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K iedy redagujemy ten 
numer gazety, za okna-
mi świat przysypany jest 
ogromną ilością białego 

puchu. Zima przyszła i do nas. 
Ulice miasta, skwery, parki 
i Błonia Nadwiślańskie pokryte są 
grubą pokrywą śniegu, a naj-
młodsi mieszkańcy z nieskrywaną 

radością wykorzystują wszystko, 
na czym da się zjeżdżać nawet 
z najmniejszej górki. Te widoki 
na moment odsunęły od nas niepo-
koje związane z pandemią, naszą 
przyszłością i czasem problemami. 
I, choć nie jest to proste, popatrz-
my na ten rok z optymizmem. 
W tym numerze przybliżymy 

Państwu sporo nowych inwesty-
cji, jakie są planowane w naszym 
mieście. Popatrzymy też w historię 
Grudziądza i ludzi Solidarności. 
W 2021 rok spojrzy z nami też 
Prezydent Grudziądza Maciej Gla-
mowski. Serdecznie zapraszamy 
do lektury.
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Panie Prezydencie, za nami 
trudny 2020 rok. Zmagaliśmy 
się z pandemią, pojawiły 
się dla wielu z nas kłopoty 
gospodarcze i finansowe. Jaki 
może być rok 2021? 
Rzeczywiście, 2020 to był trudny rok 
z nieoczekiwanym scenariuszem, 
który podyktowała pandemia. Nasz 
powrót do normalności trochę jesz-
cze potrwa, ale w nowy rok patrzę 
z optymizmem. Przede wszystkim 
dlatego, że wynaleziona została 
szczepionka i zaczęły się darmowe 
szczepienia. Chciałbym podkre-
ślić, że warto się szczepić przeciw 
COVID-19, dla siebie i innych. 
W dzisiejszej sytuacji powinniśmy 
dbać o zdrowie nie tylko swoje, ale 
zwłaszcza tych najbliższych. Stoso-
wanie się do obostrzeń wprowadza-
nych przez rząd, ale także zaleceń 
lekarzy i epidemiologów, pozwoli 
nam na szybsze uwolnienie się od 
pandemii. Ja oczywiście, kiedy na-
dejdzie mój termin zgodny z grupą, 
także zdecyduję się na szczepienie. 
Marzę, byśmy jak najszybciej mogli 
otworzyć szkoły, obiekty sportowe, 
urząd, miejsca pracy. Wielu z nas 
docenia teraz normalność, której 
tak bardzo brakuje. Rok 2021 będzie 
też ważny dla miasta, bo planujemy 

kolejne inwestycje, nakłady na edu-
kację. Przetrwaliśmy razem trudny 
czas i za to dziękuję mieszkańcom. 

Grudziądz nie jest już w Planie 
Postępowania Naprawczego, 
co to oznacza w praktyce dla 
miasta?
Trudna sytuacja, w jakiej stanęli-
śmy wobec wieloletnich zaniedbań 
i kłopotów szpitala, zmusiła nas do 
przejścia w ubiegłym roku przez po-
stępowanie naprawcze. Na ten rok 
Rada Miejska Grudziądza uchyliła 
Program Postępowania Napraw-
czego, co otworzyło nam drogę 
do realizowania nowych procesów 
inwestycyjnych. Możemy ubiegać 
się o środki unijne, a wkład własny 
pozyskiwać z zewnętrznych źródeł. 
Oczywiście Grudziądz podlega 
nadzorowi finansowemu ze strony 
Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Czy mieszkańcy zatem mogą 
się spodziewać kolejnych 
Inwestycji?
Już wkrótce ruszy wielka inwestycja 
związana z remontem torowiska 
tramwajowego za ponad 144 mln 
zł. Ale to nie wszystko, bo przecież 
rozpoczynamy inwestycję w samym 
Centrum Grudziądza. Aleje 23 
Stycznia zyskają w architektonicz-
nej estetyce, a przedsiębiorcy miej-
sce do rozwijania skrzydeł swoich 
biznesów. Chodzi o Inkubator 
Przedsiębiorczości. Projekt zakłada 
budowę 36 biur, salę konferen-
cyjną, salę spotkań oraz zaplecze 
gastronomiczne.Będziemy też kon-
tynuować prace nad wielofunkcyjną 
halą widowiskowo-sportową 
z torem kolarskim i częścią baseno-
wą. Rewitalizujemy spichlerze, na-
prawiamy kolejne drogi i chodniki.  
Za nami remonty ulic Jackowskie-
go, Kruszelnickiego, Sienkiewicza, 
Rapackiego, Królewskiej. Miejskie 
spółki także starają się realizować 
kolejne projekty. Mimo trudnej 
sytuacji radzimy sobie naprawdę 
nieźle. 

A co z inwestycjami 
w edukację? 
Oczywiście będą. W moim progra-
mie edukacja była bardzo ważna 
i taka pozostała. Dzięki funduszom 
unijnym chcemy choćby zmie-
nić sposób użytkowania budynku 
po Gimnazjum nr 9 przy ulicy 
Paderewskiego. Powstanie w nim 
filia przedszkola Tarpno dla 105 
dzieci. Przy przedszkolu powsta-
nie też nowy plac zabaw. Centrum 
Kształcenia Ustawicznego przy ul. 
Legionów 2 dostosujemy dla nauki 
osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Oddajemy do użytku kolejne boiska 
– ostatnio przy SP 17, czy przebudo-
wywanej SP4. 

Jak będzie przyszłość 
szpitala? 
Grudziądzka lecznica pełni stra-
tegiczną funkcję w naszym woje-
wództwie. Jako jedyny Szpital leczy 
osoby zakażone koronawirusem 
i potrzebujące innych zabiegów, 
np. chirurgicznych, ortopedycz-
nych. Miasto od 2014 roku przeka-
zało na rzecz szpitala i Grudziądz-
kich Inwestycji Medycznych Sp. 
z o.o. kwotę 91,4 mln zł. Żaden 
innych samorząd o porównywalnej 
wielkości nie wsparł w tak wielkim 
zakresie służby zdrowia. Komplek-
sowy plan oddłużenia szpitali jest 
przygotowywany obecnie przez Mi-
nistra Zdrowia. Myślę, że rok 2021 
będzie przełomowy pod względem 
koordynacji świadczenia usług 
medycznych. Wiele systemowych 
problemów służby zdrowia uwi-
doczniło się w czasie trwającej 
pandemii. Trzeba ja pilnie rozwią-
zać z korzyścią dla pacjentów oraz 
pracowników medycznych i nieme-
dycznych szpitali.  
Niedawno oddano do użytku Od-
dział Intensywnej Terapii i Central-
ną Sterylizatornię. To bardzo ważne 
przedsięwzięcie dla tej placówki, 
warte blisko 25 mln zł, na które 
otrzymaliśmy dofinansowanie unij-
ne w wysokości 97%.

