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Jaki będzie 2017 rok? 

Na ostatniej sesji 
21 grudnia radni

uchwalili budżet na przyszły
rok. O tym, jakie cele do zrea-

lizowania wyznaczył sobie
miejski samorząd, 

rozmawiamy 
z burmistrzem Lubawy 

Maciejem Radtke.

Z okazji świąt 
Bożego Narodzenia 

proszę przyjąć życzenia zdrowia, 
wewnętrznego spokoju oraz radości. 

Niech świąteczny czas 
będzie okazją do spotkania się 
z rodziną przy wigilijnym stole,
a Nowy Rok obfituje w sukcesy. 

Życzymy wszystkim Mieszkańcom 
osiągnięcia zamierzonych celów.

Burmistrz Przewodniczący
Lubawy Rady 

Maciej Radtke Jan Sarnowski

— Zacznę jednak od prośby
o krótkie podsumowanie mija-
jącego Roku Jubileuszowego.
Jak ocenia Pan przebieg tych
obchodów?

— Różnorodność oferty, jaką
przygotowały miejskie instytu-
cje oraz współpracujące z nami
osoby, z pewnością przybliżyły
mieszkańcom historię Lubawy
oraz – co najważniejsze – inte-
growały wspólnotę, a na tym
szczególnie nam zależało. Po-
kazaliśmy, że lokalna społecz-
ność może być dumna z 800-
letniej historii naszego miasta.
Kiedy parę lat temu podczas
Dni Lubawy zaprezentowa-
liśmy reklamę, na której poja-
wiły się daty 1216 – 2016, to
wiele osób pytało się, czy nie
pomyliły się nam daty, bo mamy
dopiero rok 2012. Chodziło
nam o to, by przygotować
mieszkańców do daty symboli-
zującej „narodziny” Lubawy, by
skłonić do refleksji nad naszą
przeszłością, nad faktem, że nie
jesteśmy „znikąd`’, że mamy
bogatą historię, tradycje, że jes-
teśmy spadkobiercami pokoleń
poprzednich wieków. Nie mam
wątpliwości, że jesteśmy
dumną społecznością, za którą
przemawia historia. Przy tej
okazji pragnę podziękować

stalacji centralnego ogrzewa-
nia, wymiany oświetlenia. 

Na generalny remont czeka
też budynek kina „Pokój”.
Miejski Ośrodek Kultury zło-
żył wniosek o dofinansowanie
tego zadania ze środków Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego, obecnie trwa ocena
formalna projektów. W budże-
cie miasta zabezpieczyliśmy
środki finansowe dla MOK-u,
które uzupełnią ewentualnie
pozyskaną dotację unijną. 

Oczywiście to nie wszystkie
działania, jakie podejmiemy.
Modernizacje chodników, na-
wierzchni dróg to standard.
Chcemy także przygotować
kilka dokumentacji projekto-
wych dla mniejszych zadań,
które uruchomimy w chwili,
kiedy pojawią się wolne środki
finansowe. Dokumentacje będą
dotyczyć m.in.: budowy ul. Bis-
kupa Mikołaja Chrapickiego,
przebudowy drogi wewnętrznej
i parkingu przy pomniku
Chrystusa Króla, modernizacji
tzw. ul. Obiegowej na „osiedlu
królewskim” czy modernizacji
parku zieleni u zbiegu ulic
Dworcowej i Gdańskiej. 

— Nie samymi inwestycjami
miasto jednak żyje. Czego mo-
żemy się spodziewać w spo-
łecznej sferze publicznego ży-
cia? 

Oczywiście, podobnie jak
w latach poprzednich, bę-
dziemy wspierali działalność
stowarzyszeń, które organizują
zajęcia sportowe, muzyczne dla
dzieci i młodzieży, zajęcia inte-
gracyjne czy wypoczynek dla
dzieci z najuboższych rodzin.
Kontynuować będziemy lo-
kalne programy szczepień – dla
dziewczynek przeciwko rakowi
szyjki macicy oraz dla wszyst-
kich dzieci uczęszczających do
przedszkoli, zarówno publicz-
nych, jak i niepublicznych,
przeciwko pneumokokom. Co
prawda w końcu od 1 stycznia
szczepienia przeciwko pneu-
mokokom staną się obowiąz-
kowe i będą finansowane przez

państwo, ale nasz lokalny pro-
gram zamierzamy prowadzić do
czasu, kiedy zostaną zaszcze-
pione wszystkie dzieci urodzone
do końca 2016 roku. Koszt
w wysokości parudziesięciu ty-
sięcy złotych, jaki ponosimy na
szczepienia ochronne co roku,
jest niewspółmiernie niski, bio-
rąc pod uwagę ewentualne kon-
sekwencje, wywołane choro-
bami. Myślę, że jeśli chodzi
o szczepienia, to jako samorząd
nie powiedzieliśmy jeszcze
ostatniego słowa. Szkoda tylko,
że w tej działalności wyręczamy
państwo, a nie na odwrót. 

