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Miasto Pruszcz Gdański przyjmuje de-
klaracje dotyczące opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Od pierwsze-
go lipca to miasto będzie odpowiedzialne 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 
Mieszkańcy będą zaś segregować śmieci.

Wielu Mieszkańców obawia się, że nie 
sprostają wymaganiom stawianym przez 
nowy system, że nie będą potrafili wła-
ściwie posegregować śmieci, że będzie to 
trudne, pracochłonne, niewygodne. Wielu 
myśli, że wystarczy zapłacić wyższą opłatę 
i śmieci nie segregować. Regulamin utrzy-
mania czystości i porządku w Pruszczu 
Gdańskim nie daje mieszkańcom wyboru 
– segregacja jest obowiązkowa.

W oparciu o własne doświadczenia 
i zdobytą wiedzę staramy się zbudować 
nowy system tak, aby był  jak najmniej 
uciążliwy dla mieszkańców. Tym, którzy 
już segregują odpady, nowy system uła-
twi i poprawi komfort „pozbywania” się 
z domów dodatkowych frakcji, takich jak: 
opony, elektrośmieci, ponadgabaryty, liście, 
skoszona trawa, gruz, odpady niebezpieczne. 

Wszystkie wymienione powyżej od-
pady będzie można przekazywać od  
1 lipca nieodpłatnie, sześć dni w tygodniu 
do gminnego punktu selektywnej zbiórki 
odpadów, w określonych godzinach.

Zniknie problem, co zrobić ze zużytymi 
oponami, gdzie oddać starą lodówkę, gdzie 
wyrzucić potłuczoną umywalkę, co zrobić 
z resztkami klejów lub lakierów. Od tego 
dnia nie może  być przyzwolenia na pozosta-
wianie pod wiatami śmietnikowymi kanap, 
foteli, starych dywanów itp. Ich miejsce 
jest na gratowisku, a obowiązkiem każdego 
mieszkańca (o ile nie chce czekać na zbiórkę 
objazdową) jest  przetransportowanie tam 
takiego odpadu.

Czas skończyć z mitem o skompli-
kowanym procesie segregowania odpa-
dów u źródła, czyli w naszych domach. 
W zabudowie jednorodzinnej do każdego 
domu dostarczone zostaną dwa pojemniki, 

jeden na mokre i jeden na suche oraz kom-
plet trzech worków, odpowiednio oznako-
wanych, przeznaczonych na plastik, szkło 
i papier. W zabudowie wielorodzinnej do 
budynków dostarczonych zostanie pięć po-
jemników, każdy w odpowiednim kolorze  
i z napisem, na jakie odpady jest przeznaczony. 

Często słyszymy pytania typu: gdzie 
wrzucić zużytą szczoteczkę 

do zębów,  co 

z zepsutą 
lalką, gdzie 
buty, gdzie pieluchy. Za-
pamiętajmy podstawową 
zasadę: złożone z więcej niż jed-
nego trafia do suchego. Każdy przedmiot 
złożony z więcej niż jednego materiału 
stanowi odpad wielomateriałowy i musi 
trafić do odpadów suchych. Kartonik po 
mleku, soku, maślance itp. także jest odpa-
dem wielomateriałowym. Pielucha, nawet 
zabrudzona także. 

Zapamiętajmy także inną zasadę: nie 
wiesz do którego – wrzuć do suchego. Na 
składowisku w Szadółkach odpady suche, 
zanim trafią do składowania są dodatko-
wo sortowane i zapewnie niewłaściwie 
zaklasyfikowany przez nas odpad zostanie 
odpowiednio zagospodarowany.

Kolejna bardzo ważna zasada: zgnia-
tajmy opakowania. Dlaczego? Lwią część 
kosztów za odbiór odpadów  stanowi trans-
port. Im większa objętość odpadów, tym 
więcej kursów śmieciarek, które wozić będą 
powietrze. Dlatego zgniatajmy butelki pla-
stikowe, kartoniki po mleku i napojach. 
Składajmy kartoniki tekturowe. Kubki po 
jogurtach składamy w piramidkę. Czynność 
taka nie zajmuje nawet minuty.

Pamiętajmy! nie wrzucamy do pojem-
ników (worków) na odpady segregowane 

(szkło, plastik, papier) opakowań z reszt-
kami zawartości oraz innych odpadów 
lub przedmiotów niezgodnie z przezna-
czeniem pojemników.

Nie jest prawdą, że nie możemy segre-
gować odpadów, bo nie mamy miejsca 
na kilka pojemników w kuchni. Może-
my mieć tylko dwa pojemniki: na suche 
i mokre, przy czym ten na odpady mokre 
może być dużo mniejszy. Plastik, papier 
i szkło możemy chwilowo wrzucać do 

jednej siatki i dopiero przy pojem-
nikach do segregacji rozdzielić je 
na poszczególne frakcje. W do-
mach jednorodzinnych worki na 

szkło, plastik i makulaturę można 
przechowywać w garażu, piwnicy 

lub spiżarni.
Każdy z nas ma wpływ na ilość 

wytwarzanych odpadów i może 
spowodować, że odpadów będzie 

mniej. Wystarczy przestrzegać choćby 
kilku podstawowych zasad:

- nie kupuję produktów spożywczych 
na tackach styropianowych i w opako-
waniach z plastiku, lecz na wagę,

- nie kupuję produktów wielokrotnie 
opakowywanych np. zabawek i kosme-
tyków w dodatkowych opakowaniach 
z folii i plastiku,

- na zakupy chodzę z siatką wielo-
krotnego użytku,

- staram się nie kupować tzw. „jed-
norazówek”,

- tonery przekazuję organizacjom pro-
wadzącym odzysk takowych,

- odzież, meble, sprzęt elektryczny 
i elektroniczny oraz inne przedmioty, 
które jeszcze nadają się do użytku sta-
ram się przekazywać potrzebującym, na 
przykład wykorzystując darmowe anonse 
w portalach ogłoszeniowych.

