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Rok 2018 wyznaczył rocznicę szczególną - setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków 
jedno z najważniejszych świąt państwowych.

Mieszkańcy gminy Lubawa również pokazali 
jak ważna to dla nas data organizując 
i włączając się aktywnie w liczne uroczystości 
i przedsięwzięcia. Przegląd najważniejszych 
wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości str. 7-10.

DLA NIEPODLEGŁEJ

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim 
mieszkańcom Gminy Lubawa życzymy pogody 
ducha, spokoju, radosnych spotkań przy 
świątecznym stole oraz spełnienia marzeń i nadziei 
na pomyślną przyszłość osobistą i zawodową 
w nowym 2019 roku

Przewodniczący
RG Lubawa

Jan Laskowski

Wójt
Gminy Lubawa

Tomasz Ewertowski
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INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ
Mijający rok zapisał się pod znakiem licznych inwestycji drogowych o łącznej wartości około              

5 mln złotych. Przebudowy dróg i chodników przeprowadzono zarówno na drogach gminnych jak 
i powiatowych. W planach są już kolejne remonty i modernizacje.

Gmina Lubawa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Iławie zrealizowała przebudowę drogi po-
wiatowej Omule - Prątnica na odcinku około 2,5 km. Inwestycja o wartości ponad 2 mln. 200 tys. zł w 50 
proc. została pokryta dotacją celową z gminnego budżetu. Zadanie polegające na poszerzeniu jezdni, 
nałożeniu dwóch warstw bitumicznych i poprawie odwodnienia wykonało Przedsiębiorstwo Drogo-
wo-Budowlane Sp. z o.o. Brodnica.

Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej Omule-Szczepankowo Nr 147026N w miejsco-
wości Omule. Zadanie w 50 proc. wartości inwestycji zostanie dofinansowane w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. W ramach inwestycji o war-
tości prawie 700 tys. zł zostały m.in. wykonane chodniki, zjazdy, odwodnienie. Położono dwie warstwy 
nowej nawierzchni asfaltowej.

Omule-Prątnica

Omule-Szczepankowo
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łążyn polegała na wykonaniu nowych nawierzchni 
(dwie warstwy bitumiczne), zjazdów, chodnika, oświetlonego przejścia dla pieszych oraz oznakowania. 
Wartość inwestycji wyniosła ponad 560 tys. zł. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania 
w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionu poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Przebudowa drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica (w kierunku Tuszewa). Zadanie m.in. 
obejmowało położenie nowego asfaltu, budowę chodników oraz wykonaniu zjazdów i odwodnienia. 
Wartość zadania wyniosła ok. 550 tys. zł. Ponadto został utwardzony odcinek drogi wewnętrznej przy 
cmentarzu w Prątnicy. Wartość tego zadania wyniosła ok. 200 tys. zł.

Łążyn

Prątnica
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Zrealizowano także przebudowę chodnika w miejscowości Kazanice oraz utwardzenie drogi we-
wnętrznej w miejscowości Fijewo i utwardzenie placu przy remizie w Omulu.
Łączna wartość tych zadań wyniosła około 250 tys. złotych.

Remont ponad półkilometrowego odcinka nawierzchni drogi Nr 147014N w miejscowości Rumienica. 
Zadanie o wartości około 240 tys. złotych uzyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych.
Została podpisana umowa z firmą Musa sp.j. z Targowiska Dolnego na przebudowę drogi w miejscowo-
ści Zielkowo. Termin realizacji zadania do 15 czerwca 2019 roku.

Kazanice Omule

Fijewo w trakcie i po utwardzeniu
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INWESTYCJE W GOSPODARKĘ WODNO-ŚCIEKOWĄ

INWESTYCJE W SZKOŁACH

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. kontynuuje rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej. Po 
inwestycjach w Kazanicach i Byszwałdzie realizowane jest zadanie polegające na budowie kanalizacji 
sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejsco-
wości Rożental. W części dotyczącej stacji wszystkie prace już zrealizowano. Sieć kanalizacyjna została 
wykonana. Obecnie trwają prace polegające na przyłączaniu poszczególnych odbiorców do sieci.
Inwestycja ta zostanie dofinansowana kwotą 2 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa. W ramach zadania wybudowano 15 
kilometrów kanalizacji zbiorczej oraz stację uzupełniająco-stabilizująca ciśnienie wody. Do sieci kanali-
zacyjnej przyłączono około 200 odbiorców.
Na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie” planowane jest 
ogłoszenie przetargu na przełomie roku.
Trwają prace projektowe dotyczące budowy sieci sanitarnej w Grabowie i Wałdykach, które zgodnie 
z umową powinny zakończyć się wiosną 2019 r.
Został ogłoszony przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sampława i Rodzone.
Jednocześnie Gmina kontynuuje program wyposażania gospodarstw domowych w przydomowe oczysz-
czalnie ścieków. Do tej pory wyposażono już 492 gospodarstwa. Od 2009 roku Gmina zakupiła ponad 
500 dużych i małych oczyszczalni na łączną kwotę ponad 1 miliona złotych.