Z OPTYMIZMEM W NOWY ROK – WYWIAD 
Z PREZYDENTEM GRUDZIĄDZA MACIEJEM 
GLAMOWSKIM



W Grudziądzu powstanie no-
woczesne, wielofunkcyjne Cen-
trum Sportu i Rekreacji Wodnej. 
Obiekt będzie łączył trzy funkcje 
– hali widowiskowo-sportowej 
z torem kolarskim, parku wodnej 
rozrywki oraz centrum edukacyj-
nego. Inwestycja podniesie pre-
stiż miasta, ale i całego regionu.

Centrum Sportu i Rekre-
acji Wodnej zostanie 
wybudowane na dobrze 
skomunikowanym terenie, 

na Rządzu. Obszar będzie podzie-
lony na trzy części, funkcjonalnie 
różne, połączone wspólnym dzie-
dzińcem i parkingiem. Koncepcję 
budowy obiektu zaprezentowali 
prezydent Maciej Glamowski, 
prezes Grudziądzkiego Holdingu 
Komunalnego Małgorzata Kosińska 
oraz projektanci Krzysztof Polkow-
ski i Andrzej Kusztelak. 
– Uważam, że ta inwestycja podnie-
sie prestiż regionu i stworzy moż-
liwość organizowania międzynaro-
dowych zawodów. Powiększy bazę 
sportową, oddziaływującą nie tylko 
na województwo, ale i kraj. Stanie 
się wysoko wyspecjalizowanym 
ośrodkiem przygotowań olimpij-
skich – zaznacza prezydent Maciej 
Glamowski. 

Przygotowana koncepcja hali wi-
dowiskowo-sportowej ma charakter 
multifunkcjonalny z funkcją podsta-
wową toru kolarskiego, ale także 
z możliwością organizacji innych 
imprez masowych – targów, mi-
strzostw sportowych czy koncertów. 
Miejsce to będzie tętniło życiem 
i pełniło charakter centrotwórczy. 

Hala widowiskowo-sportowa 
będzie spełniała najwyższe wyma-
gania organizacyjne i techniczne, 
odpowiadające standardom krajo-
wych federacji dla najważniejszych 
lig sportowych w danych dyscypli-
nach. Dzięki temu będzie służyła 
organizowaniu prestiżowych zawo-
dów na najwyższych szczeblach. 
Obiekt będzie przystosowany 

przede wszystkim do takich dyscy-
plin jak kolarstwo torowe, koszy-
kówka, siatkówka, piłka ręczna. 

Ale to nie koniec. Centrum bę-
dzie przystosowane też do wyda-
rzeń wystawienniczych i ekspozycji 
targowych, imprez estradowych, 
koncertów, projekcji filmowych. 
Widownia będzie mieściła od 3,5 
tysiąca do 5,5 tysiąca osób. 

– Pomysł stworzenia centrum 
rozrywki wodnej, które będzie mia-
ło kilka stref, narodził się po prze-
prowadzeniu wnikliwej analizy, jak 
funkcjonują w naszym mieście ba-
seny. Aktualna infrastruktura wodna 
jest przestarzała, pochodzi z poło-
wy lat 80. i wymaga modernizacji – 
mówi prezydent Maciej Glamowski. 
– Nakłady na modernizację i dalszą 
eksploatację przestarzałych budyn-
ków w dłuższej perspektywie będą 
wyższe niż koszty eksploatacji no-
woczesnego obiektu. Atrakcyjność 
Centrum pozwoli na generowanie 
znacząco wyższych przychodów. 

Centrum Rekreacji Wodnej, poza 
atrakcjami dla dzieci i dorosłych 
oraz basenem sportowym z wi-
downią, będzie posiadało w swojej 
ofercie możliwość skorzystania 
z dobroczynnych właściwości zaso-
bów naturalnych Grudziądza, czyli 
źródeł wody solankowej. 

– W części basenu umieściliśmy 
dwie główne niecki rekreacyjne, 
w tym jedna z nich daje możliwość 

wypłynąć na zewnątrz obiektu. 
Oprócz tego zaprojektowaliśmy 
wieżę ze zjeżdżalniami i ze strefą 
handlu – podkreślał projektant An-
drzej Kusztelak. 

Centrum Edukacyjne będzie 
natomiast realizowało zadania 
szkoleniowe dla dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz dla uczniów 
szkół. Głównym celem jego działal-
ności jest propagowanie ekologii 
z akcentem na odnawialne źródła 
energii, ponieważ w jego najbliż-
szym sąsiedztwie powstania farma 
fotowoltaiczna.

– W ramach wspólnej pracy za-
projektowane zostało centrum wod-
ne, hala wielofunkcyjna oraz cen-
trum edukacyjne OPEC. Żeby spiąć 
te wszystkie kierunki, dodatkowo 
zaprojektowaliśmy pas zieleni, 
który połączy te trzy projekty oraz 
pozwoli odwiedzającym i korzysta-
jącym z usług Centrum na chwilę 
oddechu. Od tej strony został też 
zaprojektowany parking zewnętrz-
ny i garaże podziemne – tłumaczy 
projektant Krzysztof Polkowski. 

Szacowana wartość tej inwestycji 
wynosi około 200 - 250 milionów 
złotych. Projekt koordynuje Gru-
dziądzki Holding Komunalny. Nowy 
obiekt został wpisany do strategii 
województwa kujawsko-pomorskie-
go 2030+.

HALA, PARK WODNY I  CENTRUM EDUKACJI
W JEDNYM
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REMONT TOROWISKA ZACZNIE SIĘ LADA DZIEŃ
Na przełomie stycznia
i lutego zostaną podpisane 
umowy ze wszystkimi 
wykonawcami, którzy 
zmodernizują torowisko 
tramwajowe w Grudziądzu. 
To jedna z najważniejszych 
miejskich inwestycji. Nie 
doszłoby do niej, gdyby 
nie konsekwencja władz 
miasta, którym udało się 
pozyskać finansowania także 
z zewnątrz.

Cieszę się, że nasze wielo-
miesięczne starania o tę 
modernizację nie poszły 
na marne. To bardzo 

ważna inwestycja dla miasta. Otrzy-
maliśmy na nią ogromne dofinanso-
wane, po czym zostało ono nawet 
zwiększone – podkreśla prezydent 
Grudziądza Maciej Glamowski. 
– Podpisanie umowy oznacza, 
że modernizacja sieci tramwajowej 
musi się rozpocząć i rozpocznie 
się już wkrótce. Dzięki niej komfort 
przemieszczania się mieszkańców 
Grudziądza i nie tylko znacząco 
wzrośnie.