Przyszły rok to także okres,
kiedy będziemy musieli podjąć

decyzję w sprawie ustalenia no-
wej sieci szkół i przedszkoli
w naszym mieście. To wynik
wprowadzanej przez rząd re-
formy systemu edukacji, likwi-
dującej m.in. gimnazja. Nieza-
leżnie od tego, jakie zapadną
decyzje, część nauczycieli naj-
prawdopodobniej straci pracę.
Pracujemy nad scenariuszem,
który z jednej strony pozwoli
nam na zapewnienie najlepszej
edukacji dla najmłodszych luba-
wian, z drugiej zaś myślimy, by
redukcja zatrudnienia w oświa-
cie była jak najmniejsza. 

— Dziękuję za rozmowę.

Marcin Tchórz

wszystkim osobom zaangażo-
wanym w organizację wydarzeń
Jubileuszowych. 

— Obchody 800-lecia ziemi
lubawskiej to organizacja wy-
darzeń o różnej tematyce,
w tym naukowej, kulturalnej,
sportowej. Jakie wydarzenie
miało dla Pana szczególne zna-
czenie?

— Nie ma takiego. Wszystkie
z nich były ważne, ale gdybym
miał wybierać, to wskazałbym
na symboliczne podsumowanie
Roku Jubileuszowego związane
z promocją publikacji o historii
Lubawy – najnowszej mono-
grafii pod redakcją prof. Kazi-
mierza Grążawskiego oraz naj-
starszej znanej nam lubawskiej
kroniki Gustava Lieka w tłu-
maczeniu dr Liliany Lewan-
dowskiej pod redakcją prof. An-
drzeja Radzimińskiego. Obie
pozycje wzbogacają wiedzę
o naszej historii. Jednocześnie,
wspominając to wydarzenie,
mam niedosyt. Na spotkaniu
obecni byli mieszkańcy, emery-
towani nauczyciele, radni, ale
zabrakło na nim za wyjątkiem
dwóch, trzech osób, aktywnych
zawodowo nauczycieli szkoły
podstawowej i gimnazjum,
szczególnie myślę tu o nauczy-
cielach historii i języka pol-
skiego. Tym bardziej, że było to
spotkanie z autorami książek,
wśród których byli wybitni nau-
kowcy reprezentujący polską
myśl naukową na arenie mię-
dzynarodowej, a do takich osób
z pewnością należy zaliczyć lu-
bawianina prof. Radzimiń-
skiego. Czułem się trochę „głu-
pio”, moderując dyskusję,
a liczyłem na to, że dialog za-
inicjują osoby, które są odpo-
wiedzialne za kształcenie na-
szych dzieci. 

— Podsumowując obchody
800-lecia ziemi lubawskiej
w sposób naturalny nasuwa się
pytanie, czy rok 2017 będzie
pokłosiem roku 2016?

— Każdy kolejny będzie. Nie
tylko mentalnie, bo nadal bę-
dziemy pielęgnować material-

nie to, co związane z dziedzic-
twem historycznym naszego
miasta. Lubawian czekają kom-
plikacje w codziennym funkcjo-
nowaniu w związku z moderni-
zacją przestrzeni publicznej
polegającej na przebudowie uli-
czek wokół starego miasta,
a więc ulic: Browarowej, Kiliń-
skiego, Kowalskiej, Ogniowej,
Pomorskiej, Ratuszowej, Ban-
kowej, Podgórnej, Zamkowej
i Placu 700-lecia. Zmiana jako-
ściowa tej przestrzeni ma się
zakończyć do października
2018 roku. Jednocześnie trwają
prace nad budową obiektu uży-
teczności publicznej i zagospo-
darowaniu ruin po byłym 
zamku. W czwartym kwartale
przyszłego roku powinniśmy –
jeśli nic nie zakłóci procesu pla-
nowania – poznać wykonawcę
prac. Budowa Centrum Aktyw-
ności Społeczno – Zawodowej
w pierwszym etapie ma zakoń-
czyć się w roku 2020. 