Na stronie nr 4 Wieści Pruszcza znaj-
duje się tabela, którą można zachować 
i traktować jako swoistą „ściągę”, zanim 
nauczymy się prawidłowo rozpoznawać 
i segregować odpady.

SEGREGACJA ODPADÓW – TO NAPRAWDĘ PROSTE!
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Lp. Imię i Dzień miesiąca
1. Mariusz Badziąg 2 maja, 3 czerwca
2. Adam Bodo 6 maja, 4 czerwca
3. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 7 maja, 6 czerwca
4. Ireneusz Czernecki 8 maja, 5 czerwca
5. Piotr Kaliński 9 maja, 7 czerwca
6. Jerzy Kłys 10 maja, 10 czerwca
7. Marek Krawyciński 15 i 29 maja, 12 czerwca
8. Witold Kulik 13 maja, 11 czerwca
9. Krzysztof Lisowski 14 maja, 13 czerwca
10. Jan Malek 16 maja, 14 czerwca
11. Dobrawa Morzyńska 17 maja, 17 czerwca
12. Marcin Nowakowski 20 maja, 18 czerwca
13. Danuta Olech 21 maja, 20 czerwca
14. Leszek Parzymies 23 maja, 21 czerwca
15. Zygmunt Patyna 24 maja, 24 czerwca
16. Stefan Skonieczny 22 maja, 19 i 26 czerwca
17. Helena Szymańska 27 maja, 25 czerwca
18. Andrzej Ślusarczyk 28 maja, 26 czerwca
19. Roman Trembacz 29 maja, 27 czerwca
20. Ewa Tuz 31 maja, 28 czerwca
21. Cyprian Wieczorkowski 31 maja, 28 czerwca

HARMONOGRAM DYŻURÓW  RADNYCH MIASTA

W maju i czerwcu 2013 r. w dni robocze oprócz sobót, niedziel i świąt w pokoju 11 (I p.) 
od 16.00 do 18.00

nazwisko

WYKAZ  UCHWAŁ 
VI KADENCJA 
RADY MIASTA
XXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz 
Gdański 
1. XXVII/263/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  wielo-
letniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na lata 2013 – 2028. 
2. XXVII/264/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  budżetu 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013.
3. XXVII/265/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej przez 
Gminę Miejską Pruszcz Gdański Województwu 
Pomorskiemu z przeznaczeniem na działalność 
bieżącą Teatru Wybrzeże w Gdańsku.
4. XXVII/266/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci 
publicznych szkół gimnazjalnych prowadzo-
nych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański 
oraz określenia granic ich obwodów.
5. XXVII/267/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urzą-
dzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
„WiK” Sp. z o. o. w Pruszczu  Gdańskim na 
lata 2012 – 2015.
6. XXVII/268/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków do miejskich urządzeń 
kanalizacyjnych, obowiązujących na terenie 
miasta Pruszcza Gdańskiego.
7. XXVII/269/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. 
Kasprowicza – zmiana”.
8. XXVII/270/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański 
„Rejon ul. Krótkiej”.
9. XXVII/271/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia progra-
mu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013.
10. XXVII/272/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na podpisanie umowy darowizny i przeniesienia 
w jej drodze na rzecz Powiatu Gdańskiego 
prawa własności działek nr 49/2 o pow. 637 
m2 i nr 368 o pow. 6 499 m2 w obrębie 10 oraz 
działki nr 539 o pow. 9 652 m2 w obrębie 17,  
położonych przy ul. Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim, z prze-
znaczeniem na cele drogowe.

11. XXVII/273/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w przetargu nieograniczonym dzia-
łek niezabudowanych nr 2/30 o pow. 2 030 m2, 
nr  2/31 o pow. 2 075 m2 i nr 2/32 o pow. 2 407 
m2 w obrębie 9, stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański, położonych w po-
bliżu ul. Beniowskiego w Pruszczu Gdańskim.
12. XXVII/274/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody 
na zbycie w drodze bezprzetargowej gruntu sta-
nowiącego własność Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański, oznaczonego jako działka nr 15/9 
o pow. 46 m2 w obrębie 12, położonego 
w Pruszczu Gdańskim w pobliżu ul. Frydery-
ka Chopina na rzecz właścicieli działki nr 15/3, 
zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługo-
wym oraz udzielenie bonifikaty w wysokości 
90% na cele mieszkaniowe dla właścicieli lo-
kali mieszkalnych.
13. XXVII/275/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy 
nowo powstałym ulicom.
14. XXVII/276/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Pruszcz Gdański na 2013 rok.

XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta 
Pruszcz Gdański
1. XXVIII /277/2013 z dnia 27 marca 2013 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  wielo-
letniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na lata 2013 – 2028. 

2. XXVIII /278/2013 z dnia 27 marca 2013 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  budżetu 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013.
3. XXVIII /279/2013 z dnia 27 marca 2013 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Re-
gulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański”.
4. XXVIII /280/2013 z dnia 27 marca 2013 r. 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości, na których zamieszkują mieszkańcy 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opła-
tę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w szczególności ilości odpadów komunalnych 
odbieranych od właściciela nieruchomości, 
częstotliwości odbierania odpadów komunal-
nych od właściciela nieruchomości i sposobu 
świadczenia usług przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.
5. XXVIII /281/2013 z dnia 27 marca 2013 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody 
na przyjęcie od osoby prawnej przez Gminę 
Miejską Pruszcz Gdański darowizny, której 
przedmiotem będzie nieruchomość niezabudo-
wana oznaczona jako działka nr 77/16 o pow. 
523 m2 w obrębie 8, położona w pobliżu ul. 
Piastowskiej w Pruszczu Gdańskim.
6. XXVIII /282/2013 z dnia 27 marca 2013 r. 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 
XXI/219/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański 
z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty od posiadania psów na terenie 
Miasta Pruszcz Gdański.
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ZMIANY W KURSOWANIU ZTM GDAŃSK

Zmiany w kursowaniu ZTM Gdańsk na 
terenie Pruszcza Gdańskiego od 01.04.2013 r.