Długo wyczekiwany remont 
został podzielony na trzy zadania. 
Pierwsze dotyczy przebudowy ul. 
Toruńskiej na odcinku od ul. Mar-
cinkowskiego do ul. Al. 23 Stycznia. 
Roboty polegać będą na całkowitej 
rozbiórce istniejącej konstrukcji 
jezdni wraz z torowiskiem i wybu-
dowaniu ich od nowa.  Prace obej-
mą m.in. przebudowę sieci trak-
cyjnej, podstacji zasilającej Al. 23 
Stycznia, oświetlenia drogowego 
oraz sieci podziemnych – sanitar-
nych, wodociągowych i telekomuni-
kacyjnych, a także budowę nowych 
chodników. Nawierzchnia zostanie 
przystosowana do ruchu zarówno 
samochodowego, jak i tramwajo-
wego. Zadanie to wykona wybrana 
w przetargu firma STRABAG Sp. 
z o.o. Remont będzie kosztował 
ponad 21,7 miliona złotych.

Drugie zadanie obejmuje nato-

miast modernizację torowiska od 
ul. Wiejskiej do pętli tramwajowej 
na OM Rządz. W ramach tej części 
inwestycji zaplanowano m.in. prze-
budowę istniejącej pętli tramwajo-
wej na OM Rządz wraz z budową 
dodatkowego toru odstawczego. 
Pętlę zaprojektowano w taki spo-
sób, by umożliwić późniejszą 
rozbudowę torowiska w kierunku 
południowym, do przyszłego osie-
dla mieszkaniowego. Wykonane 
zostaną też m.in. nowe przystanki 
autobusowe, które umożliwią ob-
sługę pasażerską przez autobusy 
regionalne. Dzięki temu powstanie 
węzeł przesiadkowy łączący środki 
komunikacji regionalnej i miejskiej. 
Prace będą kosztować ponad 58,6 
milionów złotych. Wykonawcą jest 
grupa ZUE S.A.

Na przełomie stycznia i lutego 
zaplanowano podpisanie umowy 
także z wykonawcą trzeciego zada-
nia – Firmą Budowlano-Drogową 
MTM SA. Prace obejmą moderniza-
cję torowiska od ul. Wiejskiej do DK 
16 i polegać będą na  przebudowie 

układu torowego, łącząc się bez-
pośrednio z zadaniem przebudowy 
torowiska od OM Rządz. Rozebrana 
zostanie istniejąca nawierzchnia 
torowiska, tak, by wykonać jej nową 
konstrukcję. Powstanie nowa sieć 
trakcyjna, przebudowane zostaną 
perony oraz pojawi się nowe oświe-
tlenie drogowe i chodniki. Całe 
zadanie będzie kosztować blisko 
48,8 milionów złotych.

Przypomnijmy, że w 2019 roku 
miasto na realizację tego zadania 
otrzymało rekordowe dofinansowa-
nie ze środków unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego – około 85 milionów 
złotych. Wartość całego projektu 
szacowana jest na około 144 mi-
liony złotych. Dzięki staraniom 
Prezydenta Macieja Glamowskiego 
oraz Senatora Ryszarda Bobera 
Zarząd Województwa podjął decyzję 
o zwiększeniu kwoty wsparcia dla 
realizacji modernizacji sieci tram-
wajowej. W ten sposób zyskano do-
datkowo ponad 10 milionów złotych.
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Zrujnowana willa Victoriusa 
przy ul. Armii Krajowej została 
nieodpłatnie przejęta przez 
miasto. Już niebawem piękny, 
zabytkowy budynek odzyska 
swój dawny blask, a w jego 
wnętrzu swoje artystyczne 
skrzydła rozwinie młodzież 
z Liceum Plastycznego. 

Mamy ambicję rozwinię-
cia „Plastyka” w świetną 
szkołę artystyczną. Jest 
to nawiązanie do słynnej 

Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych 
Wacława Szczeblewskiego, która 
w okresie międzywojennym kształciła 
elitę artystyczną Grudziądza i regionu 
– podkreśla prezydent Maciej Gla-
mowski. – Myśląc o rozwoju naszego 
miasta trzeba pamiętać, że Grudziądz 
zasługuje na inwestowanie w swoją 
intelektualną sferę.

Zdaniem władz miasta inwestycjom 
ekonomicznym musi towarzyszyć tro-
ska o wartości intelektualne i kultural-
ne, które w długofalowej perspektywie 
okazują się fundamentalnymi elemen-
tami tego, co składa się na grudziądz-
ką tożsamość. Wiele pomysłów można 
czerpać z tradycji i historii miasta. 

W powszechnej świadomości uległa 
zatarciu postać Wacława Szczeblew-
skiego – człowieka, który był jedną 
z ważniejszych osób inspirujących 
rozkwit życia kulturalnego w między-
wojennym Grudziądzu.

To dzięki niemu w 1922 roku 
otworzono Pomorską Szkołę Sztuk 
Pięknych w Grudziądzu – pierwszą 
tego typu placówkę na Pomorzu. Była 
to trzyletnia szkoła, w której nauczano 
technik malarskich, malowania: z na-
tury, aktów, martwej natury i pejzażu, 
modelowania w glinie. Prowadzono 
tam także wykłady z zakresu historii 
sztuki. Osobny przedmiot stanowiło 
nauczanie kompozycji ornamentu 
na podstawie motywów kaszubskich. 
W połowie lat 20. XX wieku otwarto 
w szkole oddział sztuki stosowanej. 
Wacław Szczeblewski prowadził także 
kursy sztuki stosowanej dla rzemieślni-
ków i robotników.

Renoma Szkoły sprawiła, że po nie-
spełna 10 latach zaproponowano jej 
przeniesienie do Gdyni. Dziś władze 
miasta pragną przywrócić ducha Wa-
cława Szczeblewskiego Grudziądzowi.

– Willa Richarda Victoriusa w kwiet-
niu ubiegłego roku została wpisana do 
rejestru zabytków. Będziemy ubiegać 
się o pozyskanie środków zewnętrz-
nych na jej remont. Konsekwetnie 

inwestujemy w miejskie zabytki i przy-
wracamy im nowe życie, czego przy-
kładem są też grudziądzkie spichlerze 
– przypomina prezydent Grudziądza.

