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O˚YWIå
Martwà Wis∏´
artwa Wis∏a od wieków stanowi ˝eglowny szlak
wodny, ∏àczàcy Gdaƒsk zarówno z morzem, jak
równie˝ z systemem wód Êródlàdowych ca∏ego kraju
(i nie tylko). Martwa Wis∏a i Szkarpawa przez stulecia
by∏y dwoma ramionami ujÊcia Wis∏y do morza. Nurt
gdaƒskiej Wis∏y uchodzàc ko∏o Wis∏oujÊcia do morza nanosi∏ jednoczeÊnie znaczne iloÊci piasku i mu∏u, które
sp∏yca∏y wejÊcie do portu, a kr´ty bieg rzeki i powstajàce zatory lodowe powodowa∏y liczne powodzie, zagra˝ajàce zarówno miastu, jak i depresyjnym terenom ˚u∏aw
Gdaƒskich. Niespodziewanie wiosnà 1840 roku, wskutek powsta∏ego w P∏oni zatoru lodowego, Wis∏a przebi∏a si´ przez pas wydm nadmorskich, tworzàc Prze∏om
Wis∏y, nazwany przez Wincentego Pola Wis∏à Âmia∏à.
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Otwarcia nowego
archiwum dokonuje
Danuta Janczarek,
sekretarz miasta

km akt pomieÊci nowe archiwum w gdaƒskim
magistracie. Zaadaptowanie dwóch pomieszczeƒ i wyposa˝enie ich w nowoczesne rega∏y samojezdne kosztowa∏o ponad 500 tys. z∏. Rega∏y majà
mo˝liwoÊç regulacji wysokoÊci pó∏ek w zale˝noÊci od
wielkoÊci dokumentów. Dodatkowym zabezpieczeniem akt jest blokada zsuni´tego panelu rega∏ów.
Archiwum ma si´ wype∏niç aktami, przechowywanymi obecnie w ró˝nych pokojach Urz´du Miejskiego, do koƒca roku.
Rega∏y sà metalowe i ognioodporne. W archiwum
przechowywane b´dà dokumenty z wydzia∏ów:
Urbanistyki i Architektury, Spraw Obywatelskich,
Koordynacji Rozwoju, Skarbu oraz archiwum zak∏adowego. Pomo˝e to tak˝e w usprawnieniu pracy
oraz obs∏udze klientów, gdy˝ odszukanie odpowiednich akt b´dzie teraz o wiele ∏atwiejsze. ■
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Martwa Wis∏a w okolicy Sobieszewa

Wykorzystano ten fakt budujàc w∏aÊnie w P∏oni Êluz´,
która odgrodzi∏a ca∏y dalszy odcinek Wis∏y gdaƒskiej od
nowego nurtu Wis∏y Âmia∏ej, a˝ do Wis∏oujÊcia. Ustàpi∏o w ten sposób sp∏ycanie (zamulanie) gdaƒskiego portu, lecz nie wyeliminowa∏o to kolejno powtarzajàcych
si´ powodzi. W rezultacie ówczesny rzàd pruski zdecydowa∏ si´ na przekopanie, od zakola Wis∏y w rejonie
B∏otnik, nowego – majàcego d∏ugoÊç nieco ponad 7,1 km
– ujÊcia. Wybudowano jednoczeÊnie Êluzy w Gdaƒskiej
G∏owie (na Szkarpawie) i dwie, usytuowane równolegle,
w Przegalinie. W ten sposób ca∏a gdaƒska Wis∏a sta∏a
si´ akwenem wody ju˝ nie p∏ynàcej, stàd jej nazwa Martwa Wis∏a.
Obecnie Martwa Wis∏a w nieznacznym zaledwie
stopniu wykorzystywana jest przez ˝eglug´ towarowà.
Zbyt skromne jest zaplecze przy g∏ównych wrotach

