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Hasło pojawiło się nagle. Bez uprze-
dzenia, bez przygotowania na spo-
łeczny odbiór. Celowo?

Celowo. Chcieliśmy usłyszeć 
prawdziwe i nieudawane opinie 
Mieszkańców, co myślą o tych 
słowach, nim wyjawimy, jakie były 
ich przesłanki.

I jakie są opinie?
Zdecydowanie pozytywne, 

choć nie brakowało też i krytycz-
nych, bo niektórzy interpretowali te 
słowa dosłownie....

Jak wiadomo Lubawa nie jest ani sto-
licą powiatu iławskiego, a tym bardziej nie 
leży w jego centrum. Skąd więc serce?

Oczywiście, że nie chodzi tutaj o po-
łożenie geografi czne Lubawy w powiecie. 
Z czym ma się kojarzyć serce? Z dobrem, 
gościnnością, pogodą ducha i uśmiechem. 
Czyż nie takie cechy nas mieszkańców 
charakteryzują? To pierwsze, a po drugie, 
hasło ma swoje grafi czne uzasadnienie. 
Obrysowując administracyjny obszar naszej 
Lubawy, linia ma kształt serca właśnie. 

I tylko tyle?
Nie. Hasło jest zrozumiałe i wyraziste 

w swej wypowiedzi, ale tylko pozornie „za-
mknięte”, a wątków interpretacyjnych jest 
wiele. Dlaczego Lubawa to serce powiatu? 
Każdy odpowiedź może uzupełnić sobie 
sam. Sygnały, jakie do nas docierają poka-
zują, że hasło jest pozytywnie odbierane i 
budzi niepisaną więź między mieszkańcami, 
którzy utożsamiają się z miastem, dostrze-
gając „wyjątkowość” Lubawy w powiecie.

Pojawiają się głosy, że hasło jest zbyt 
dumne... 

A czy duma to złe uczucie? Lubawia-
nie mają powody do dumy. Znamy swo-
ją wartość, potrafi my pracować, cenimy 
prywatną własność i przestrzeń do życia, 
jesteśmy ofi arni i dzielimy się z  potrze-
bującymi pomocy. Mamy oparcie w naszej 
800-letniej niepowtarzalnej historii, która 
nas ukształtowała i dzięki której potrafi my 
zdefi niować się obecnie. Żyjemy w mieście 
nieustannie się rozwijającym. Jesteśmy 
społeczeństwem przedsiębiorczym i zarad-
nym, wyżej od polityki i partyjnych inte-
resów cenimy gospodarkę. Przedsiębiorcy 
są naszymi mieszkańcami, rozwijają swoje 
zakłady, dając zatrudnienie nie tylko po-
zostałym mieszkańcom Lubawy, ale także 
miejscowości ościennych. W mieście funk-

cjonują fi rmy z zagranicznym 
kapitałem. Biorąc pod 

uwagę specyfi kę na-
szego województwa 

trudno nie doce-
nić tych 

a t u -

t ó w . 
Tr u d n o 

też znaleźć 
drugie takie mia-

sto, które tak dobrze radzi 
sobie gospodarczo, co potwierdza-

ją też niezależne ogólnopolskie rankingi. 
Obecnie wartość przedsięwzięć prowadzo-
nych przez fi rmy prywatne, które zgłosiły 
gotowość do skorzystania ze zwolnień z 
podatku od nieruchomości w ramach re-
gionalnej pomocy inwestycyjnej na pod-
stawie uchwały Rady Miasta, wynosi po-
nad 90 milionów złotych. A to przecież nie 
wszystkie inwestycje, jakie prowadzone są 
w Lubawie.

Czy hasło może być odbierane nieco 
prowokacyjnie?

Zawsze będą malkontenci, którzy będą 
narzekać i szukać negatywnych treści, któ-
rych po prostu nie ma. Wszystkim, którzy 
doszukują się ukrytych znaczeń i podtek-
stów proponuję, by zadali sobie pytanie i 
spróbowali ocenić, jaki byłby na przykład 

powiat iławski bez Lubawy, która jest cen-
trum gospodarczym na tym terenie. 

Skoro tak, to dlaczego nie: Lubawa - 
serce regionu?

Tutaj nie chodzi ani o megalomanię, ani 
o fałszywą skromność. Najważniejsi są nasi 
mieszkańcy, a jednostką administracyjną 
jest dla nas powiat, do którego należymy 
i w którym się określamy. Najbliższe geo-
grafi czne położenie, wzajemne uwarunko-
wania społeczne, środowiskowe, polityczne 
czy gospodarcze pozwalają najlepiej uchwy-
cić różnice, które wpływają na jakość życia 
w Lubawie w konfrontacji z najbliższą oko-
licą. Na bazie danych statystycznych porów-
naliśmy kilka wskaźników, które pokazują, 
że w powiecie na paru płaszczyznach życia 
społeczno – gospodarczego zajmujemy po-
zycję lidera. 