Zrealizowano remont Szkoły Podstawowej 
w Prątnicy. Przeprowadzone prace polegały przede 
wszystkim na wykonaniu remontu elewacji, komi-
nów, malowania podbitki drewnianej i wymianie 
rynien. Zadanie o wartości ok. 122 tys. zł zrealizowa-
ła firma Vuro ze Strumienia.

Przeprowadzono termomodernizację budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Grabowie-Wałdykach. 
Zadanie realizowała firma HD INVEST s.c. z Iławy. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 380 tys. 
zł. Przedmiotem zamówienia było wykonanie do-
cieplenia elewacji, remont schodów oraz wymiana 
rynien.

Stacja uzupełniająco-stabilizująca ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental
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Trwa inwestycja polegająca na budowie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmia-
nie sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne - SP w Tuszewie. Zadanie wykonu-
je firma Girder Sp. z o.o. Sp. k. z Włocławka. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 31 lipca 2019 r.
Planowany budynek sali gimnastycznej z łącznikiem usytuowany będzie pomiędzy istniejącym budyn-
kiem szkoły, a istniejącą drogą dojazdową. Sala zostanie dobudowana do południowo-zachodniej ściany 
szczytowej szkoły. Wejście od strony południowej będzie wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych.
Na parterze powstanie zaplecze socjalne: 4 szatnie, pokój nauczyciela WF, magazyn sprzętu i 6 toalet. Na 
piętrze budynku zlokalizowana jest widownia  i 2 sale lekcyjne. Ponadto w ramach inwestycji zostanie 
wykonana przebudowa pomieszczeń na poddaszu istniejącego budynku szkoły w celu wygospodarowa-
nia 2 sal dydaktycznych.
Wartość inwestycji to prawie 2 mln. 900 tys. zł Część zadań zostanie w tym roku dofinansowana kwotą 
ponad 700 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Dodatkowym kosztem jest wyposażenie sali gim-
nastycznej, na które zostanie przeznaczonych ponad 127 tys. zł. 

Budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd zrealizuje firma LUXCOM z Kulig. Całkowity koszt 
inwestycji to około 5 mln. 500 tys. zł.
Planowany obiekt zostanie połączony łącznikiem z bryłą budynku szkolnego i będzie się składał z płyty 
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m z syntetyczną nawierzchnią sportową, spełniająca wa-
runki techniczne i użytkowe 
dla rozgrywania zawodów 
sportowych (piłka ręczna, 
futsal i koszykówka). W bu-
dynku zostaną wydzielone 
cztery szatnie z łazienkami, 
pomieszczenie dla nauczy-
ciela w-f i trenera z oknem 
na salę oraz pomieszczenie 
magazynowe na sprzęt spor-
towy. Nie zabraknie także 2 
pomieszczeń na sale fitness 
i siłownie oraz 2 pomiesz-
czeń wykorzystywanych 
jako sale dydaktyczne dla 
szkoły podstawowej. Prze-
widziano również widownię 
dla kibiców.

NOWE HALE SPORTOWE
TUSZEWO

BYSZWAŁD

Sala gimnastyczna przy SP w Tuszewie ma wymiary 32,82 m x 18,0 metra (powierzchnia użytkowa 590,76m2), wysokość 9,5 m w kalenicy