Jednym z pierwszych właścicieli 
Willi Victoriusa z 1900 roku był Richard 
Victorius, syn założyciela grudziądzkiej 
emalierni Herzfeld&Victorius – dzisiej-
szego Hydro-Vacuum. Zabytek mieści 
się przy ul. Armii Krajowej 21-25, na te-
renie dawnego Przedmieścia Kwidzyń-
skiego przy Ogrodzie Botanicznym.

Willa jest w swojej okolicy wyjąt-
kowym obiektem architektonicznym, 
wpisującym się w zabytkowe piękno 
całej ulicy Armii Krajowej. Historycznie 
w tym miejscu lokowano przeważnie 
zabudowania koszarowe oraz repre-
zentacyjne kamienice, zamieszkiwane 
przez wysokich rangą wojskowych. 
Na tle ścisłej zabudowy willę wyróż-
niała rozległa działka z ogrodem oraz 
ciekawy kształt budynku. W czasach 
swojej świetności zachwycała wyjątko-
wą sztukaterią, elementami boazerii, 
prezentując niezwykle reprezentacyjne 
wnętrza. W późniejszych latach znajdo-
wała się tam także siedziba milicji.

Rewitalizacja willi wpisuje się w cały 
szereg remontów cennych zabytko-
wych obiektów w Grudziądzu realizo-
wanych przez władze miasta.
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MIASTO PRZYWRÓCI ŚWIETNOŚĆ
ZABYTKOWEJ WILLI
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Najbardziej zaangażowani 
społecznie grudziądzanie 
zostali docenieni w konkursie 
Wolontariusz Roku. Nagrody 
odebrali z rąk wiceprezydenta 
Szymona Gurbina. Celem tej 
inicjatywy jest propagowanie 
postaw społecznych i chary-
tatywnych, wyróżnienie osób 
najbardziej zaangażowanych 
oraz pokazanie ich dokonań.

W olontariusze cechują 
się wrażliwością, bezin-
teresownością i zrozu-
mieniem dla ludzkiej 

słabości. W czasie pandemii ich 
działalność ma jeszcze większe 
znaczenie. Miasto Grudziądz od 
dziewięciu lat docenia osoby dzia-
łające charytatywnie, wręczając im 
wyróżnienia. 

– Mam prawdziwy honor pochylić 
swoje czoło przed grudziądzkimi 
wolontariuszami. To osoby, których 
na co dzień nie widać, ale za to rzuca 
się w oczy ich dobroć, którą wszę-
dzie wokół siebie rozsiewają. W ich 
działalności znaleźć można także 
dużą dojrzałość – mówił Szymon 
Gurbin wiceprezydent Grudzią-
dza. – Dzięki takiemu postrzega-
niu rzeczywistości, jaki prezentują 
wolontariusze, powstaje wokół nas 
lepszy świat. Oni udowadniają, 
że aby nam wszystkim było dobrze, 
musimy cząstkę siebie oddać innym. 
Są przykładem, że tak szlachetnie 
można funkcjonować na co dzień. 
Że można w tej dobroci być bardzo 
konsekwentnym. Za to, co robią, bar-
dzo dziękuję w imieniu wszystkich 
mieszkańców Grudziądza. 
W tym roku przyznano tytuły Wolon-
tariusza Roku oraz Młodzieżowego 
Wolontariusza Roku. Po raz pierwszy 
pojawiła się także dodatkowa katego-
ria – Dziecięcy Wolontariusz Roku. 
Kapituła obradowała w składzie: wi-
ceprezydent Szymon Gurbin, dyrek-
tor Wydziału Komunikacji Społecznej 
Ewa Niewiadomska-Roman, prze-
wodnicząca Miejskiej Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego Krystyna 
Nowak oraz laureatka ubiegłorocznej 

nagrody Wolontariusza Roku Mag-
dalena Poznańska-Krawczyńska. 
W pierwszej kategorii doceniono 
dziewięć osób, w drugiej siedem, 
a w ostatniej, dziecięcej – pięć. 

Tytuł Wolontariusza Roku 2020 
otrzymał Jacek Gruszeczka, który 
propaguje zdrowy styl życia poprzez 
organizację bezpłatnych, cyklicz-
nych biegów dla każdego – Parkrun 
Grudziądz, dzięki którym linie mety 
uczestnicy mogli przekroczyć 6 318 
razy, co w przeliczeniu daje 31 590 
kilometrów. Udziela się również 
w innych inicjatywach organizowa-
nych na terenie naszego miasta. 
– W wolontariat angażuję się od 
mniej więcej dwóch lat. Daje mi 
to bardzo dużo. Niesienie pomocy 
sprawia, że i ja jestem szczęśliw-
szy, gdy widzę uśmiech na twarzy 
innych. Naprawdę lubię pomagać 
– mówił Jacek Gruszeczka. Wyróż-
niono również: Danutę Cieśla-Mo-
rańską – Bank Żywności w Grudzią-
dzu, Jerzego Łazowskiego – PCK 
Oddział Rejonowy w Grudziądzu, 
Lidię Chmielewską – Stowarzysze-
nie LGD „Grudziądzki Spichlerz”, 
Annę Malinowską – Stowarzyszenie 
Obywatelski Grudziądz, Dorotę Du-
rzyńską – Stowarzyszenie Przyjaciół 
Grudziądzkiego Ekonomika „Gau-
dium”, Łukasza Piekarskiego – Sto-
warzyszenie „Szmaragdowe Serce”, 

Monikę Grabowską – Stowarzysze-
nie „ZNAK – Zrozumienie, Nauka, 
Akceptacja, Kontakt” i Rafała Heidek 
TOnZ Oddział w Grudziądzu.

Młodzieżowym Wolontariuszem 
Roku został Bartłomiej Kurnik, 
uczeń Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych w Grudziądzu. Niezwykle 
owocna jest jego pomoc kolegom, 
którym organizuje korepetycje. 
Efektywnie włącza ich w działania, 
dzięki którym zdobywaną przez nich 
wiedzę wykorzystują w praktyce. 
Poza tym brał udział i nagłaśniał 
działania na rzecz Polskiej Akcji 
Humanitarnej. Uczestniczył w zbiór-
ce „Zamiast kwiatka niosę pomoc”, 
a teraz pracuje nad montażem 
materiału dotyczącego działalności 
tej organizacji. Prowadzi szkolną 
stronę internetową i Facebooka. Do 
współpracy zaangażował kolegów 
z młodszych klas, których uczy 
programowania. Wśród młodzieży 
wyróżnienia otrzymali: Julia Mali-
nowska – uczennica ZPER, Paweł 
Dytłow – uczeń SOSW Nr 2, Wiktoria 
Rozwadowska – uczennica II LO, 
Aleksandra Kaniecka – uczennica IV 
LO, Marta Pawłowska – uczennica 
ZSGH, Zofia Rakowska – uczennica 
ZSR.

