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GAZETA SAMORZĄDOWA

Stanisław Popiel
wójt gminy Lelkowo
Urodził się 13.11.1960 roku w Dębowcu. Jest wój-
tem nieprzerwanie od 1990 roku. Ukończył studia
na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na
Wydziale Rolnictwa, ukończył także Studium Peda-

gogiczne, podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na
Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w zakresie
nadzór i kontrola w administracji samorządowej. Pracował jako
referent w Urzędzie Gminy w Lelkowie, a także jako specjalista
w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Starym Polu. Nie
należy do partii politycznej.

Artur Jankowski
wójt gminy Lidzbark Warmiński
To jego pierwsza kadencja na funkcji wójta. Ma 37
lat, żonaty, troje dzieci, wykształcenie wyższe.
W latach 2002-2007 kierownik biura powiato-
wego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa w Lidzbarku Warmińskim. W latach 2007-2010 zastępca
wójta gminy Lidzbark Warmiński. Autor wielu inicjatyw społecz-
nych. Aktywny myśliwy, zakochany w przyrodzie warmińskiej.
Od lat razem z innymi myśliwymi z koła łowieckiego dba o leśne
zwierzęta, współpracując z Lasami Państwowymi. Mieszkaniec
i wielbiciel wsi. Nie należy do partii politycznej.

Artur Wajs
burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

45 lat. Z zawodu lekarz, nadal wykonuje swój za-
wód. Wieloletni dyrektor lidzbarskiego Zespołu

Opieki Zdrowotnej. W kadencji 2002-2006 przewodniczący Rady
Miejskiej Lidzbarka Warmińskiego. Jest burmistrzem drugą ka-
dencję. Członek Platformy Obywatelskiej.

Jan Harhaj
starosta powiatu lidzbarskiego
To jego pierwsza kadencja na stanowisku starosty. 53
lata, wykształcenie wyższe, żonaty, dwoje dorosłych
dzieci, jeden wnuk. W poprzedniej kadencji radny sej-
miku wojewódzkiego, przewodniczący komisji ds.

Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek komisji samorządu te-
rytorialnego i bezpieczeństwa publicznego, przewodniczący Powia-
towej Rady Zatrudnienia w Lidzbarku Warm. Wieloletni prezes War-
mińsko-Mazurskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Lidzbarku
Warm., obecnie jej prezes honorowy. Aktywny społecznik. Na sta-
nowisko starosty lidzbarskiego wybrany jednogłośnie. Jego priory-
tetem jest budowa Term Warmińskich oraz poprawa stanu dróg.

Jan Rogowski
burmistrz miasta i gminy Lidzbark Welski
69 lat. Urodził się w Lidzbarku. Jest absolwentem
Akademii Medycznej Wydział Farmacji w Gdańsku.
Już od młodości wiele czasu poświęcał sportowi
i pracy społecznikowskiej. Od lat 90’ związany jest

z samorządem gminnym. Był radnym rady miejskiej w Lidzbarku
przez kilka kadencji i piastował funkcję przewodniczącego tej rady.
W latach 1998-2002 pełnił funkcję burmistrza Lidzbarka. Był prze-
wodniczącym Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie, członkiem
Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie. Od 16 lat jest prezesem
Klubu Sportowego „Wel”. Był kierownikiem apteki w Lidzbarku,
a później jej właścicielem. Nie należy do partii politycznej.

Tomasz Ewertowski
wójt gminy Lubawa
Urodził się w 1970 roku. Jest absolwentem Akade-
mii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, gdzie zdobył
tytuł inżyniera technologii żywności i magistra in-
żyniera w zakresie zarządzania i marketingiem

w gospodarce żywnościowej. Ma 16-letnie doświadczenie
w pracy samorządowej, od trzech kadencji jest wójtem lubaw-
skiej gminy wiejskiej. Żonaty, żona Barbara, dwoje dzieci: córka
Julia i syn Paweł. Nie należy do partii politycznej.

Maciej Radtke
burmistrz Lubawy
Urodził się w 1971 roku w Lubawie. Z wykształce-
nia jest polonistą, ukończył Uniwersytet Warszaw-
ski. W latach 2003-2006 był sekretarzem miasta
Lubawa, w kolejnej kadencji (lata 2006-2010) peł-

nił funkcję zastępcy burmistrza Lubawy. Wcześniej pracował jako
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury (1995-1999), związany był
także z wydawnictwem Edytor, m.in. jako korespondent oraz re-
daktor naczelny „Głosu Lubawskiego”. Nie należy do partii poli-
tycznej. Żona Elżbieta, trzy córki: Zosia, Marysia, Antosia.