1. Zastąpienie codziennego kursu linii 232 
z Dworca Głównego o godz. 22.42 do Pruszcza 
nowym kursem linii N5 z Dworca Głównego 
o godz. 23.00. Nowy kurs jest odpowiedzią na 
postulat mieszkańców, że również w okolicach 
godz. 23.00 z Gdańska powinno być połączenie 
do Pruszcza w kierunku os. Wschód.

2. Tylko w soboty i dni świąteczne wpro-
wadzenie testowych zajazdów linii 232 do os. 
Bursztynowego – trzy kursy rano do Gdańska 
i trzy kursy po południu z Gdańska. Jeżeli 
model się przyjmie, to można rozważyć uru-
chomienie takich zajazdów również w dni po-
wszednie.

3. Trasa linii N5 będzie przebiegać w kierun-
ku Pruszcza obowiązkowo przez os. Piastow-
skie – Chopina, natomiast w kierunku Gdańska 
zawsze bezpośrednio przez Grunwaldzką (tj. 
z pominięciem Chopina – os. Piastowskie). 

4. Skrócenie codziennego kursu N5 z Gdań-
ska o 04.05 do os. Kasprowicza.

5. Pojawienie się nowego codziennego 
kursu linii 207 o godz. 04.37 od os. Kaspro-
wicza w kierunku Gdańska (dojazdy do pracy 
do Gdańska).

6. Pojawienie się nowego codziennego kursu 
linii 232 z Gdańska o godz. 04.20 do CER.

7. Pojawienie się nowego kursu linii 
205 w dni powszednie (szkolne) o godz. 
19.30 z Gdańska przez os. Bursztynowe 
do Komarowa.

8. W dni powszednie (szkolne) wszystkie 
kursy linii 205 w godzinach rannych odbywać 

się będą na zmodyfikowanej trasie: Komaro-
wo – Powstańców Warszawy – Emilii Plater 
– Pl. Wolności – Kopernika – Chopina itd. 
W drugim kierunku trasa ta będzie obowiązy-
wała również po południu (podczas powrotów 
ludzi z pracy). Dzięki takiej modyfikacji trasy 
zostanie obsłużony dodatkowo przystanek 
Sienkiewicza (dzisiaj mieszkańcy, korzystający 
z tego przystanku, mają jedynie linię 200). 
Rozważane jest również uruchomienie nowego 
przystanku dla linii 205 na ul. Emilii Plater 
w rejonie skrzyżowania z ul. Kochanowskiego 
(np. wybudowanie zatoki między Modrzew-
skiego a Kochanowskiego).

 9. W soboty i dni świąteczne zwiększenie 
liczby kursów linii 207 w godz. 08.00 – 11.00 
do co 60 minut, a nie co 90 minut, jak jest teraz.

10. Likwidacja kursu linii N5 z Pruszcza 
o godz. 23.08 do Gdańska.

Prace na Szymanowskiego obejmą 
przebudowę układu drogowego ulicy wraz 
z budową kanalizacji deszczowej, robota-
mi elektroenergetycznymi, związanymi 
z przebudową i budową napowietrznych 
linii kablowych. Wybudowane zostanie 

także oświetlenie LED na odcinku od  
ul. Paderewskiego do ul. Wyspiańskiego.  
Koszt inwestycji to 260 861 złotych. Prace 
zostaną wykonane w ciągu stu dni przez 
firmę Strabag.

Miasto Pruszcz Gdański wyło-
niło wykonawcę zadaszenia am-
fiteatru w Parku Kulturowym. 

Specjalna tkanina, rozpięta na 
stalowej konstrukcji przez kon-
sorcjum dwóch firm, ma chronić 
nas przed deszczem już za niecałe 
dwa miesiące. Koszt zadaszenia 
to 490 500 złotych. W amfiteatrze 
pojawi się też 30 nowych ławek. 
Każda o długości 1,8 metra, czyli 
80 dodatkowych miejsc.

KOLEJNA EDYCJA 
KONKURSU PRUSZCZ 
ZATRZYMANY 
W KADRZE

RUSZA PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO 
ULICY SZYMANOWSKIEGO

Celem konkursu jest próba uchwyce-
nia i zatrzymania w obiektywie różnych 
spojrzeń na miasto Pruszcz Gdański. Do 
konkursu dopuszcza się prace fotograficzne  
wykonane dowolną techniką. Przewidziane 
są trzy nagrody główne oraz nagrody spe-
cjalne.

Prace w kopercie z dopiskiem ,,Pruszcz 
zatrzymany w kadrze” należy nadesłać w ter-
minie do 24 maja 2013 r. na adres: Urząd 
Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 
20, 83-000 Pruszcz Gdański lub dostarczyć 
osobiście do Referatu Współpracy i Promocji, 
pokój 37 w Urzędzie Miasta.

Więcej informacji  oraz regulamin konkursu 
dostępny na stronie www.pruszcz-gdanski.pl 
Zapraszamy do udziału w konkursie!

ZADASZENIE I NOWE ŁAWKI W AMFITEATRZE

Na wzór lat poprzednich zapraszamy 
całe rodziny do wspólnych obchodów Święta 
Konstytucji 3 Maja. 

