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Wokresiemiędzy-
wojennym te-
mat odwadnia-
nia był o tyle
trudny, że część

linii - odcinek z Wrzeszcza
(Langfuhr) do Kiełpinka (Klein
Kelpin) - znajdowała się na ob-
szarze Wolnego Miasta Gdań-
ska. Kolej była wprawdzie
pod zarządem polskim, ale
szczególnie po 1933 r., gdy dy-
rekcję PKP przeniesiono do To-
runiapozostawiając wGdańsku
tylko biuro PKP, pewne sprawy
załatwiało się trudniej. A było
czymsięzajmować.Nacałej jed-
notorowej trasie długości
19,515 km (niektóre źródła po-
dają 19,19 km lub 19,292 km
albo 19,52 km) wybudowano
10 wiaduktów drogowych
nad torami (plus jeden za stacją
w Starej Pile), 15 wiaduktów ko-
lejowych, pięć przepustów dla
strumieni i jeden most
nad rzeką, 17 mniejszych ruro-
wych przepustów oraz tam
gdzie były konieczne betonowe
kaskady odprowadzające wodę.

Po wylaniu strumienia
Strzyży 21 czerwca 1934 r. ko-
nieczność wykonania stosow-
nych prac zgłaszał do Oddziału
Drogowego PKP radca powiatu
Gdańskie Wyżyny (Landrat des
Kreises Danziger Höhe). W do-
kumencie z 19 lipca pisał, iż
po dokonaniu oględzin stwier-
dzono zamulenie rowów na te-
renie kolejowym w okolicach
wiaduktu nad szosą prowa-
dzącą z Brętowa (Brentau)
do Piecek (Pietzkendorf). Ko-
lejne takie zdarzenie miało
miejsce rok później w sierpniu.
NaczelnikOddziałuDrogowego
w Gdańsku zgłaszał do Torunia
konieczność oczyszczenia ro-
wów w okolicach Migowa
(Müggau)iBrętowa,atakżeusu-
nięcia wydobytego z nich mułu,
tak by przy kolejnych ulewach
nie zostały ponownie zamu-
lone. W tym celu sprawdził
ofertygdańskichfirmmogących
wykonać to zadanie i do za-
twierdzenia przekazał najtań-
szą, opiewającą na kwotę 468
guldenów, propozycję firmy
W. Binohia Brentau. Dyrekcja
PKPnajwidoczniejofertynieza-
twierdziła,gdyżwpaździerniku
1935 r. nadeszło pismo od radcy
powiatu Gdańskie Wyżyny. Za-
pytywał w nim o termin oczysz-
czenia zamulonych od sierpnia
rowów i przepustów na linii
Gdańsk-KartuzywobrębieMi-
gowa. W grudniu tego samego
rokunaczelnikOddziałuDrogo-
wego w Gdańsku wysłał do dy-
rekcji kolejowej w Toruniu ko-
lejne zamówienia do zatwier-
dzenia. W związku z żądaniem
radcy powiatu Gdańskie Wy-
żyny oczyszczenia rowów w ki-
lometrze od 4,85 do 6,2 linii
Wrzeszcz - Stara Piła konieczna
byłajeszczezwózka140msześc.
ziemi, którą zlecono dwóm
przedsiębiorstwom. Pierwsze
zamówienie opiewało na 60,
drugie na 150 guldenów. Prace

zleconodwómfirmom,gdyżna-
gromadzonaziemiaznajdowała
się na gruntach należących
do dwóch różnych właścicieli
i konieczne były zgody obu.
Tych zamówień, o numerach
201 i 202, jednak nie zatwier-
dzonoikwestiazwiezieniaziemi
wobrębieMigowaiBrętowapo-
wróciławkwietniu1936r.Gdań-
ski naczelnik sygnalizował, że
chodzi o tereny wymagające

