offered a modern canoe marina in Nowy Staw on the Święta River, with canoe rental, a campsite  
for tents and camper vans, sanitation and tourist shelters. You can use modern sports and recreation facilities here: a sports fields 
complex and a gym, or take part in fitness classes. Children can spend time at a safe playground.

The surroundings of Nowy Staw delight us with a picturesque panorama of Żuławy plains intersected by numerous water-courses,  
and attract us with the peace, quiet and clean air. The peculiarity of this region is very small afforestation and a broad diversity of fauna 
and flora.

Medieval urban layout of the town entered into the Register of Historic Monuments – the historic centre of Nowy Staw is unique  
in the region. (photo number 1)
Church of St. Matthew (Żuławy Collegiate) from the second half of the 14th century is a three-nave basilica and the largest church   
in Żuławy. Inside there are two historic objects: a figure of Madonna with the Child from about 1500 and the main altar from 1609. 
In 2002 the church was raised to the rank of the Żuławy Collegiate. (photo number 4)
Neo-Gothic Evangelical Church called “the Pencil” built in the years 1804–1806, located in the central part of the historic markets  
of Nowy Staw on the site of the former town hall burned in 1802. In 1863, a 50-metre-tall, eight-sided tower topped with a pointed 
tented roof was added to the church. Its shape gave the church the surname “Pencil”. Currently, the church houses Galeria Żuławska 
(Żuławy Gallery). For 5 days a week local residents and tourists can see the interior of the church free of charge. There is a glass floor, 
revealing the remains of a medieval town hall. You can attend exhibitions, concerts and other cultural events organised there. (photos 
number 6, 10 ,11)
Arcade house from 1820, wooden, with a typical six-pier arcade and classic front door. 
Houses in the centre of historic markets from the turn of the 19th and 20th centuries, with the front buildings. 
Art nouveau house situated at 7 Jana Pawła II Street, made of bricks, two-storey, with a half-timbered gable and a wooden veranda.
Junior High School in Nowy Staw, in Mickiewicza Street, built in 1898; originally it was an orphanage. (photo number 8)
Water tower – a slim, bricked tower from 1921. (photo number 7)
Church of the Exaltation of the Holy Cross in Myszewo – a Gothic monument from the 14th century. On its outer wall you can see 
plaques from the 19th century showing the levels of flood waters.
Church of St. Bartholomew in Świerki built in 1798 as an Evangelical church. 
Cemetery in Świerki located in the middle of the village. There are several gravestones (steles with Dutch names) from, inter alia,  
1863 and 1882.
Group of old houses from the 18th and 19th centuries in Świerki, including an arcade house from 1866 – an example of the younger 
form of the Żuławy-type arcade house. 

                is one of the oldest towns in Żuławy, with over 670 years of history. In the Middle Ages, Nowy Staw was 
a large centre of settlement, the most important in the Żuławy Wielkie area in terms of economy. Such industries as brewing, distilling, 
milling, and trade in agriculture products developed here on a large scale. The latter products were floated down the Święta River mainly 
to Gdańsk, Elbląg and Królewiec. After numerous fires, floods and wars that this area witnessed, the economy revived due to a sugar 
factory built here in late 19th century, the development of the town’s brickworks and a malthouse which supplied the local breweries.  
In the interwar period, Nowy Staw, along with the entire Żuławy region, belonged to the Free City of Danzig. After World War II  
the Germany left Nowy Staw, and their place was taken by settlers from inland or eastern lands. 

WANDERTOURISTIK

Durch das Gebiet der Gemeinde Nowy Staw verlaufen einige Wanderrouten:

- Kopernikus Route, die aus Toruń durch Malbork nach Frombork verläuft,
- Route von Wielkie Żuławy,
- Route der Alten Wege, die entlang der historischen, Elbląg mit Gdańsk verbindenden Strecke, bestimmt war,
- Route am rechten Ufer des Flusses Dolny Nogat,
- Route der süd-westlichen Kleinflüsse von Żuławy, die sich um den Fluss Święta sowie ihre Zuflüsse orientiert.

FAHRRADTOURISTIK

Fahrradroute der Mennoniten, die von Gdańsk nach Elbląg durch die Ebene Żuławy Wiślane umherirrt, wobei sie die interessanten, 
von den Mennoniten – holländischen Siedlern, die eine interessante materielle Kultur: Bogenganghäuser, Friedhöfe mit phantasievol-
len Grabsteinen sowie hydrotechnische Einrichtungen wie Stationen der Entwässerungspumpen, Kanäle, Schleusen als auch Brücken 
hinterließen – zurückgelassene Denkmäler antrifft. 