Ramowy program obchodów wraz z orien-
tacyjnymi godzinami
12.00 Msza Święta w Kościele pw. Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy
12:45 Parada z towarzyszeniem Pstrong Or-
kiestry i żołnierzy z 49 Bazy Śmigłowców 
Bojowych w Pruszczu Gdańskim, przemarsz 
ulicą Chopina i Wojska Polskiego na Plac 
Jana Pawła II
13.00 Oficjalne uroczystości pod pomnikiem 
na Placu Jana Pawła II

PARADA Z OKAZJI OBCHODÓW ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Joanna Rutkowska 13.15 Przemarsz do Parku przy ulicy Kossaka 

/ Ks. Waląga
13:30 Część nieoficjalna – piknik, koncert mu-
zyki polskiej, stoiska rekonstrukcyjne z okresu 
napoleońskiego
16:00 Koniec uroczystości

Zaprezentowane stanowiska rzemieślnicze 
będą nawiązywały do okresu napoleońskiego.  
Dzięki nim mieszkańcy poznają dawne zwy-
czaje aranżowania wnętrz, takich jak: kantyna, 
apteczka z elementami kuchni, warsztat ka-
felkarza czy rybaka. Będzie można napić się 
ulubionej herbaty rosyjskich kupców podróżu-
jących po Dalekim Wschodzie – czarnej her-
baty z samowaru, a także kawy przygotowanej 
według XIX-wiecznej receptury. Rekonstrukto-
rzy zaprezentują historyczny wynalazek, jakim 

jest Camera Obscura. Jest to prosty przyrząd 
optyczny, pozwalający uzyskać rzeczywisty 
obraz, który jest pierwowzorem dzisiejszego 
aparatu fotograficznego. Schowany za kotarą 
fotograf wykona zdjęcie, które będzie można 
otrzymać drogą mailową. 

Atrakcją kierowaną do najmłodszych bę-
dzie warsztat kafelkarza, przy którym dzieci 
własnoręcznie pomalują płytkę, którą jako 
niecodzienną pamiatkę zabiorą do domu.

Zapraszamy do wspólnej, rodzinnej zabawy 
do Faktorii w Pruszczu Gdańskim! Przez cały 
majowy weekend, od 1 do 5 maja, plac rekon-
struktorów pruszczańskiej Faktorii przerodzi 
się w teren rodzinnego pikniku. Zapowiadamy 
moc atrakcji w historycznym klimacie.



 4 Wieœci PRUSZCZA  2012.

PAPIER – POJEMNIK (worek) NIEBIESKI
Tu wrzucamy:
gazety, książki, czasopisma, tekturę, kartony, torebki  
i opakowania papierowe, papier szkolny, biurowy i pakowy.

Nie wrzucamy:
zdjęć, tapet, kalek i papierów przebitkowych, papieru mokre-
go i tłustego np. po maśle, papieru faksowego, samokopiu-
jącego, woskowanego, lakierowanego oraz  pokrytego prze-
zroczystą folią, pampersów, opakowań wielomateriałowych  
(tj. kartonów po napojach, mleku i sokach).

Te odpady wrzucamy do pojemnika na odpady suche.

PLASTIK – POJEMNIK (worek) ŻÓŁTY
Tu wrzucamy:
plastikowe butelki po napojach, płynach, plastikowe na-
krętki, plastikowe torebki, worki i reklamówki, pojemniki 
po jogurtach (opłukane), pojemniki i naczynia z tworzyw 
sztucznych, doniczki plastikowe, koszyczki po owocach, pla-
stikowe pojemniki po jajkach, pojemniki po kosmetykach  
i nietoksycznej chemii gospodarczej.

Zgniatamy butelki i wrzucamy je bez nakrętek do pojemni-
ka. Opakowania muszą być pozbawione resztek zawartości.  
Nie trzeba zrywać etykiet z butelek i pojemników.

Nie wrzucamy:
styropianu, pojemników po olejach spożywczych, silni-
kowych oraz smarach, plastikowych elementów pojaz-
dów (zderzaki, deski rozdzielcze), pampersów, opakowań 
po środkach ochrony roślin, opakowań pochodzenia me-
dycznego, opakowań chwasto- i owadobójczych.

Te odpady, w zależności od rodzaju traktujemy jako 
odpady suche, wielkogabarytowe, budowlane lub 
niebezpieczne.

SZKŁO – POJEMNIK (worek) ZIELONY
Tu wrzucamy:
butelki i słoiki po napojach i żywności (bez kapsli i nakrętek), 
szklane opakowania po kosmetykach.

Staramy się nie tłuc opakowań szklanych umieszczanych w wor-
kach. Opakowania muszą być pozbawione resztek zawartości. 
Butelki i słoiki nie muszą być pozbawione etykiet. Nie muszą też 
być umyte, wystarczy, że będą opłukane.

Nie wrzucamy:
ceramiki, porcelany, naczyń żaroodpornych, luster, żarówek, 
lamp neonowych i halogenowych, szyb okiennych i samo-
chodowych, luksferów, szkła zbrojonego.

Te odpady, w zależności od rodzaju traktujemy jako od-
pady suche, wielkogabarytowe, budowlane lub niebez-
pieczne.

ODPADY „MOKRE” (BIODEGRADOWALNE) – PO-
JEMNIK BRĄZOWY
Tu wrzucamy:
skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie, rośliny, ziemię po kwiatach, 
resztki żywności, odpady kuchenne, mięso, drobne kości i ości, 
fusy po kawie i herbacie razem z filtrem papierowym, skorupki po 
jajkach i orzechach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higie-
niczne, mokry i zabrudzony papier, inne odpady nadające się do 
kompostowania.

Grube kości wrzucamy do odpadów suchych.

Nie wrzucamy:
odchodów zwierzęcych, podściółki dla kotów, papiero-
sów i niedopałków, popiołu.

Te odpady wrzucamy do pojemnika na odpady suche.

ODPADY „SUCHE” – DOWOLNY KOLOR POJEMNIKA
Tu wrzucamy:
puszki metalowe i aluminiowe, kapsle i nakrętki metalowe, 
popiół, fajans, porcelanę, szkło żaroodporne, pampersy, sty-
ropianowe pojemniki po żywności, opakowania po olejach, 
tubki po paście, szczoteczki do zębów, elementy gumowe, 
płyty CD i DVD, kartony po sokach, napojach i mleku oraz 
wszystkie odpady wykonane z więcej niż jednego materiału  
(z wyjątkiem odpadów wymienionych poza tabelą).

Nie wiesz do którego, wrzuć do suchego.