Budżet na przyszły rok jest
i przełomowy, i trudny w reali-
zacji. Przełomowy, bo rekor-
dowy pod względem finansów,
tak wysokiego budżetu po stro-
nie dochodowej jeszcze nie
mieliśmy, a jednocześnie trudny
i odpowiedzialny, bo podjęta
przez samorząd decyzja deter-
minuje budżety miasta na ko-
lejne lata.

— Czy to główne zadania in-
westycyjne zaplanowane na
2017 rok?

— Dokładnie tak, tym bar-
dziej że będą one współfinan-
sowane ze środków europej-
skich przeznaczonych dla miast
należących do sieci Cittaslow,
ale to nie jedyne zadania. Ob-
serwuję życie naszego miasta
i widzę, że coraz większe zna-
czenie w życiu lubawian ma
zdrowy i aktywny tryb życia.
W budżecie znalazła się inwe-
stycja związana z budową
ścieżki pieszo – rowerowej Za-
lew – Lipy, chociaż zdajemy so-
bie sprawę, że to zadanie ma
nikłe szanse na powodzenie
z uwagi na ograniczone środki

konkursowe. Ścieżka ma być
kontynuacją dotychczasowego
ciągu pieszo – rowerowego wio-
dącego od kina do Lip. Jeśli nie
otrzymamy dofinansowania,
postaramy się w skromnej
wersji zrealizować tylko jego
część, polegającą na wybudo-
wania ciągu pieszego wraz
z oświetleniem wzdłuż ulicy
Pielgrzyma na wysokości ko-
ścioła w Lipach ze środków po-
zostających w dyspozycji Lo-
kalnej Grupy Działania Ziemia
Lubawska, do której należymy.
Nie wiem, czy zdążymy z pra-
cami przed lipskim odpustem,
ale w przyszłym roku na pewno
będziemy mogli podziwiać ich
efekt. 

29 grudnia podpiszemy
umowę na realizację kolejnej in-
westycji przy zamkowych mu-

rach. W 2017 roku obok ścieżki
edukacyjnej po stronie połu-
dniowej murów powstanie
ścieżka rowerowa łącząca ulicę
Jagiellońską z ulicą Biblii Gu-
tenberga, wybudowane zosta-
nie nowe przejście w pobliżu
baszty cylindrycznej oraz par-
king przy ulicy Biblii Guten-
berga. 

Niewątpliwie ważną dla na-
szej społeczności jest budowa
obiektu dla Ochotniczej Straży
Pożarnej, która swoją siedzibę
łączyła do tej pory z Miejskim
Ośrodkiem Kultury. W drugiej
połowie 2018 roku nasi druho-
wie będą mogli wprowadzić się
do swoich pomieszczeń. W no-
wym obiekcie będzie m.in. zlo-
kalizowany garaż dla samo-
chodu bojowego, szatnie dla
druhów i druhen z łazienkami,

pomieszczenia biurowe z za-
pleczem socjalnym i sala konfe-
rencyjna z zapleczem kuchen-
nym. 

— W przyszłym roku będzie
też realizowana pierwsza inwe-
stycja w ramach Lubawskiego
Budżetu Obywatelskiego...

— Tak. Zgodnie z wolą miesz-
kańców na osiedlu „nowa
Gdańska” powstanie nowo-
czesny plac zabaw wraz z si-
łownią zewnętrzną. Projekt ten
nie będzie realizowany w 100%
ze środków własnych, ponieważ
zostanie dofinansowany przez
Fundację duńskiej firmy Isa-
bella. Kilka dni temu otrzyma-
łem informację, że Fundacja
przekaże na ten cel 400 tysięcy
złotych. Za wsparcie tego po-
mysłu dziękuję Larsowi Bilde,
prezesowi Isabelli PL oraz Mar-

cinowi Kubicy, prezesowi Lu-
bawy S.A.

Mam też cichą nadzieję, że
uda nam się pozyskać środki
z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej, co umożliwiłoby nam
wybudowanie przy budynku
Gimnazjum nowego boiska wie-
lofunkcyjnego wraz ze sztucz-
nym lodowiskiem. 

Z pewnością dużym wyzwa-
niem będzie modernizacja
Szkoły Podstawowej. O środki
na ten cel będziemy aplikować
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla naszego woje-
wództwa na lata 2014 – 2020.
Remont szkoły będzie dotyczył
przede wszystkim w szerokim
zakresie zadań związanych
z poprawą energooszczędności
obiektu, a więc między innymi
docieplenia ścian, wymiany in-