Dziecięcym Wolontariuszem 
Roku została Lena Nowicka ze 

WYRÓŻNIONO WOLONTARIUSZY ROKU



Szkoły Podstawowej nr 12, która 
od trzech lat jest wolontariuszką 
łódzkiej Fundacji „Dziewczynka 
z zapałkami”. Dziewczynka od 
pierwszej klasy uczestniczy również 
w akcjach organizowanych przez 
grupę harcerską 2 Szczepu ZHP Wi-
cek, do której należy. Swoją służbę 
pełni w 3 Grudziądzkiej Artystycznej 
Drużynie Harcerskiej Gryf, a wcze-
śniej w Gromadzie Zuchy. Śpiewa 
w harcerskim zespole wokalnym 
podczas akcji charytatywnych, np. 

w Domu Pomocy Społecznej. Jest 
także wolontariuszem WOŚP. W tej 
kategorii wyróżnienia otrzymali: Zu-
zanna Kurzawa – uczennica SP nr 4, 
Aleksandra Drzymalska – uczennica 
SP nr 9, Julian Dąbrowski – uczeń 
SP nr 11, Natalia Grzybowska – 
uczennica ZSO. 
Podczas uroczystości wręczono 
także wyróżnienia specjalne. Mar-
szałek Województwa Kujawsko-Po-
morskiego Piotr Całbecki nagro-
dził Zuzannę Kurzawę w kategorii 

Dziecięcy Wolontariusz Roku. Wśród 
młodzieży wyróżnienie od Posła 
na Sejm RP Tomasza Szymańskiego 
otrzymała Marta Pawłowska. Nato-
miast w kategorii Wolontariusz Roku 
wyróżniono dodatkowo dwie osoby 
– Jerzego Łazowskiego oraz Annę 
Malinowską. Pierwsza otrzymała 
upominek i wyróżnienie od Senatora 
RP Ryszarda Bobera, a druga od 
Posła do Parlamentu Europejskiego 
Radosława Sikorskiego. 
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Jedenaścioro podopiecznych 
Centrum Pomocy Dziecku 
i Poradnictwa Rodzinnego 
przeprowadziło się do nowej 
placówki przy ul. Wiślanej. 
Trzy rodzeństwa zamieszkały 
w sześciopokojowym mieszkaniu 
o wysokim standardzie pod opieką 
siedmiu wychowawców.

Nowe mieszkanie znajduje 
się w dogodnej lokalizacji, 
blisko szkoły oraz przystan-
ków komunikacji miejskiej. 

Jest przytulne i komfortowe. Spełnia 
wszystkie wytyczne ministerstwa 
w sprawie placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych. Pokoje są właściwie 
oświetlone i tak wyposażone, by każdy 
miał osobną przestrzeń do przecho-
wywania rzeczy osobistych. Łazienki 
posiadają odpowiednio dużo miejsca 
do prania i suszenia swoich ubrań 
oraz do toalety – zapewniając intym-

ność i zgodność z zasadami higieny. 
W mieszkaniu znalazło się miejsce do 
nauki, do przygotowywania posiłków, 
a także wspólna przestrzeń, gdzie 
mieszkańcy mogą razem spożywać 
posiłki, spotykać się i wypoczywać.

Sytuacja młodego człowieka znaj-
dującego się poza rodziną jest trudna 
i specyficzna. Zarówno władzom 
miasta, jak i dyrekcji Centrum zależy 
na tym, aby stworzyć takie warunki 
rozwoju dla dziecka objętego opieką 
zastępczą, by wyposażyć je w kompe-
tencje społeczne niezbędne do pełnie-
nia podstawowych ról społecznych. 

– Utworzenie nowej placówki opie-
kuńczo-wychowawczej, nowego domu 
dla 11 podopiecznych, umożliwi budo-
wanie i rozwój ich potencjału. Pozwoli 
nabyć umiejętności i kompetencje 
niezbędne w dorosłym, samodzielnym 
życiu – podkreśla Maciej Glamowski 
prezydent Grudziądza. 

Po zmianie przepisów, które weszły 
w życie na początku roku, na terenie 

naszego miasta zaszła pilna potrzeba 
utworzenia kolejnego tego typu miej-
sca. Zgodnie z nowymi przepisami 
w placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych typu socjalizacyjnego, inter-
wencyjnego lub specjalistyczno-tera-
peutycznego można umieścić w tym 
samym czasie maksymalnie 14 dzieci. 
Z brakiem miejsca na ten cel boryka 
się wiele samorządów.

Jak duże jest to wyzwanie, poka-
zał 2019 rok. Do Centrum Pomocy 
Dziecka i Poradnictwa Rodzinnego 
skierowano wtedy 51 dzieci pocho-
dzących wyłącznie z Grudziądza. 
38 zostało przyjętych po interwencji 
służb. Na koniec 2019 roku we wspo-
mnianych placówkach przebywało 103 
podopiecznych, czyli o 7 więcej niż 
powinno. Ponadto 17 dzieci, z powo-
du braku miejsc w pieczy zastępczej 
na terenie miasta, umieszczono w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych 
na terenie innych powiatów. To znacz-
nie utrudnia kontakt z rodziną. 

Miasto i Centrum cały czas podej-
mują działania, by poprawić sytuację 
młodych grudziądzan objętych pieczą.  
– Cieszę się, że nowy dom przy ul. 
Wiślanej zapewni 11 wychowankom 
intymność i prywatność. Ograniczy 
stygmatyzację towarzyszącą placów-
kom instytucjonalnym – podkreśla 
prezydent.

Koszt zakupu, przystosowania i wy-
posażenia mieszkania o łącznej po-
wierzchni 192,76 m2 dla 11 wychowan-
ków i 7 wychowawców wyniósł około 
860 tys. zł. Dodatkowo w wyposażenie 
placówki włączyły się grudziądzkie 
firmy oraz Radni Klubu Sojusz Obywa-
telski Grudziądz.

DZIECI ZYSKAŁY NOWY DOM
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SOLIDARNOŚĆ W GRUDZIĄDZU

Jak to się zaczęło?
 Roman Czerski: Najpierw dowia-
dywaliśmy się, że w poszczegól-
nych zakładach pracy zaczęły się 
strajki. O tym opowiadali ludzi. Ta 
fala dotarła do Grudziądza. Wśród 
nas zaczęły się rozmowy, by przy-
łączyć się do ruchu. Z mojej strony 
to była spontaniczna, instynktowna 
decyzja. Czuliśmy, że robimy coś 
dobrego. Pracowałem wówczas w II 
LO. Razem z kolegami z Technikum 
Chemicznego i grupą osób z innych 
szkół stworzyliśmy w Grudziądzu 
nauczycielską „Solidarność”. Na-
uczycieli podczas protestów wspie-
rały także zakłady pracy.