SEGREGACJA ODPADÓW – TO NAPRAWDĘ PROSTE!

Wytnij i zachowaj
"



5Wieœci PRUSZCZA  2012 Wieœci PRUSZCZA  2012.

Elektrośmieci – zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny (ZSEiE) to np. 
lodówka, suszarka do włosów, kalkulator, 
komputer, żelazko, telefon, wiertarka, pral-
ka, świetlówka i inne odpady należące do 
grupy odpadów niebezpiecznych. ZSEiE 
dostarczyć należy do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych w mie-
ście. Nie wolno wyrzucać elektrośmieci 
do pojemników na inne odpady – jest to 
karalne, tak jak demontowanie takiego 
sprzętu i odzyskiwanie jego elementów 
w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Wielkogabaryty – wszystko to, co 
ze względu na swoje rozmiary i masę, 
nie może być umieszczone w typowych 
pojemnikach przeznaczonych do zbiera-
nia odpadów komunalnych. Do odpadów 
wielkogabarytowych nie zalicza się od-
padów z budów i remontów oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Wielkoga-
baryty to sofy, fotele, szafy, 
biurka, stoły, dywany, 
wykładziny itp. Taki 
odpad będzie można 
dostarczyć na „grato-
wisko”. Dodatkowo 
dwa razy w roku będzie 
możliwość skorzystania 
z objazdowej zbiórki wiel-
kogabarytów, które odbierane 
będą metodą tzw. wystawek sprzed posesji 
w przypadku zabudowy jednorodzinnej 
oraz przy punktach gromadzenia odpadów 
w zabudowie wielorodzinnej.

Leki – zużyte i przeterminowane leki 
jako odpad niebezpieczny należy do-
starczyć do jednej z 11 aptek w mieście, 
w których znajdują się odpowiednie po-
jemniki na tego rodzaju odpady. Dodat-
kowo odpady te będzie można dostarczyć 
na „gratowisko”.

Baterie – małe, średnie i duże, każdego 
typu baterie będzie można, tak jak dzi-
siaj, oddać w prawie 40 punktach handlo-
wych, punktach użyteczności publicznej 
w mieście. Dodatkowo w ramach nowego 
systemu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi będzie można dostarczyć je 
do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
tj. do „gratowiska”.

Odzież używana i tekstylia – tego 
rodzaju rzeczy należy umieścić w jednym 
z pojemników do tego przeznaczonych, 
usytuowanych w różnych punktach na 
terenie Pruszcza Gdańskiego.

Odpady niebezpieczne – są to od-
pady, które wykazują co najmniej jedną 
z właściwości niebezpiecznych m.in. 
odpady toksyczne, rakotwórcze, żrące 
lub łatwopalne, np. farby, lakiery, środ-
ki ochrony roślin, oleje, akumulatory, 
baterie, przeterminowane leki. Odpa-
dy niebezpieczne dostarczyć należy na 
„gratowisko”.

Odpady budowlane – odpady pocho-
dzące z drobnych remontów i rozbiórek, 
np. gruz, kafelki, stare okna, armatura 
łazienkowa, panele. Każdy mieszkaniec 
Pruszcza Gdańskiego w ramach opłaty 
za gospodarowanie odpadami wnoszonej 
do gminy będzie mógł bezpłatnie oddać 
do „gratowiska” takiego typu odpady 
w ilości nie większej niż 0,5 tony rocznie 
na gospodarstwo domowe.

Choinki naturalne – 
przekazywać należy do 

wyznaczonych punktów dwa 
razy w roku, w ramach 

akcji polegającej na ich 
zbiórce. 

Opony – przeka-
zywać należy na „gra-

towisko” w godzinach 
otwarcia tego punktu.

Popiół – przekazywać można 
na „gratowisko” w godzinach otwarcia 
tego punktu. Dopuszcza się również 
wrzucanie popiołu do pojemnika na 
odpady suche.

Metale i opakowania wielomateria-
łowe – dopuszcza się wrzucanie tych 
odpadów do pojemnika na odpady suche. 
Możliwe będzie również przekazanie se-
lektywnie zebranych metali i opakowań 
wielomateriałowych na „gratowisko”. 
Opakowania wielomateriałowe to takie 
opakowania, które składają się z wielu 
materiałów (np. karton po mleku, ma-
ślance, soku lub napoju).

Skoszona trawa, liście i inne od-
pady z ogrodów i parków ulegające 
biodegradacji – należy umieścić w po-
jemniku na odpady mokre lub przekazać 
na „gratowisko”.

16 Gdańskie Targi Turystyczne dobiegły 
końca. Pruszczańskie stoisko otrzymało Na-
grodę Główną w konkursie publiczności za 
bogaty program atrakcji w Strefie Kultury.

Była to świetna okazja, aby promować 
projekt Craftland – Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Regionu Południowego Bałtyku” 
współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu Współpracy Trans-
granicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.

16 GDAŃSKIE 
TARGI 
TURYSTYCZNE 
ZAKOŃCZONE!

Anna Knoch 

Przy naszym stoisku odbywały się pokazy 
lepienia z gliny najdawniejszymi metoda-
mi. Chętni mogli spróbować swoich sił przy 
warsztacie garncarza, a także postrzelać z łuku 
i obejrzeć ptaki drapieżne prezentowane przez 
sokolnika. Wielbiciele muzyki dawnej mieli 
okazję posłuchać zespołu „Grupa Radnyna”, 
który grał zarówno przy stoisku, jak i na 
scenie targów.

Występ Grupy Radnyna

Rekonstruktorzy biorący udział w projekcie

Wiele osób zainteresowało się wydarze-
niami odbywającymi się w ramach projektu 
Craftland. Mamy nadzieję, że odwiedzający 
targi zagoszczą również 8 czerwca w prusz-
czańskiej Faktorii na Festiwalu Folku i Rze-
miosła. Już teraz serdecznie zapraszamy!
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DNI PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
Joanna Rutkowska, Anna Knoch

W dniach 8-9 czerwca odbędą się XXIV 
Dni Pruszcza Gdańskiego. W ramach ob-
chodów zaplanowane są koncerty, pokazy 
skoków spadochronowych, przejazd za-
bytkowych aut oraz wiele innych atrakcji.