Wizualizacja hali sportowej w Byszwałdzie
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Rok 2018 wyznaczył rocznicę szczególną - setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Nie-
podległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach niewoli nasz kraj odzyskał suwerenność. 
Mieszkańcy gminy Lubawa również pokazali jak ważna to dla nas data organizując i włączając się aktywnie w  liczne uroczystości 
i przedsięwzięcia. Sadziliśmy 100 dębów, biliśmy „Rekord dla Niepodległej” w odśpiewaniu hymnu, uczestniczyliśmy w kon-
kursach plastycznych, zawodach sportowych, w Gminnej Olimpiadzie Niepodległościowo-Patriotycznej „Droga do Niepodle-
głej”, uroczystych akademiach, wieczornicach, odsłoniliśmy tablice pamiątkowe. Zwieńczeniem obchodów była uroczysta msza 
św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła, która odbyła się o północy z soboty 10 na niedzielę 11 listopada. 
Mszę, za dar Niepodległej Rzeczypospolitej, koncelebrowali księża z miasta i gminy Lubawa pod przewodnictwem ks. dzieka-
na Marcina Staniszewskie-
go. Uroczysty charakter 
mszy podkreślił udział 
pocztów sztandarowych 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych z Rożentala, Łą-
żyna, Targowiska, Złotowa 
i Omula. Na uroczystości 
nie zabrakło także licznie 
zgromadzonych mieszkań-
ców oraz przedstawicieli 
władz gminy: wójta Toma-
sza Ewertowskiego, wice-
wójta Mariana Licznerskie-
go oraz przewodniczącego 
Rady Gminy Lubawa Jana 
Laskowskiego.

Poniżej przedstawiamy 
kalejdoskop najważniej-
szych wydarzeń związanych 
z obchodami 100-lecia od-
zyskania przez Polskę nie-
podległości.
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Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie od wiosny 2018 
podejmowała różne działania, których celem było podkreślenie 
rangi rocznicy oraz rozważania nad wartością jaką jest Ojczyzna. 
Ich uwieńczeniem była uroczysta akademia połączona z odsłonię-
ciem tablicy pamiątkowej z napisem: „Wdzięczni za bezcenny dar 
wolnej Ojczyzny”. 

W Szkole Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czapliń-
skiego w Grabowie -Wałdykach celebracja wyjątkowej, bo setnej 
rocznicy odzyskania Niepodległości, przebiegała w szczególnej 
atmosferze. O godzinie 11:11 wszyscy zgromadzeni odśpiewali 4 
zwrotki hymnu państwowego i pobili „Rekord dla Niepodległej”.

Szkoła Podstawowa w Kazanicach była gospodarzem Gminnej 
Olimpiady Niepodległościowo – Patriotycznej „Droga do Niepod-
ległej”. W olimpiadzie brało udział 7 szkół . Patronat nad uroczy-
stością objął Wójt Gminy Lubawa. Zwycięzcami konkursu zostali 
ex aequo uczniowie ze szkół w Prątnicy i Kazanicach - obydwie 
szkoły zdobyły po tyle samo punktów.  

Posadzenie „100 roślin na stulecie niepodległości”, opracowanie 
tablicy dydaktycznej na temat „Plebiscytu na Warmii i Mazurach”, 
I Niepodległościowy turniej badmintona, konkurs „Zasłużeni dla 
niepodległej” oraz uroczysta akademia poświęcona świętu 11 li-
stopada, to wydarzenia, w których uczestniczyli uczniowie SP 
w Złotowie.

Na placu szkoły w Grabowie-Wałdykach posadzony został „Dąb 
pamięci Romana Dmowskiego” - symbol udziału placówki w pro-
jekcie „100 dębów pamięci bohaterów Niepodległej”, który został 
odebrany z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty pod-
czas uroczystej „Gali dla Niepodległej”  w Olsztynie. 

W Kazanicach odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci 
w ramach programu „Katyń... ocalić od zapomnienia”. W uroczy-
stości, m.in brali udział: przedstawiciel  rodzin katyńskich Jan Do-
mański z Nidzicy oraz siostrzenica zamordowanego przez NKWD 
por. Stanisława Markuszewskiego, mieszkańca Kazanic - Irena 
Mroczyńska (z domu Gurzyńska).
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Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sam-
pławie przybrała barwy narodowe, na korytarzach i w klasach prze-
ważał kolor biały i czerwony. W ten sposób uczczono 11 listopada. 
Przystrajanie szkoły oraz wyjątkowy strój, w szczególny, symbo-
liczny sposób buduje i wzmacnia łączące nas – Polaków – więzi. 

„Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów” – pod tym hasłem            
9 listopada w Szkole Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego 
w Prątnicy  odbyła się Gminna Wieczornica z okazji 100. Roczni-
cy odzyskania niepodległości. Początek uroczystości wyznaczyła 
msza święta odprawiona w intencji ojczyzny w kościele parafial-
nym. 

Niezapomniany spektakl słowno–muzyczny przygotowany przez 
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Prątnicy z okazji 
Święta Niepodległości 11 listopada, był swoistą lekcją historii. 
W ciągu niespełna dwóch godzin przedstawione zostały 123 lata, 
podczas których nasi rodacy dążyli do odzyskania niepodległości. 