W jaki sposób radził pan sobie 
ze strachem?
W moim środowisku było kilkuna-
stu zapaleńców, którzy próbowali 
działać. Wiele osób z nami sym-
patyzowało. To dawało poczucie 
siły i przekonanie, że władza nie 
na wszystko może sobie pozwolić. 
Ale żyliśmy w ciągłym strachu. 
Za ulotki, za napis na murze można 
było trafić do aresztu. Dzięki temu, 
że akcja miała masowy charakter, 
zdołaliśmy pokonać lęk i obawy 
przed szykanami. W II LO, gdzie 
byłem nauczycielem, sympatia do 
„Solidarności” była duża i rozmowy 

o ewentualnym przystąpieniu do 
związku stały się zjawiskiem po-
wszechnym.

Które wydarzenia były dla pana 
najtrudniejsze?
Gdy zawieszono mnie w prawach 
nauczyciela. To trwało rok. Za spra-
wą dyscyplinarki chciano mnie 
usunąć z zawodu. I, gdy próbowano 
mnie wcielić do wojska, do karnej 
kompanii, zastanawiałem się, co 
dalej. Dominowało wtedy poczucie 
beznadziei i bezradności, braku 
perspektyw. Od decyzji władz nie 
było dokąd się odwołać. 

Co pan wspomina jako najpięk-
niejsze z tamtych lat?
Czas, gdy jako nauczyciel stałem 
się młodzieży autentycznie potrzeb-
ny. Ich ciekawość świata, chęć zro-
zumienia, co się wokół nich dzieje, 
sprawiały, że nie dawali mi spokoju. 
Nawet na przerwach musiałem im 
ciągle coś wyjaśniać. Nie miałem 
kiedy pójść coś zjeść. Doceniałem, 
że tak mi ufali. 

Dziś różnie mówi się o „Solidar-
ności” i Okrągłym Stole. Uważa 
pan, że warto było?
Warto. Wydawało się, że stan 
wojenny to nasza ostateczna klę-

ska. W 1989 roku władza czuła, 
że ponownie kontrola nad społe-
czeństwem wymyka jej się z rąk. 
Byliśmy już na tyle mądrzy, że do-
strzegając słabość rządzących, 
zauważyliśmy też perspektywę 
pokojowego rozwiązania. Uznali-
śmy, że z władzą trzeba rozmawiać. 
Uważam, że Okrągły Stół to jedno 
z największych osiągnięć Polaków 
w XX wieku. Bez rozlewu krwi rozpo-
częliśmy proces rozbijania systemu 
nie tylko w kraju, ale i w Europie 
oraz na świecie. Jako historyk wiem, 
że rzadko w historii ludzkości zda-
rzało się, że małe państwo metoda-
mi politycznymi potrafiło zmienić 
system polityczny. 

Czuje się pan bohaterem?
Nie. Czuję pewne zadowolenie, 
że stanąłem po właściwej stronie. 
To przez wychowanie. Było nas 
trzech braci. Choć tacy różni, wszy-
scy działaliśmy w „Solidarności”. 
Mój tata, jak każdy rodzic, podkre-
ślał, żebyśmy byli ostrożni. Zapyta-
łem wówczas: „Tata, chciałbyś nas 
widzieć po drugiej stronie baryka-
dy?”. Odpowiedź była krótka i spon-
taniczna: „nie”. Nigdy nie żałuję, 
że byłem w Solidarności. Ale nie 
odczuwam też nienawiści do tych, 
którzy byli po drugiej stronie. Ludzie 
mają prawo do różnych poglądów 
i w różny sposób interpretują to, 
co dzieje się w kraju i na świecie. 
Ważne, by wszyscy zachowywali się 
przyzwoicie wobec innych.

Roman Czerski – nauczyciel hi-
storii w Technikum Chemicznym 
i w II Liceum Ogólnokształcącym 
w Grudziądzu. W 1980 r. współ-
założyciel NSZZ „Solidarność” 
w Grudziądzu, wiceprzewodni-

czący oświatowej „S”. 
Od 1989 r. odbudowywał 
struktury „Solidarności”. 

Jest jednym z bohaterów filmu 
„Twarze Grudziądzkiej Solidarno-
ści” zrealizowanego dzięki wspar-

ciu Samorządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, przez 

Beatę Kulpińską-Gurbin i Stowa-
rzyszenie Obywatelski Grudziądz.
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Mija 101. rocznica powrotu 
Grudziądza w granice państwa 
polskiego. Wydarzenie z 1920 
roku całkowicie zmieniło 
obraz naszego miasta. 
Wcześniej prawie całkowicie 
zgermanizowane, w ciągu kilku 
miesięcy stało się w dużej 
mierze ośrodkiem polskim. 

F ormalnie o powrocie Gru-
dziądza do macierzy zde-
cydował traktat wersalski, 
ratyfikowany przez Polskę 

w 1919 roku. Na jego podstawie 
miało nastąpić przyłączenie Pomo-
rza do Polski. Do przeprowadzenia 
tej operacji militarnej wyznaczono 
oddziały armii dowodzonej przez 
gen. Hallera, w której duży procent 
żołnierzy pochodził z Pomorza. Ze 
względu na kolor umundurowania 
tych jednostek wojskowych, po-
wszechnie nazywano ich „Błękitną 
Armią”. Operację przejmowania 

Pomorza przez Wojsko Polskie z rąk 
niemieckich nadzorowali oficerowie 
wojsk alianckich. Ich zadaniem było 
niedopuszczenie do konfrontacji 
obu stron. Do miasta już w połowie 
stycznia 1920 roku przyjechali ofice-
rowie zarówno misji alianckiej, jak 
i polskiej. Zostały utworzone z nich 
komisje, mające przejmować obiek-
ty państwowe z rąk wojska i admi-
nistracji niemieckiej. Działały one 
aż do początku lutego 1920 roku. 