Muzyczną gwiazdą pierwszego wieczo-
ru (sobota 8 czerwca 2013), będzie zespół 
ZAKOPOWER. Przed zespołem pojawi 
się coraz bardziej znana grupa Roan oraz 
Gentle Lady Note. Tego dnia koncerty 

o Puchar Burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego Janusza Wróbla. 
Eliminacje odbywać się będą na 
lotnisku Aeroklubu Gdańskie-
go. Na finałowy pokaz skoków 
zapraszamy w niedzielę 09.06, 
w godzinach od 14.00 do 18.00 
na stadion CKiS, znajdujący się 
przy ul. Chopina 34. 

Niecodzienne atrakcje za-
prezentuje w Pruszczu również 
Klub Kawaleryjski im. 18 Pułku 

Ułanów Pomorskich. 
Dowódcy zorganizu-
ją historyczny punkt 
rekrutacyjny, w któ-
rym poddając się dawnym 
zwyczajom, ochotnicy przejdą 
pobór, a w efekcie uzyskają 
zaświadczenia o możliwości 
odbycia służby w pułku. Uła-
ni zaprezentują sekcję konną, 
przeprowadzą musztrę oraz 
pokaz władania białą bronią.

Rów nocześ n i e ,  
8 czerwca od godziny 11.00 
na terenie Międzynarodowego 
Bałtyckiego Parku Kulturowego 
w Pruszczu Gdańskim, odbywał 
się będzie Międzynarodowy 
Festiwal Folku i Rzemiosła 
w ramach projektu „Craftland 
–  Zachowanie dziedzictwa 
k u l t u r o w e g o  R e g i o n u 
Południowego Bałtyku” współ-współ-
finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Progra-
mu Współpracy Transgranicznej 
Południowy Bałtyk 2007-2013. 
Zapraszamy całe rodziny do udziału 
w licznych atrakcjach. Dzieci mogą 
spodziewać się między innymi przed-
stawienia, różnego rodzaju warszta-
tów historycznych i muzycznych czy 
pokazu ptaków drapieżnych. Wszyst-

kich miłośników muzyki zapraszamy 
na koncerty muzyki dawnej i folkowej. 
Zagrają goście ze Szwecji, Litwy, jak 
również pruszczański zespół „Grupa 
Radnyna”. Na zakończenie Festiwalu 
wystąpi  czołowy w kraju zespół folkowy 
– Carrantouhill! Szczegółowy program 
imprezy już wkrótce.

Zespół Zakopower (źródło: www.zakopower.pl)

Zespół Wilki (źródło: www.wilki.com.pl)

rozpoczną się około godziny 19.00. Po-
nadto zapraszamy na pokaz niezwykłych 
samochodów, biorących udział w rajdzie 
IV Rundy Mistrzostw Polski Pojazdów 
Zabytkowych. 

W niedzielę, 9 czerwca, gwiazdą wie-
czoru będzie zespół WILKI. Zagrają 
również The Postman, czyli polski Tri-
bute Band, wykonujący utwory Beatle-
sów oraz lokalna grupa Where is Jerry. 
Na koncerty zapraszamy o godz. 18.00.

Wzorem wcześniejszego Pucharu Bał-
tyku oraz kultywując tradycję skoków 
spadochronowych, Aeroklub Gdański 
reaktywuje konkurencję, podczas któ-
rej pruszczańskie niebo pochwali się 
niezwykłym widokiem. Całe rodziny 
zapraszamy na niedzielny finał Ogól-
nopolskich Zawodów w Skokach Spa-
dochronowych na celność lądowania 

Poza festiwalem na terenie parku 
odbędą się również pokazy sprzętu 
bojowego oraz umiejętności wojsko-
wych, prezentowane przez żołnierzy z 49 
Bazy Śmigłowców Bojowych w Prusz-
czu Gdańskim.

Zespół Carrantouhill (źródło: materiały zespołu)

Zachęcamy do udziału w konkursie. Ter-
min składania prac został przedłużony do 
31 maja. Udział w konkursie może wziąć 
młodzież już od 14 roku życia.

ZMIANA REGULAMINU KONKURS „PISZ I PŁYŃ”

Anna Knoch Konkurs „Pisz i Płyń” organizowany przez 
portal sailbook.pl w ramach regat Sailbook Cup 
2013 pod patronatem Marszałka Województwa 
Pomorskiego, Honorowego Konsula Szwecji 
w Gdańsku oraz Pomorskiego Okręgowego 
Związku Żeglarskiego. Parterami projektu są 
Miasto Pruszcz Gdański, Gmina Cedry Wielkie 
i Gmina Pruszcz Gdański.

Zachęcamy młodzież w wieku 14–18 lat 
z Miasta Pruszcz Gdański, Gminy Cedry Wiel-
kie i Gminy Pruszcz Gdański, interesującą się 
żeglarstwem, do udziału w konkursie i wy-
słania własnej morskiej opowieści na adres  
news@sailbook.pl.

Na zwycięzców czeka wspaniała nagro-
da – uczestnictwo w najdłuższych regatach 

w Polsce – Sailbook Cup 2013. Jest to tygo-
dniowa impreza żeglarska rozgrywająca się na 
Bałtyku na trasie Gdańsk – Visby – Gdańsk. 
Rejs zwycięzców odbędzie się w dniach  
3–10 sierpnia 2013 r. Laureaci II i III miejsc 
otrzymają odzież żeglarską. 

