
Plan jest najbardziej czytelny przy powiększeniu 200%
Aby wydrukować dowolny fragment w skali 1:1 - znajdź na belce powyżej
jeden z przycisków:                   następnie włącz go i przytrzymując
klawisz myszy, zaznacz wybrany obszar na planie. Powstanie prostokątna 
selekcja - teraz wystarczy wcisnąć Ctrl+P - by wydrukować tylko
W oknie drukowania,należy wyłączyć dopasowanie do strony (skalowanie: brak)

 tą selekcję.

Uwaga! Adobe Reader w wersji 8 (ostatnia w 2007 r.) nie ma przycisku i należy wybrać z menu:
Narzędzia > Zaznacz i powiększ > Narzędzie zdjęcie

Kwidzyn

stan z lat 1921-1924
Bahnhof Marienwerder (Westpr.)

z Gardei

z  Nowego Dworu

Kwidzyńskiego

Dyrekcja Kolei w Królewcu
Urząd Eksploatacji Kwidzyn

linia Gardeja - Malbork: kilometr 96,840 
linia Nowy Dwór Kwidzyński - Myślice: kilometr 22,598
linia Kwidzyn - Kisielice: kilometr 0,012

linia główna Gardeja - Malbork
linia główna Nowy Dwór Kwidzyński - Myślice
linia drugorzędna Kwidzyn - Kisielice

do Malborka

do Prabut
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Uwaga. Oznaczenia rozjazdów odnoszą się do kilometracji linii Nowy Dwór Kwidzyński - Myślice

Poprawność rozrysowania podziemnej sieci wodociągowej potwierdzona.
Kwidzyn, 29 czerwca 1921 r.

Werner, toromistrz

Skutkiem wielu przesunięć toru szlakowego linii Gardeja - Malbork 
nastąpiła zmiana kilometrowania tejże linii. 
Nowe kilometrowanie ma kolor czerwony. 

Zgodność ze stanem faktycznym w maju 1924 r. potwierdzona

Post, nadsekretarz techniczny

Wymierzone i rozrysowane od kwietnia do czerwca 1921 roku przez:

Post, nadsekretarz techniczny

Allisat
nadsekretarz mierniczy, 26.01.1925

dr
og

a 
po

ln
a,

 n
ie

ut
w

ar
dz

on
a

płot ze sztachet

noclegownie

barak mieszkalny

dom mieszk.

mur oporowy

dom mieszk.

dom mieszk.

domy mieszk.

nastawnia

rampa 
załadunku węgla

silos na lesz

droga ładunkowa (bruk)

„błędna stacja”

sp
ic

hr
z 

(e
le

w
at

or
)

ga
ra

ż
m

ły
n 

pa
ro

w
y

ko
m

in

bruk

dr
og

a

żwir

płytki chodnikowe

domy mieszkalne

węgiel

silos na lesz

warsztat

Gustav Neumann, rolnik

Gustav Neumann, rolnik

szkoła w Marienfelde

Gustav Papke, listonosz, z żoną Hedwig [Jadwiga], z domu Woyno

panna Lydia Reich

Narciss Polomski, konduktor, 
z żoną Victorią

Ad
ol

f  i
  M

ar
ku

s M
os

es

Em
il A

rn
dt

, a
se

so
r k

ol
ejo

wy
, z

 żo
ną

 A
ug

us
te

, z
 do

m
u G

eli
ns

ki

panna Charlotte Lewinsky
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z Marezy

Michael Dahm, rencista, z żoną
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Hermann Pettau

mistrz budowlany, z żoną
i Wilhelm Menn, mistrz murarski
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Willy Bischoff, rolnik

Robert Krause, właściciel młyna Hammermühle
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hale wagonów akumulatorowych AT
(dosł. „szopy wagonowe”)

Gustav Ney,
właściciel hotelu

Wilhelm Pestke,
zegarmistrz i jubiler

David Kuschinski, nastawniczy,

Hermann Draheim,
właściciel

Franz Benz, gospodarz ze Słupnicy [pod Biskupcem]

Dr Ladislaus Feege, lekarz praktykujący w Kwidzynie

Apollinaris Grzezicki, nauczyciel, z żoną Johanną, z domu Ventzki

Zachodniopruski Bank Spółdzielczy

Amalie Klein, 
z domu Glantz,

rencistka

Bruno Bartnitzki,
rolnik

Hermann Balewski, rencista, 
z żoną Martą, z domu Bleich

Gustav  Balewski, rencista, 
z żoną Therese, z domu Maschke

Ernst Hainke, rolnik, 
z żoną Wilhelmine, 
z domu SchleimannEduard Worm, rencista, 

z żoną Marie, z domu Lux

obręb gminy miejskiej Kwidzyn

Flatauer, Lesser i Michaelis, kupcy

Draheim, stolarz

Philipp Tanchen, kupiec

August Reffke, kupiec z Elbląga

Emil Hasenbein, architekt i mistrz murarski

Meta Braun, 
z domu Pasewark

panna Ida Diebig

„Urzędnicza Wspólnota Mieszkaniowa Sp. z o.o.”