Sama operacja przejęcia miasta 
przez Wojsko Polskie rozpoczęła 
się rano 23 stycznia 1920 roku. 
Wcześniejsze ustalenia między stro-
nami stanowiły, że strona niemiec-
ka opuści miasto do godziny 12.00 
dnia 23 stycznia 1920 roku, a strona 
polska wejdzie do Grudziądza 
o godzinie 12.30 tego samego dnia. 
Po dość hucznym wymarszu ostat-
nich żołnierzy pruskich z miasta, 
na dworzec kolejowy Grudziądza 
przez most na Wiśle wjechał po-
ciąg pancerny „Wilk”, a od strony 
Jabłonowa „Hallerczyk”, wsparty 

żołnierzami z 42. Pułku Piechoty. 
Jednocześnie od strony Mniszka 
i Radzynia weszły oddziały kawale-
rii i piechoty polskiej pod dowódz-
twem gen. Pruszyńskiego. Pierwsze 
powitanie wkraczających do miasta 
żołnierzy polskich nastąpiło na wy-
sokości dzisiejszego wiaduktu przy 
ul. Hallera. Przemówił do żołnierzy 
i cywili ówczesny nadburmistrz Jó-
zef Włodek, Wiktor Kulerski, staro-
sta Leon Ossowski, ksiądz Bolesław 
Partyka oraz Helena Kruszonowa. 
Następnie cała kolumna ruszyła 
na Stary Rynek, aby tam wysłuchać 
kolejnych powitalnych przemó-
wień: gen. Pruszyńskiego, Juliana 
Szychowskiego, księdza majora 
Tadeusza Dykierta. Po oficjalnej 
uroczystości żołnierze i mieszkańcy 
miasta mieli czas na świętowanie. 
Pierwsze miesiące w niepodległej 
Polsce były okresem wielkiej rado-
ści i dumy z powrotu Grudziądza 
do Macierzy. 

MARIUSZ ŻEBROWSKI

CO WYDARZYŁO SIĘ 23 STYCZNIA?
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DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ W DRODZE 
PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH (LICYTACJI)                                   

Na sprzedaż nieruchomości niezabudowa-
ne, znajdujące się w dzielnicy Wielkie Tarp-
no (ul. Bluszczowa), w sąsiedztwie zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
Kanału Trynka. W pobliżu oferowanych 
terenów znajduje się szkoła podstawowa. 
Działki dysponują dogodnym wyjazdem 
na drogę krajową nr 16 (ul. Paderewskiego), 
która ułatwia dojazd do centrum miasta. 
Ponadto w dzielnicy Wielkie Tarpno wystę-
puje niska zabudowa, która daje poczucie 
przestrzeni. Nieruchomości położone są 
w obrębie 160 i oznaczone są numerami 
od 57/3 do 57/13, 57/15 i 57/16 (13 działek). 
Powierzchnie nieruchomości od 0,0800 
ha do 0,0871 ha. Media: istnieje możliwość 
podłączenia do sieci gazowej, elektroener-
getycznej, wodociągowej oraz kanalizacji 
sanitarnej. Przeznaczenie terenu: zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna, wyłącz-
nie w formie zabudowy wolnostojącej lub 
bliźniaczej. 

Ceny wywoławcze nieruchomości od 
53.000 zł do 58.000 zł. Przewidywalny 
termin przetargów: marzec 2021 r. 

Oferowane nieruchomości położone są 
w dzielnicy Wielkie Tarpno (ul. Bluszczo-
wa), w sąsiedztwie Kanału Trynka. Działki 
znajdują się w spokojnej okolicy, z nisko 
rozproszoną zabudową jednorodzinną. 
Nieruchomości położone są w obrębie 160 
i oznaczone są numerami od 61/11 do 61/16, 
od 61/18 do 61/20. Powierzchnie nierucho-
mości od 0,1000 ha do 0,2502 ha. Media: 
istnieje możliwość podłączenia do sieci ga-
zowej, elektroenergetycznej, wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej. Przeznaczenie 
nieruchomości: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, tylko w formie zabudowy 
wolnostojącej lub bliźniaczej oraz usług, 
o ile nie będą źródłem uciążliwości.

Ceny wywoławcze nieruchomości od 
66.500 zł do 165.000 zł. Przewidywalny 
termin przetargów: marzec 2021 r.

ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA
tel. (56) 45 10 274

ZABUDOWA MIESZKANIOWA
JEDNORODZINNA /USŁUGOWA          
tel. (56) 45 10 274

ul. Bluszczowa
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Zakończyła się budowa boiska 
przy Szkole Podstawowej 
nr 17. Dzięki tej inwestycji 
dzieci i młodzież z placówki 
będą mogły korzystać z zajęć 
wychowania fizycznego 
na świeżym powietrzu. 

Nowe, wielofunkcyjne bo-
isko ma wymiary 20 m x 
42 m. Zostało wyposażone 
w bramki, słupki, kosze oraz 

piłkochwyty.  Pojawiła się też skocznia 
do skoku w dal oraz trzytorowa bieżnia 
lekkoatletyczna. Obiekt posiada insta-

lację odwadniającą, która zapobiegnie 
gromadzeniu się wody. Miejsce zostało 
odpowiednio doświetlone, by zapewnić 
bezpieczeństwo użytkownikom. 

Ponadto teren szkoły został ogro-
dzony, a ścieżka między budynka-
mi od ul. Marcinkowskiego aż do 
Al. 23 Stycznia  stała się niedostępna. 
Z przejścia przez teren II Liceum 
Ogólnokształcącego i Szkoły Podsta-
wowej nr 17 będą mogli korzystać 
jedynie nauczyciele, uczniowie i rodzi-
ce odprowadzający dzieci do szkoły.  
Przestrzeń przy boisku zyskała nową 
zieleń – wysiano trawę i posadzono 
dziesięć nowych drzew.

Inwestycja została zrealizowana 
ze środków własnych gminy-miasta 
Grudziądz oraz z Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Łączna wartość wszystkich 
prac wykonanych przy szkole wynosi 
około 580 tys. zł.

Zakończyła się budowa i wypo-
sażanie Centralnej Sterylizatorni 
w Regionalnym Szpitalu Specja-
listycznym im. W. Biegańskiego 
w Grudziądzu. Ku końcowi zmie-
rza też adaptacja i wyposażanie 
w najnowocześniejszy sprzęt 
Oddziału Anestezji i Intensywnej 
Terapii. To bardzo ważne miej-
skie przedsięwzięcia, za które 
odpowiada Spółka Grudziądzkie 
Inwestycje Medyczne.

Centralna Sterylizatornia 
przygotowuje oraz sterylizuje 
narzędzia, sprzęt medyczny 
i tekstylia. Stosuje w tym celu 

zarówno metodę wysokotemperaturo-
wą, czyli parę wodną, jak niskotempera-
turową – za pomocą tlenku etylenu, jak 
i nadtlenku wodoru. Nowa przestrzeń zo-
stała wyposażona w myjnie – dezynfekto-
ry oraz myjnię ultradźwiękową, które po-
zwalają w profesjonalny sposób odkazić 
sprzęt przy zachowaniu bezpieczeństwa 
personelu. Cały proces jest odpowiednio 
dokumentowany i znakowany. 