Naszym celem jest promowanie żeglarstwa 
jako wartościowej formy spędzania wolnego 
czasu. Jesteśmy przekonani, że czynny udział 
w regatach pomoże wykształcić w młodzie-
ży zarówno hart ducha, jak i szacunek do sił 
przyrody. Chcemy pokazać młodym ludziom 
to, co w żeglarstwie najcenniejsze: uroki tra-
dycyjnego żeglowania, szacunek do morza, 
zwyczajów i kultur narodów żyjących z jego 
dobrodziejstw. 

Zapraszamy do zapoznania się z regula-
minem konkursu i nadsyłania prac! Konkurs 
potrwa do 31 maja.
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NOC MUZEÓW
Marta Kalinowska i Grzegorz Haasa

Krzyżacki kościół

„Barokowa” biblioteka

18 MAJA 2013 R. • FAKTORIA • 
GODZ. 19.00 – 24.00 • BILETY: 1 ZŁ

Zdarza się kilka nocy w roku, kiedy 
nie warto spać. Do jednej z nich niewąt-
pliwie należy NOC MUZEÓW. Faktoria 
zaprasza do odwiedzenia Rzymian i Go-
tów, którzy będą czekali na zwiedzają-
cych podczas tej wyjątkowej Nocy. 

Światło i muzyka
Dzięki wspaniałej iluminacji teren osady 

nabierze wyjątkowego wyglądu. Na pla-
cu rekonstruktorów rozbrzmiewać będzie 
muzyka dawna, która zachęci gości do 
oglądania atrakcji osady. 

W Chacie Wodza udostępniona będzie 
stała ekspozycja zabytków archeologicz-
nych z Pruszcza Gdańskiego zawierającą 
m.in. ludzki szkielet z III w n.e., niezwykłe, 
bursztynowe kolie – arcydzieła gockich 
jubilerów, zabytki żelazne i ceramiczne. 
Każdy z tych unikatowych artefaktów po-
chodzi z wykopalisk na terenie Pruszcza. 

Niecodzienną atrakcją pruszczańskiej 
Nocy Muzeów będzie sokolnik. Rzadko 
spotykane drapieżne ptaki, takie jak ja-
strząb, sowa czy sokół na wyciągnięcie 
ręki to niezwykłe przeżycie zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych.

Tak jak w poprzednich latach, otwarty do 
zwiedzania będzie również zabytkowy, XIV-
-wieczny kościół przy ulicy Wojska Polskiego.

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Duża atrakcją będzie również możli-
wość zwiedzania budynku pruszczańskiej 
biblioteki, który zachwyca starodawnym 
wystrojem. Do najciekawszych elementów 
należą: XVIII-wieczne polichromie, baro-
kowe drzwi, 250-letnia, drewniana podłoga, 
schody oraz fragmenty gazet z XIX w.

18 marca br. Pani Józefa Krośnicka, Am-
basador Pruszcza Gdańskiego, obchodziła 
99 urodziny.  Pani Józefa jest osobą niezwy-
kle ważną dla naszego miasta. Z głębokim 
szacunkiem myślimy o Jej zasługach dla 
Pruszcza Gdańskiego i o trudzie, jaki włożyła 

NASI SZANOWNI JUBILACI
w utrwalenie jego historii. Dzięki ogromnej 
wiedzy i nieustającej aktywności jest wzorem 
do naśladowania dla wielu ludzi. 

Piękne jubileusze obchodzili także nasi 
mieszkańcy – Pani Aleksandra Kaszubska 
(90 lat) oraz Pan Józef Michalak (98 lat). 

Z tej okazji szanowni Jubilaci otrzymali 
życzenia i prezenty od władz miasta, które 
od kilku lat w ten sposób honorują najstar-
szych mieszkańców Pruszcza Gdańskiego.  
Pani Józefo, Pani Aleksandro i Panie Józefie 
– wszystkiego najlepszego!

Jubileusz 99 urodzin Pani Józefy Kro-
śnickiej

Jubileusz urodzin Pani Aleksandry Kaszubskiej i Pana Józefa Michalaka

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
w Pruszczu Gdańskim

W ramach ekologicznej akcji Dziennika 
Bałtyckiego „Drzewko za makulaturę”, 
również w Pruszczu Gdańskim będzie 
można pozbyć się starych gazet, znisz-
czonych książek czy sterty zalegających 
w naszych domach kartonów, które zawsze 
zostawiamy po zakupie butów, sprzętu 
AGD itp.

Można przynieść nieograniczoną ilość 
papieru, ale podczas akcji nie będzie przyj-
mowany papier lakierowany, foliowany, 
tapety, brudne kartoniki po sokach, mleku 
itp. 

Aby otrzymać sadzonkę drzewa, wy-
starczy przynieść w dniu imprezy 5 kg 
makulatury oraz wycięty kupon, codzien-
nie publikowany w Dzienniku.

D R Z E W K O  Z A  
MAKULATURĘ
10 MAJA 2013 R. • STADION 
PRZY CKIS  • GODZ. 11.00 – 15.00

Pokaz drapieżnych ptaków

Nowością będzie pokaz filmu na otwar-
tym powietrzu, który w ciekawy sposób 
opowiada o Szlaku Bursztynowym i wy-
mianie handlowej Rzymian z Gotami. Zo-
baczyć będzie można także edukacyjny film 
dla najmłodszych oraz film dokumentalny 
o wykopaliskach archeologicznych z ko-
mentarzem Mirosława Pietrzaka, wieloletnie-
go badacza terenów Pruszcza Gdańskiego. Na 
wszelkie Państwa pytania odpowie archeolog.
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GDZIE JEST IDA?

Bartosz Gondek

W maju minie 68 lat od zakończe-
nia II Wojny Światowej. Powoli, ale 
nieustannie odchodzą świadkowie tam-
tych dni. Badaczom, chcącym poznać 
tamten czas, pozostają do dyspozycji 
coraz częściej jedynie archiwa i spi-
sane zawczasu relacje. Pozostaje też 
pamięć. Przez nią nadal wiele rodzin 
poszukuje dawno utraconych bliskich.

