Burmistrzem
na zawsze
Wiadomość o śmierci byłego Burmistrza Edmunda Antoniego Standary
nadeszła niespodziewanie. Miałem
zaszczyt współpracować na co dzień
z moim poprzednikiem w latach 2003
– 2010. Tym większy żal i smutek, bo
wiadomość o Jego odejściu przyjąłem
bardzo osobiście. Głos w tej przykrej
sytuacji zabieram nie tyle z obowiązku, co z potrzeby serca.
Wspominam lato 2002 roku i przygotowania do startu w jesiennych
wyborach samorządowych. Wygrana
Edmunda Standary pozwoliła zostać
Mu pierwszym burmistrzem wybranym przez Mieszkańców w bezpośrednim i powszechnym głosowaniu,
ale przede wszystkim dała możliwość
realizacji przedsięwzięć ważnych dla
życia społeczno – gospodarczego Lubawy.
Do najważniejszych z pewnością można zaliczyć dzielnicę przemysłową
przy ulicy Unii Europejskiej, piłkarsko - lekkoatletyczny Stadion Łazienkowski, boiska w ramach rządowego
programu „Moje Boisko Orlik”, nową
stację uzdatniania wody, budowę ulicy
Władysława Asta czy Rzepnikowskiego, ścieżki pieszo – rowerowej do Lip
czy inwestycje oświatowe, jak modernizację i rozbudowę Przedszkola
Miejskiego oraz dokończenie budowy Gimnazjum wraz z Halą Widowiskowo – Sportową. Pod koniec Jego

pozostanie
Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci.
Wisława Szymborska

drugiej kadencji rozpoczął się remont
zlokalizowanej przy ulicy Toruńskiej
oczyszczalni oraz prace rewitalizacyjne w centrum miasta. Zawiązana
została nowa miejska spółka – Lubawskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, która udostępniła wielu
lubawskim rodzinom dostęp do tańszych mieszkań czynszowych.
Przypominam tamten czas i tamte realizacje, bo niewątpliwie podniosły
standard życia w mieście. Przypominam również i z tego powodu, że ludzka pamięć jest zawodna. Przyzwyczajając się do „lepszego”, zapominamy,
jak było wcześniej. Zapominamy też,
kto kreował ówczesną rzeczywistość.
Praca w urzędzie na stanowisku burmistrza, to przede wszystkim praca
z ludźmi. Z jednej strony z zespołem
pracowników, którzy wspierali Burmistrza Standarę w jego działaniach,
z drugiej z Mieszkańcami, którzy nie
zawsze z entuzjazmem przyjmowali
trudne, choć konieczne decyzje.
To nie był łatwy czas. Obejmując
urząd, Burmistrz Edmund Standara
zastał miasto w nie najlepszej kondycji, a niedokończone inwestycje
bez zabezpieczonego ﬁnansowania
dodatkowo obciążały miejski budżet.
Na horyzoncie pojawiła się jednak
możliwość aplikowania o środki unijne, najpierw przedakcesyjne, a potem
– kiedy Polska była już pełnoprawnym

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
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członkiem Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Pamiętam, jak motywował
nas do działania, byśmy nie przegapili szansy pozyskania dodatkowych
środków, które zwiększały możliwości rozwoju miasta. Był wymagający
i stanowczy. Wszyscy zresztą wtedy
musieliśmy odnaleźć się w nowej sytuacji. Ten egzamin jako pracownicy
zdaliśmy.
Miarą ludzi odpowiedzialnych jest
umiejętność słuchania innych. Z Burmistrzem Standarą zawsze było pole
do dyskusji i trudno się dziwić, bo
praktycznie całe swoje zawodowe
życie pracował z ludźmi i dla ludzi,
dbając o lubawskie sprawy. Znał
Mieszkańców i ich problemy, skutecznie je rozwiązując, jeśli tylko
mógł cokolwiek zaradzić. Drzwi do
Jego gabinetu były w każdej chwili
otwarte dla Mieszkańców i tę tradycję
pielęgnuję do dziś.
Takiego Go zapamiętam. Jako odpowiedzialnego i wymagającego Szefa,
który był wrażliwy na ludzką krzywdę. Dla mnie ta współpraca była samorządową szkołą życia. Za tę przygodę, która przygotowała mnie do roli
burmistrza – dziękuję. Niech Spoczywa w Pokoju. Cześć Jego Pamięci.
Burmistrz Lubawy
Maciej Radtke

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
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doświadczonego i zasłużonego samorządowca.
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Działalność samorządowa:
- burmistrz Miasta i Gminy Lubawa 1990-1992;
- burmistrz Miasta Lubawy 1992-1994;
- radny Rady Powiatu Iławskiego 1998-2002;
- burmistrz Miasta Lubawa 2002-2010;
- radny Rady Powiatu Iławskiego i członek Zarządu
Powiatu 2010-2014 oraz 2014-2018.
Osiągnięcia w pracy samorządowej:
• XVI miejsce w Ogólnopolskim Samorządowym
Rankingu „Samorządowi Liderzy Funduszy
Strukturalnych 2005” w kategorii gminy miejskie prowadzonym przez Fundację Edukacji
Europejskiej – 2005;
• Laureat Ogólnopolskiego konkursu „Grunt na
Medal” organizowanego przez Polską Agencję
Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie za teren inwestycyjny w dzielnicy przemysłowej Borek. Lubawa wypadła najlepiej,
zdobywając pierwsze miejsce;
• 2. miejsce w Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej „Złota Setka Samorządów 2005”;
• 73. miejsce w Polsce w Rankingu Samorządów
Rzeczypospolitej „Złota Setka Samorządów
2006”;
• 39. miejsce w Polsce, a 1. miejsce w województwie warmińsko – mazurskim w Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej „Złota Setka
Samorządów 2007”;
• 1. miejsce w konkursie „Na Produkty Roku 2006
Powiatu Iławskiego” w kategorii Inwestycja użyteczności publicznej za Halę Sportowo – Widowiskową z zapleczem;
• Nominacja do konkursu „Na Produkty Roku 2006
Powiatu Iławskiego” w kategorii „Inwestycja Samorządowa za uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej Borek w Lubawie;
• Nominacja do konkursu „Na Produkt Roku 2006
Powiatu Iławskiego” w kategorii Inwestycja Samorządowa za modernizację kompleksu sportowo – turystycznego i rekreacyjnego przy ulicy
Łąkowej w Lubawie;
• 3. miejsce w drugiej edycji konkursu o Laur Edukacji Samorządowej – 2008;
• Nominacja do konkursu „Na Produkty i Lidera
Innowacji Roku 2008 w Powiecie Iławskim”
w kategorii Inwestycja Samorządowa za Zmodernizowanie i rozbudowanie Przedszkola Miejskiego w Lubawie;
• 18. miejsce w Polsce w Rankingu polskich
gmin oceniającym ich poziom zrównoważonego rozwoju, opracowanym przez Politechnikę
Warszawską w partnerstwie z Fundacją Godła
Promocyjnego „Teraz Polska” za 2008 rok.
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