11 listopada w kościele parafialnym w Sampławie została od-
prawiona  msza św. w intencji Ojczyzny. Następnie w świetlicy 
wiejskiej odbyła się wieczornica niepodległościowa. Uczniowie 
miejscowej szkoły przygotowali spektakl Teatr Wolnej Myśli „Pod 
Białym Orłem”. Tematem była wolność oraz jej znaczenie w cza-
sach walki i we współczesnym świecie.

W asyście pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości na 
terenie boiska szkolnego przy SP w Prątnicy została odsłonięta 
tablica z napisem: Tobie Ojczyzno w 100. rocznicę odzyskania nie-
podległości - Mieszkańcy Gminy Lubawa. Pamiątkowy głaz znaj-
duje się w Szkolnym Ogrodzie Dydaktycznym.

11 listopada uczestnicy Klubu „Senior+” w Złotowie wraz z parafią 
pw. św. Barbary zorganizowali wydarzenie o nazwie „Będzie wielka 
rzecz, pospolita rzecz”. Obchody uświetniła msza święta w intencji 
ojczyzny, wspólne śpiewanie hymnu, historyczna prelekcja oraz 
koncert pieśni patriotycznych, które wykonali seniorzy z Klubu 
„Senior+”. 
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Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa pod patronatem Urzędu Gmi-
ny, przeprowadziła Gminny Konkurs Plastyczny pod nazwą „Świę-
tujemy Niepodległą”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół 
podstawowych oraz klas gimnazjalnych. Wystawa nagrodzonych 
prac została zaprezentowana przed salą sesyjną oraz podczas Do-
żynek Gminnych w Rożentalu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie nawiązali do na-
rodowych symboli - wspólnie odśpiewując Hymn Polski a także 
układając z białych i czerwonych kartek „żywą flagę”. Społeczność 
szkoły oraz mieszkańcy uczestniczyli także w uroczystej akademii 
oraz mszy świętej w intencji Ojczyzny.

14 lipca odbył się VI MTB Maraton po Ziemi Lubawskiej i Wzgó-
rzach Dylewskich, którego start i meta zostały usytuowane po raz 
kolejny na terenie Sanktuarium Matki Bożej Lipskiej. Na trzech dy-
stansach łącznie ścigało się 120 zawodników. W organizację tego 
wydarzenia dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości 
włączyło się wiele osób.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tuszewie uczestniczyli 
w szeregu działań upamiętniających 100 rocznicę. 9 listopada od-
było się spotkanie z 95 letnim weteranem wojny panem Alfonsem 
Dmochewiczem, który opowiedział jak wyglądały pierwsze dni II 
wojny światowej w Lubawie. 

Uczniowie klas VI i VII wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej 
w Rożentalu wzięli udział w akcji sadzenia drzew. Przy współpracy 
z Nadleśnictwem Iława młodzież posadziła 100 dębów dla upa-
miętnienia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 
i około 300 dębów dla ogólnoświatowej Kampanii Miliard Drzew 
dla Planety.

Maratony MTB to przede wszystkim rywalizacja i emocje sporto-
we. Często imprezom sportowym towarzyszy dodatkowe hasło 
przewodnie dla upamiętnienia osoby lub wydarzenia. Tak było na 
tegorocznym MTB Maratonie po Ziemi Lubawskiej i Wzgórzach Dy-
lewskich, który został wpisany w obchody 100-lecia Niepodległej 
Polski Gminy Lubawa.
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Rok w Ochotniczych Strażach Pożarnych
Jednostki OSP gminy Lubawa należą do jednych z najprężniej działających na terenie naszego wo-

jewództwa. Mijający rok obfitował w liczne wydarzenia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich. 

Druhowie z Gminy Lubawa uczestniczyli w piel-
grzymce do Sanktuarium Matki Bożej w Świętej 
Lipce. Była to druga pielgrzymka strażaków na 
Warmii i Mazurach. Pierwsza odbyła się w zeszłym 
roku do Gietrzwałdu.

Na boisku w Prątnicy zostały rozegrane Gmin-
ne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Do 
startu zgłosiły się 23 drużyn z terenu 
Gminy Lubawa. Zarówno w grupie     
C- kobiet, jak i A- mężczyzn zwycię-
stwo przypadło drużynom z OSP 
Wałdyki.

Po raz kolejny jednostka OSP 
Szczepankowo zorganizowała 
Zawody Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych Gminy Lubawa. Do 
rywalizacji stanęło 15 drużyn chło-
pięcych i dziewczęcych. Zwycięz-
cami zawodów zostały MDP z OSP 
Szczepankowo i OSP Rumienica. 