Fahrradroute der Gotischen Schlösser verläuft in der Gemeinde Nowy Staw von der Grenze mit der Gemeinde Lichnowy bis zur 
Grenze mit der Dorfgemeinde Malbork. Ein Großteil der Route stellt ein sicheres Wander-Fahrradpfad dar. 

WASSERTOURISTIK AUF DEM FLUSS ŚWIĘTA

In Nowy Staw beginnt die Kanuroute des Flusses Wielka Święta – Tuga, die durch das Herz von Żuławy Wiślane fließt. 
Auf die Liebhaber der Wassertouristik in Nowy Staw wartet eine moderne Kanuanlegestelle auf dem Fluss Święta zusammen  
mit der Einrichtungsbasis in Form von: Kanuausleihe, Zeltplatz mit Ständen für Camper zusammen mit sanitärer Infrastruktur, touri-
stischen überdachten Wartestellen. Man kann hier die modernen Sport-Rekreationsobjekte: Sportplatzkomplex, Krafttrainingsraum 
nutzen oder an den Fitnessveranstaltungen teilnehmen. Für die Jüngsten wartet ein sicheres Spielplatz.

       ist eine Gemeinde in der Pomorskie Woiwodschaft, situiert in dem mittleren Teil von Żuławy 
Wielkie (Marschland der Weichsel) am Fluss Święta in der direkten Nachbarschaft von Malbork und Nowy Dwór Gdański, an den 
Verkehrswegen die nach Mierzeja Wiślana führen.

Nowy Staw Nowy Staw

Nowy StawNowy Staw

Die Umgebung von Nowy Staw entzückt mit malerischem Panorama der Ebenen von Żuławy, die mit zahlreichen Wasserläufen 
durchkreuzt sind, zieht mit Stille und sauberer Luft an. Die Einmaligkeit dieses Gebiets ist eine niedrige Bewaldung und reichvolle  
Tier- und Pflanzenwelt.

        mit über 670-jähriger Geschichte ist eine der ältesten Städte von Żuławy. Im Mittelalter war  
Nowy Staw ein großes Siedlungszentrum, in wirtschaftlicher Hinsicht das wichtigste in Żuławy Wielkie. Im großem Umfang entwic-
kelte sich hier Bierherstellung, Brennerei sowie Müllerei, als auch Handel mit landwirtschaftlichen Gütern, die auf dem Fluss Święta 
hauptsächlich nach Gdańsk, Elbląg und Królewiec geflößt waren. Nach zahlreichen Bränden, Wasserfluten, und Kriegen, die dieses 
Gebiet heimgesucht haben, erfolgte eine wirtschaftliche Belebung dank der am Ende des 19 Jh. gebauten Zuckerwerke, ausgebauten 
Stadtziegelei und Mälzerei, die die benachbarten Brauereien beliefert haben. In der Zwischenkriegszeit blieb Nowy Staw zusammen 
dem ganzen Żuławy-Gebiet in den Grenzen  der Freistadt Gdańsk. Nach dem Zweiten Weltkrieg verließen die Deutschen Nowy Staw 
und deren Platz nahmen die Siedler aus der Mitte des Landes oder der östlichen Gebiete an.
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LEGENDA PLAN MIASTA
SKALA 1: 10 000

MAPA GMINY
SKALA 1:60 000

NOWY STAW

Myszewo

- siedziba Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie - granica Gmniny - granica Miasta

- kościół

- miejscowość - informacja turystyczna

- tereny zieleni - parking

- zabudowa mieszkaniowa

- zabytek

- ośrodek zdrowia

- tereny zabudowy - kościół

- budynki użyteczności publicznej

-  jezioro, rzeka - budowla regionalna

- tereny i zabudowa przemysłowa

- szkoła podstawowa

- apteka

- droga krajowa - zabytek - tereny zieleni

- urząd miejski

- stanica wodna

- droga wojewódzka - cmentarz - ogrody działkowe

- stacja paliw

- pomnik przyrody

- pole biwakowe

- droga drugorzędna - pomnik przyrody - las

- parking

- budowla regionalna

- pole campingowe

- droga lokalna - stanica wodna - staw, rzeka

- tereny sportowe

- droga gruntowa - elektrowania wiatrowa, wiatrak - droga drugorzędna

- cmentarz

- gimnazjum

- policja

- droga leśna, przecinka
SZLAKI TURYSTYCZNE

- droga lokalna

- linia kolejowa
- Kopernikowski (pieszy)

- linia kolejowa

- Mennonitów (rowerowy)

- Zamków Gotyckich (rowerowy)

MAPA GMINY ORAZ PLAN MIASTA NOWY STAW

WWW.NOWYSTAW.PL 
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