– Szanowny Panie! Jestem Amery-
kanką, której matka ocalała z II Wojny 
Światowej w Gdańsku. Mama straciła 
wielu członków rodziny. Zależy mi, 
aby ustalić, co stało się z jej siostrą, 
która zniknęła zaraz po poinformowaniu 
rodziny, że opuszcza Pruszcz Gdański 
w furgonetce, należącej do tutejszej 
poczty. Nikt nigdy ponownie o niej 
nie usłyszał. Będę wdzięczna za każdą 
pomoc – napisała do nas na miejskiej 
stronie portalu społecznościowego Face-
book, Karen Ebner. – Chciałabym także 
wiedzieć czy w Pruszczu był jeden, czy 
więcej urzędów pocztowych. Moja mama 
powiedziała, że był to duży urząd. Mam 
47 lat. Moja matka 82. Dowiedziałam 
się o cioci, gdy miałam 7 lat. Od tego 
czasu zależy mi, aby tę sprawę wyjaśnić. 

Kiedy front zbliżał się do Pruszcza 
Gdańskiego ciotka Karen Ebner, Dora 
Ida Pawłowski miała 23 lata. Urodziła się 
9 grudnia 1921 roku w Kolbudach. Pod 
koniec wojny pracowała zaś na poczcie.   
Trzeciego marca 1945 roku wszystkie 
szlaki komunikacyjne prowadzące do 
Gdańska zostały opanowane przez od-
działy Armii Czerwonej. Grupa armii 
Weichsel znalazła się w beznadziejnej 
sytuacji. Odcięta od zaopatrzenia była 
skazana na unicestwienie. Wycofujące 
się oddziały niemieckiej drugiej armii 
polowej ponosiły ogromne straty. Bez 
paliwa jednostki pancerne stały się tylko 
zbędnym balastem. Ziemia Gdańska stała 
się ostatnim punktem oporu II armii.  
Opór ten wojska radzieckie zamierzały 
złamać za wszelką cenę. Przez drogi 
prowadzące w stronę Zatoki Gdańskiej 
przetaczały się wraz z wojskiem rzesze 
uchodźców, dla których jedyną drogą 
ucieczki stały się nadmorskie porty. 
Tam też próbowała przedostać się wraz 
ze współpracownikami Ida Pawłowski.

– Ludność cywilna w kotle gdańskim 
znajdowała się w wyjątkowo nieszczęśli-
wym położeniu. W trakcie walk narażona 
była na nieustanne bombardowania i skutki 
ostrzału artyleryjskiego. Intensywność 
działań wojennych w Trójmieście w 1945 
roku, nawet walczący tu starzy weterani 
z elitarnej jednostki Gross Deutschland, 
określali jako „prawdziwe piekło” – mówi 
profesor Piotr Semków z Akademii Mary-
narki Wojennej –  Miasto odbijano z rąk 
niemieckich w bezpardonowy sposób. Na 
porządku dziennym były gwałty, morder-
stwa i szarganie godności mieszkańców. 
Tak podczas walk, jak i po ich ustaniu.

Dziś pewnie nie dowiemy się czy Ida 

Pawłowski dotarła do gdańskiego por-
tu. Ostatni duży statek, ośmiotysięcznik 
Bernard Essberger, odpłynął z niego 23 
marca. Tego samego dnia Niemcy opu-
ścili Pruszcz Gdański. To oznacza, że Ida 
miała szansę „załapać” się na jakąś formę 
transportu. Tym bardziej, że opuszczała 

Pruszcz wraz z całym per-
sonelem pocztowym, który 
mógł posiadać kartę ewa-
kuacyjną. Mogła dotrzeć na 
Hel, skąd odpływały statki 
do Rzeszy. Jednym z nich 
był MS Goya, który zato-
nął 16 kwietnia z ponad 
6000 osób na pokładzie. 
Dostać się na jakikolwiek 
statek nie było jednak ła-
two. Może więc Ida i wie-
le innych osób z kartami 
ewakuacyjnymi pozostało 
na Helu lub podążyło na 
Mierzeję Wiślaną. Tutaj 

ul. Grunwaldzka 21 – tutaj znajdowała się w latach wo-
jennych główna poczta w Pruszczu Gdańskim

Budynek dawnej poczty
doczekali do maja 1945 roku. Nie było 
to jednak łatwe oczekiwanie…

– Później musieliśmy opuścić wyspę 
Stogi i odbiliśmy drugą odnogą Wisły 
koło Górek Wschodnich i Sobieszewa. 
Tam utworzyliśmy wahadłowy transport 
promowy na Hel i przenieśliśmy się do 
Świbna – wspomina tamten czas Hans 
Schaufler, porucznik 35 Pułku Pancer-
nego, walczącego w 1945 roku na Ka-
szubach i w Gdańsku. – Specjalnymi 
barkami saperzy przewieźli nasze czołgi 
na wschodni brzeg odnogi Wisły, gdyż 
Sowieci deptali już nam po piętach. Tam 
z dala od sowieckiej artylerii, kłębił się 
niesamowity tumult ludzi. Gwar różnoję-

zyczny ludzi z wszystkich 
ziem Pana Boga przywo-
dził nieodparcie historię 
budowy wieży Babel, nie 
tylko dlatego, że wszystko 
działo się między dwiema 
rzekami. Wszędzie ko-
pano i grzebano z wiel-
kim przejęciem. Prawie 
wszystkie narody Europy 
były tu reprezentowane…

Wiele osób, po niepowo-
dzeniach ewakuacji, zdecy-
dowało się na  pozostanie 
w płonącym, ogarniętym 
walkami mieście. Dla mło-

dej kobiety nie było to jednak szczególnie 
fascynujące rozwiązanie. Gdzie w tym 
wszystkim zaginął ślad po Dorocie Idzie 
Pawłowski? Może wróciła do Pruszcza? 
Może tu doczekała przejścia frontu? Świad-
kowie odchodzą. Pozostają jednak sagi. 
Może ktokolwiek, cokolwiek o niej wie? 