W VI Wojewódzkich Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych Ochot-
niczych Straży Pożarnych Gminę 
Lubawa reprezentowały męskie 
drużyny OSP Lubstynek i OSP Ro-
żental rywalizując z 18 ekipami 
z całego województwa.  Drużyna 
z OSP Rożental zajęła IV miejsce, 

a OSP Lubstynek VI miejsce. Gratu-
lujemy!

Jubileusz 100-lecia powstania  jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Omulu został połączo-
ny z nadaniem jednostce sztandaru oraz Złotego 
Znaku Związku za wieloletnią ofiarną działalność 
w ochronie przeciwpożarowej w imię dobra spo-
łeczności i Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Lubawa otrzymały specjali-
styczny sprzęt o łącznej wartości ponad 180 tys. zł.  
Na kwotę tę złożyły się dofinansowania z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundu-
szu Sprawiedliwości oraz z budżetu gminy Lubawa.

Przekazanie wozu strażackiego jednostce OSP 
w Rakowicach. Po 12 latach służby, 32-letniego 
Mercedesa zastąpił samochód marki  Renault Mi-
dlet M210 4x4 z sześcioosobową kabiną. Zakup 
w kwocie 220 tys. zł został w całości sfinansowany 
z budżetu Gminy Lubawa.

Tego samego dnia w Nowej Wsi odbyły się zawo-
dy sportowo-pożarnicze powiatu iławskiego. Gmi-
nę Lubawa reprezentowały jednostki OSP z Wał-
dyk, Lubstynka i Rożentala. W klasyfikacji  drużyn  
żeńskich   i męskich tak samo jak w zawodach 
gminnych bezkonkurencyjni okazali się ochotnicy 
z OSP Wałdyki.
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Pierwsza sesja Rady Gminy Lubawa
Wybrany ponownie na wójta gminy Lubawa Tomasz Ewertowski oraz piętnastu radnych złożyli ślu-

bowanie podczas pierwszej sesji Rady Gminy w kadencji 2018-2023. Sesję otworzył najstarszy z rad-
nych Benedykt Czarnecki i to on do czasu wyboru przewodniczącego poprowadził obrady. 

Zaświadczenia o wyborze wręczyła wójtowi oraz radnym przewodnicząca Gminnej Komisji Wybor-
czej Agnieszka Miesikowska. Następnie radni złożyli ślubowanie, które jest warunkiem ważności roz-
poczęcia wykonywania mandatu radnego.

W dalszej części obrad Rada Gminy przyjęła ślubowanie Tomasza Ewertowskiego, ponownie wybra-
nego na stanowisko Wójta Gminy Lubawa.

Radni ze swojego grona jednomyślnie wybrali przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących 
Rady Gminy. Przewodniczącym został Jan Laskowski, a jego zastępcami Jan Licznerski i Benedykt 
Czarnecki. Wszyscy trzej w minionej kadencji również pełnił te funkcje.

W czwartek 22 listopada radni zainaugurowali VII kadencję Rady Gminy Lubawa. 
Od lewej stoją: Mirosław Tomaszewski, Zbigniew Trzeszewski, Jan Kowalkowski, 

Jan Licznerski, Karol Kuczyński, Anna Guzowska, Joachim Dutkiewicz, Benedykt Czarnecki,
Piotr Karczewski, Grzegorz Palczewski, Zbigniew Makowski, Rafał Chyrzyński,

Zbigniew Skomorowski, Marek Chorzelewski, Jan Laskowski

Komisja Rewizyjna
Grzegorz Palczewski - przewodniczący

Mirosław Tomaszewski - zastępca
Anna Guzowska, Karol Kuczyński,

Marek Chorzelewski, Zbigniew Makowski

Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów
Joachim Dutkiewicz - przewodniczący

Jan Kowalkowski - zastępca
Marek Chorzelewski, Jan Laskowski,

Zbigniew Makowski, Grzegorz Palczewski, 
Zbigniew Skomorowski, Zbigniew Trzeszewski

Komisja skarg, wniosków i petycji
Grzegorz Palczewski - przewodniczący

Zbigniew Makowski - zastępca
Anna Guzowska

Komisja Społeczna
Benedykt Czarnecki - przewodniczący

Anna Guzowska - zastępca
Rafał Chyrzyński, Piotr Karczewski

Karol Kuczyński, Jan Licznerski
Mirosław Tomaszewski

Składy Komisji Rady Gminy Lubawa