„Domagalski, Friese & Co , Otwarta Spółka Handlowa”

Karl Heinrich, rencista

Luise Leschitzki, z domu Patach

administracja kolejowa

Thea i Gerda Lewinski, małoletnie

Erwin Glitza, murarz i cieśla

Karl Grabow, sekretarz rady sejmiku pow., z żoną

Otto Kiehl, rencista, z żoną Johanną, z domu Fuchs

Wilh. Läcke, szewc-pantoflarz

Isidor Wolff, kupiec z Grudziądza

August Görke, rencista, z żoną Martą, z domu DamerauAnna Plathe, wdowa, z domu GaulKarl Kunterding, cieśla

David Gnuschke, właściciel firmy

Karl Karpinskiposadzkarz, z żonąMarie, z domu Lavies

Georg Haelke,asystent na poczcie

Paula Gorkenant,z domu Czipull, żona inżyniera

Luise Fiebrandt, z domu Bahlau,wdowa

Karl Reschke, rencista

Walter Adloff, zegarmistrz

Alfred Mentz, właściciel,z żoną Metą, z domu Wehrmeister

Berta Daberkow, z domu Schimmelpfennig
Erich Krause,rolnik z Olszanicygmina miejska Kwidzyn

August Weißner, rencista, 
z żoną Antonie, z domu Leipner

Martin Engelhardt, rencista,
z żoną Eleonore, z domu Radtke

Hulda Wichmann, z domu Sudau, żona malarza

Emil Bölsche, właściciel

Franz Will, robotnik na kolei

Dorothea Böttcher, z domu Papke, 
wdowa po osiedleńcu

i Ernst Böttcher, osiedleniec

Marie Schinski, z domu Schimion,
wdowa

Karl Karpinski, posadzkarz,z żoną

cmentarz parafialny katolicki

Abracham Ginsburg,kupiec

Reinhold Hoffman, rencista

Izba Celna Rzeszy

Max Flatauer, kupiec 

Erich Mokinski, kupiec

Käthe Lutz, z domuGrünenberg Otto Duwe, sekretarz na poczcie

Otto Wehner, kupiec

Max Cesarski, właściciel hotelu

Eduard Chainowski, fryzjer, z żoną Therese, z domu Klatzke

panna Therese Götze
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Sally Chrczanowski

Emma Hause, z domu Tengel

Kurt Dehn, rolnik

Hugo Israel, Karl Kiewe, Max Rehau.

kupcy po 1/3 udziału

Erika Neubauer, z domu Walker

Franz Penner, drużnik

Hermann Kiesling, pomocnik cieś;li

Ernst Will, pomoc kancelaryjna

Meta Braun, z domu Pasewark,

 żona ładowniczego(?) 
ze Szczecinka

Zachodniopruska Spółka Energetyczna Bergmann’a

barak mieszkalny

Emil Lipski, piekarz

Margarete Lipski, z domu Pflaum

teren kolej.
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Julius Schmidt,
urzędnik kancelarii 

rządowej

starostw
o

garaże

„Urzędnicza Wspólnota 
Mieszkaniowa Sp. z o.o.”

„Urzędnicza Wspólnota 
Mieszkaniowa Sp. z o.o.”

Gertrud Puppe, 
z domu Reppling, wdowa

Adolf Schamp, kupiec, z żoną Hedwig, 

z domu Heins

dzierżawcy dziedziczni gminy miejskiej

„Kwidzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa”

Emma Brandt, z domu Treichel, wdowa

gmina miejska Kwidzyn

cmentarz jeńców wojennych(z  I wojny świat.)

gmina miejska Kwidzyn

Bruno Janz, rolnik

Bruno Janz, rolnik

Otto Tolke, właściciel fabryki maszyn

Gertru
d Puppe, z domu Reppling, wdowa
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