Sterylizatornia będzie wykorzy-
stywana przez grudziądzki szpital, 
który zyska szybki dostęp do tego typu 
procedury. Z jej usług komercyjnie 
mogą także korzystać firmy zewnętrz-
ne, np. salony tatuażu, kosmetyczne, 
fryzjerskie. Powierzchnia użytkowa 
sterylizatorni to około 830 metrów 

kwadratowych.  Prace przeprowadziła 
poznańska firma INFORMER MED. 
Koszt to ponad 10 milionów złotych.

Z kolei za dostosowanie pomiesz-
czeń należących wcześniej do Oddzia-
łu Rehabilitacji na potrzeby Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
odpowiada firma Alteris Sp. z o.o. z Ka-
towic. Dzięki sprawnemu przeprowa-
dzeniu robót remontowo-budowlanych 
już trwa wyposażanie oddziału w nowo-
czesny sprzęt i aparaturę medyczną. 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii ma stanowić w pełni funkcjonal-
ną, nowoczesną jednostkę, która umoż-
liwi podstawowe czynności ratujące ży-
cie i monitorowanie funkcji życiowych, 
a także przyjmowanie pacjentów do 
nieplanowanego leczenia szpitalnego, 
m.in. z wypadków. Nie bez znaczenia 
jest jego lokalizacja, która umożliwi 
szybkie przewiezienie chorego zarówno 
z zewnątrz, jak i z oddziałów oraz bloku 

operacyjnego grudziądzkiego szpitala. 
Znajdzie się tam 20 łóżek: dwie sale 
6-łóżkowe z punktami pielęgniarskimi, 
salę 7-łóżkową z punktem pielęgniar-
skim oraz izolatkę ze śluzą i własnym 
węzłem sanitarnym. Wszystkie sta-
nowiska będą monitorowane przez 
bezpośredni dozór pielęgniarski. Każde 
wyposażone będzie w sufitową jednost-
kę zasilającą, stronę monitorującą 
i infuzyjną – z odpowiednimi gniazdami 
elektrycznymi do podłączenia apara-
tury medycznej oraz z niezbędnymi 
gazami medycznymi. Powierzchnia 
użytkowa to około 1140 metrów kwadra-
towych. Koszt wszystkich prac i wypo-
sażenia wyniesie blisko 14,5 miliona 
złotych. 

Na realizacje inwestycji Spółka 
Grudziądzkie Inwestycje Medyczne po-
zyskała 97,5% dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa ku-
jawsko-pomorskiego w ramach RPO.

SP 17 Z NOWYM BOISKIEM

NOWA INTENSYWNA TERAPIA I  CENTRALNA 
STERYLIZATORNIA
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NIE KUPUJ!
ADOPTUJ!

FABIA  
ma około dwóch lata. Dostojna, ele-
gancka, potrafi pokazać poddanym, 
kto tu rządzi. Ale bez przesady – poza 
tym, że Fabia potrafi być charakterna, 
jak na każdego szanującego się kota 
przystało, jest jednocześnie bardzo 
miła i przyjazna. Lubi głaskanie, za-
bawę, dogaduje się z psami i kotami. 
Szuka własnych włości!

DŻEKI
niestety przydarzyło mu się najwięk-
sze nieszczęście – pan umarł pierw-
szy. Stary, nieporadny kundelek trafił 
do schroniska i już nie było w jego 
życiu rytuałów, dreptania za panem 
na spacerach, nie było domu, własnej 
miski, człowieka, do którego był przy-
wiązany i któremu ufał. Jest dziadecz-
kiem, pogubionym, nieporadnym, 
nienadążającym za rzeczywistością. 
Nie ma kto mu pomóc w jej ogarnia-
niu, wesprzeć w starości, brakuje 
kogoś, za kim mógłby znowu dreptać 
i do kogo mógłby się cieszyć.  Dżeki 
ma ok. 12 -13 lat. 

Zwierzaki są zaszczepione, wyka
strowane, zaczipowane. Obowią
zuje wizyta przed adopcyjna.

Centrum Opieki nad Zwierzętami
ul. Przytulna 1
86–300 Grudziądz
tel 56 450 42 28
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Finał z głową – to hasło 
przewodnie kolejnej zbiórki 
organizowanej przez Wielką 
Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Zebrane pieniądze 
trafią na zakup sprzętu dla 
laryngologii, otolaryngologii 
i diagnostyki głowy. 
Tradycyjnie w akcję włączają 
się także grudziądzanki 
i grudziądzanie.

Ze względu na pandemię 
w tym roku finał zaplano-
wano później niż zwykle – 
na 31 stycznia. Ale zbiórka 

do puszek w sklepach, kioskach czy 
w intrenecie już trwa. Dzień przed 
finałem, 30 stycznia odbędzie się 
maraton zumby online z grudziądzkim 
AZ DANCE&FIT STUDIO. W dniu 
finału Centrum Kultury Teatr zaprasza 
w godzinach 15-17 na spektakl online 
„Czarodziejskie krzesiwo” w reży-
serii Zbigniewa Kulwickiego, prosto 
z teatralnej sceny. O godz. 17.00 roz-
pocznie się część muzyczna z Klubu 

Akcent – najpierw koncert  Let Us 
Love, następnie MegaraŻ (godz. 18), 
a na koniec Celi nr 3 (godz. 19.30).

Dla miłośników loterii i gadżetów 
na hali widowiskowej na osiedlu 
Lotnisko od godz. 12 do 19 czynny bę-
dzie sklepik. Z kolei fani sportu mogą 
wziąć udział w wirtualnym biegu dla 
WOŚP.

Wszyscy wolontariusze będą mogli 
się ogrzać przy kubku kawy lub her-
baty na hali (od godz. 12 do 19) oraz 
na Rynku Głównym. Tam pojawią się 
wolontariusze na motocyklach, którzy 
serwować będą ciepłe napoje. 

Wśród zaangażowanych w WOŚP 
nie może zabraknąć i urzędników. 
Urząd Miejski w Grudziądzu przeka-
zał na licytację m.in. albumy o historii 
grudziądzkiego lotnictwa i upominki 
związane z miastem, np. ręcznie ma-
lowane podstawki pod kubek. Poza 
tym Prezydent Grudziądza Maciej 
Glamowski oddaje plastron GKM 
Grudziądz z podpisami żużlowców. 

W naszym mieście zagra ok. 350 
wolontariuszy, w tym 250 osób na uli-
cach z puszkami.

WOŚP ZAGRA W GRUDZIĄDZU
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