Hasło to ukłon w stronę mieszkańców?
Bardziej podziękowanie i zarazem pod-

kreślenie, że Lubawa jest dobrym miejscem 
do zamieszkania. Działania samorządu 
zmierzają do poprawy jakości życia w na-
szym mieście w sferach, na które mamy 

realny wpływ. Realizowane przez nas inwe-
stycje mają na celu poszerzać wachlarz moż-
liwości dla mieszkańców. Nie tylko remon-
tujemy i budujemy drogi, sieć wodociągową 
i kanalizacyjną. To ustawowy obowiązek i 
każda gmina musi to robić. My nieustan-
nie inwestujemy w „czas wolny” lubawian. 
Nasze kino „pęka w szwach” - tylko w roku 
ubiegłym z oferty kina skorzystało prawie 
24 tysiące osób, tworzymy nowe miejsca do 
wypoczynku i rekreacji, np. z lodowiska w 
ciągu dwóch miesięcy funkcjonowania sko-
rzystało już prawie 10 tysięcy osób, a park 
linowy jest atrakcją nie tylko dla mieszkań-
ców naszego miasta czy powiatu. W tym 
roku mieszkańcy będą mogli już korzystać 
z nowych ścieżek rowerowych łączących do-
tychczasową ścieżkę wzdłuż ulicy Kupnera 
do Sanktuarium w Lipach z zalewem przy 
ul. Kopernika. Ich długość wyniesie 3 kilo-
metry. Jednym słowem „dzieje się”, także w 
kwestiach społecznych. Jesteśmy prekurso-
rami w kwestii szczepień profi laktycznych, 
przeciw rakowi szyjki macicy, pneumoko-
kom i od ubiegłego roku przeciw grypie. 
Mamy lokalną, oprócz ogólnopolskiej, 

Kartę Dużej Rodziny oraz Lubawską Kartę 
Seniora, teraz przygotowujemy Lubawską 
Kartę Mieszkańca. 

Jak dobrze rozumiem, będzie to system 
ulg dla mieszkańców?

Dokładnie. Do tej pory ulgami Rada 
Miasta objęła rodziny wielodzietne oraz se-
niorów. Dotychczasowe Karty skierowane są 
do konkretnych grup społecznych, natomiast 
Lubawska Karta Mieszkańca będzie adre-
sowana do wszystkich osób zamieszkałych 
w Lubawie. W ten sposób chcemy docenić 
mieszkańców, którzy inwestują w swoje mia-
sto, czyli płacą podatki i rozliczają przychody 
w iławskim urzędzie skarbowym właśnie na 
rzecz miasta. 

Osoby zamieszkałe będą mogły otrzymać 
Lubawską Kartę Mieszkańca, która będzie 
upoważniała do zniżek na usługi oferowa-
ne przez miejskie jednostki, w tym placówki 
oświatowe. Nowa Karta ma nie tylko docenić 
mieszkańców, ale także zachęcić innych, by 
dopełnili formalności i w rozliczeniu z urzę-
dem skarbowym jako miejsce zamieszkania 
wskazywali Lubawę. Mamy świadomość, że 
wiele osób, które mieszkają i pracują w Lu-

bawie, wskazuje w 
swoim rozliczeniu 
rocznym inne miej-
sce zamieszkania 
wynikające z zamel-
dowania, w którym 

tak naprawdę przebywa rzadko lub wcale. 
Chcemy sukcesywnie to zmieniać. Jeśli osoby 
te wskażą jako miejsce zamieszkania Luba-
wę, uzyskają ulgi, jak pozostali mieszkańcy. 
W przyszłości więc część płaconych przez te 
osoby podatków zasiliłaby „kasę” miasta. 

W jakiej wysokości będą to zniżki i co w 
przypadku, kiedy ktoś będzie uprawniony do 
korzystania np. z dwóch Kart? 

Zniżki nie będą się sumowały, natomiast 
każdy wybierze dla siebie wersję korzystniej-
szą. Teraz szacujemy koszty funkcjonowania 
programu, który planujemy wdrożyć naj-
później od 1 września tego roku. Radnym 
zaproponujemy jednak podjęcie uchwały w 
tej sprawie już wkrótce, by mieszkańcy jak 
najszybciej poznali szczegóły i mogli – ma-
jąc pełną wiedzę - decydować na przykład 
o wyborze placówki oświatowej dla swojego 
dziecka, niezależnie czy jest to przedszkole, 
czy szkoła podstawowa. O szczegółach bę-
dziemy na pewno informować.

Dziękuję za rozmowę.
Marcin Tchórz

Lubawa – serce, które bije dla Mieszkańców!
Lubawa – serce powiatu, takie hasło do przestrzeni publicznej wprowadził lubawski samorząd. Mieszkańcy te słowa komentują, tu i ówdzie można usłyszeć różne 

opinie. Dyskusja trwa, a my chcieliśmy do niej wciągnąć burmistrza Lubawy – Macieja Radtke. 

Statystycznie rzecz biorąc...
23.897 - tyle zostało sprzedanych biletów w 2017 roku w Kinie Pokój 

13.146 - tyle osób skorzystało z Parku Linowego od maja 2016 roku

9.908 - tyle osób skorzystało z lodowiska od 15 grudnia 2017 roku 
do 18 lutego 2018 roku 

233 - liczba osób zaszczepionych na grypę, programem są objęci mieszkańcy 
powyżej 60 roku życia, szczepienia nadal trwają

460 – liczba dzieci zaszczepionych przeciwko pneumokokom z budżetu miasta 
od początku trwania programu, czyli od 2013 roku 

342 - liczba dziewcząt zaszczepionych przeciwko wirusowi HPV 
w latach 2010-2016, w roku 2017 szczepieniem objęta została grupa 95 osób 

(dziewcząt i chłopców), szczepienia nadal trwają 

376 - liczba wydanych Lubawskich Kart Seniora, 
inauguracja programu odbyła się w Dniu Seniora 24 listopada 2017 roku 

176 - liczba rodzin korzystających z ulg w ramach lubawskiej 
Karty Dużej Rodziny, program zainaugurowany 1 czerwca 2014 roku

(2016)

(2016)
(2016)

Burmistrz Lubawy
Maciej Radtke
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