uprawy i dalsze odkładanie
sprawyspowodujekonieczność
wypłatyodszkodowań.Takaar-
gumentacja najwidoczniej
uzmysłowiładecydentom,żete-
matu nie da się dłużej odkładać.
W każdym razie brak w archi-
wum dokumentów świadczą-
cych o tym, by sprawa nadal po-
zostawała niezałatwiona. Prob-
lemywtejokolicypowtarzałysię
jednak w kolejnych latach. Pre-

zydent gdańskiej policji
(Polizeipräsident in Danzig)
w sierpniu 1938 r. zgłaszał, że
rowy odwadniające wzdłuż linii
kolejowej z Wrzeszcza do Starej
Piły są zamulone. Tym razem
sprawę załatwiono od ręki, bo
jużwewrześniunadeszłaodpo-
wiedźzPKP,że„wmiędzyczasie
nastąpiło oczyszczenie rowów
przy torze Gd. Langfuhr - Kar-
tuzy”.

Osobnąkwestiąbyłoodwod-
nienie na terenie przygranicz-
nym, gdyż odcinkiem linii
z Wrzeszcza do Starej Piły poza
granicami WMG (czyli prawie
od Kiełpinka w kierunku za-
chodnim) zajmowali się pra-
cownicy Odcinka Drogowego
ŻukowoZachodnie.Wczerwcu
1939 r. do ich biura wpłynęło
pismo, w którym sygnalizo-
wano nieoczyszczenie rowów
nagranicyKokoszki-Kiełpinek,
przez co łąki na obszarze Koko-
szek i Matarni nie miały od-
pływu. Stosowne prace wyko-
nano 23 czerwca, a w odpowie-
dzi zaznaczono, iż zamulenie
rowu kolejowego zostało spo-
wodowane przez zaniedbania
w oczyszczaniu rowów na tere-
nachprywatnych,znajdujących
sięnaterytoriumWolnegoMia-
sta Gdańska.

Być może brak stosownych
prac po stronie gdańskiej wyni-
kał z trwających już przygoto-
wań do wojny. Od wiosny 1939 r.
wzdłuż granicy od Sopotu
do Brętowa umacniano teren,
kopanorowystrzeleckie,adrogi
i przejścia prowadzące do gra-
nicypolsko-gdańskiejzabezpie-
czono zawałami i zaporami.
W kierunku południowo-za-
chodnim od Kiełpinka zainsta-

lowano przeszkody z drutu kol-
czastego, a w sierpniu wzgórza
od Brętowa do granicy patrolo-
wały oddziały wojskowe.

Niestety, w aktach dyrekcji
kolejowej w Gdańsku brak in-
nych informacji na temat
odwadniania linii Wrzeszcz -
Stara Piła. Domniemywać na-
leży, że takich prac było więcej.
Dziś można jeszcze zobaczyć
kilka oryginalnych kaskad
iprzepustów.Porowachodwad-
niających śladu niemal nie ma.

Gdy rozpocznie się budowa
PKM,wszystkieoryginalnekon-
strukcje będą musiały ustąpić
swoim nowszym odpowiedni-
kom.

Bytorówniepodmyło iokolicniezalało
Choć na liniikolejowej Wrzeszcz - Stara Piła pociągi, jak nadzisiejsze standardy, nie kursowały zbyt często,
to dbałośćo bezpieczeństwo natej trasiebyła nawysokim poziomie. Nie inaczej było wco najmniej równie
ważnej dla funkcjonowania kolei kwestii odwadniania - piszeHenryk Jursz
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a „Odwadnianie rowów
1929–1930”, akta Dyrekcji
Kolejowej w Gdańsku
1840–1945,Archiwum Pań-
stwowe w Gdańsku, sygnatura
1081/505
aMieczysław Cieplewicz,
Marian Zgórniak „Przygotowa-
nia niemieckie do agresji
na Polskę w 1939 r. w świetle
sprawozdań II Sztabu Główne-
goWP (dokumenty)”,Wydaw-
nictwo Polskiej Akademii
Nauk,Wrocław 1969
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Przepust starej RaduniwpobliżumostunadRadunią pomiędzy stacjami Leźno i StaraPiła
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