Andrzej Mazur
wójt gminy Lubomino
52 lata. Laureat pierwszej nagrody tegorocznego
plebiscytu „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elblą-
skiego” na Najpopularniejszego Samorządowa
w kategorii „wójt, burmistrz, prezydent”. Z wy-

kształcenia magister fizyki. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. Przez pięć lat wykonywał zawód nau-
czyciela w szkole w Lubominie, a przez 15 lat był dyrektorem
Szkoły Podstawowej w Rogiedlach. Wieloletni członek Związku
Nauczycielstwa Polskiego. Członek Platformy Obywatelskiej.

Jan Leonowicz
wójt gminy Łukta
Urodził się 6.07.1953 roku. Jest absolwentem Wy-
działu Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-
Technicznej w Olsztynie. Gminą Łukta zarządza już
szóstą kadencję, od 1990 roku. Wcześniej praco-

wał w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarstw Rolnych
w Ostródzie. Lubi oglądać polskie filmy, czytać, interesuje się też
sportem. Żona Iwona, pięcioro dzieci – dwóch chłopców i trzy
dziewczynki. Nie należy do partii politycznej.

Antoni Smolak
wójt gminy Małdyty
Urodził się w 1950 roku w Małdytach. Posiada wy-
kształcenie wyższe, jest politologiem. Swoją karierę
zawodową rozpoczął jako stażysta w jednym z urzę-
dów w Olsztynie. Po odbyciu stażu pracował w Urzę-

dzie Miejskim w Morągu. Później pracował w Gromadzkiej Radzie
w Małdytach. Był również sekretarzem w PZPR i zastępcą kierow-
nika Urzędu Powiatowego w Morągu. Trzecią kadencję sprawuje
stanowisko wójta gminy Małdyty. Nie należy do partii politycznej.

Wacław Wielesik
wójt gminy Markusy
Urodził się w 1958 r. w Biegieni (Białoruś). W tym sa-
mym roku przyjechał z rodzicami do Polski. Ukończył
Politechnikę Gdańską. W latach 1985-1990 pracował
jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Zwierznie.

W latach 1991-1998 był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brudzę-
dach. Funkcję wójta pełni od 1998 roku. Od 24 lat mieszka w Stale-
wie, wsi położonej w gminie Markusy. Żona Ewa. Mają trzy dorosłe
córki: Katarzynę, Magdę, Bożenę. Nie należy do partii politycznej.

Piotr Jakubowski
burmistrz miasta i gminy Mikołajki
Ma 47 lat. Od 2001 roku burmistrz Mikołajek,
wcześniej radny miejski. Od kilku lat jest wicepreze-
sem Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Mikołajkach, a od 16

lat członkiem Polskiego Związku Łowieckiego Koło Łowieckie
„Śniardwy” w Mikołajkach i Mikołajskiego Towarzystwa Wędkar-
skiego. Żonaty, ma czworo dzieci. Jego pasje to myślistwo, węd-
karstwo, hodowla koni. Nie należy do partii politycznej.

Ryszard Janusz
wójt gminy Milejewo
Urodził się w 1956 roku w Słupsku. Jest absolwen-
tem Uniwersytetu Gdańskiego, skończył Wydział
Humanistyczny (historia). Przez sześć lat pracował
w szkole podstawowej w Potęgowie (obecnie woj.

pomorskie). W 1987 roku przyjechał do Elbląga, pracę podjął
w pobliskim Milejewie. Najpierw był wicedyrektorem tamtejszej
szkoły podstawowej, a od 1989 do 1993 roku dyrektorem. Na-
stępnie przez prawie trzy lata kierował Zespołem Szkół Handlo-
wych w Elblągu. Do Milejewa, już jako wójt gminy, powrócił
w grudniu 2006 roku. Nie należy do partii politycznej.

Aleksander Gawryluk
burmistrz miasta i gminy Miłakowo
Urodził się w 1951 r. w Ciełuszkach, w Miłakowie
mieszka od 1977 r. Posiada wykształcenie wyższe.
W 1975 roku ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną
w Olsztynie, w 1981 r. Studium Podyplomowe –

Technologia Roszarnictwa na Politechnice Łódzkiej. Piastował nastę-
pujące stanowiska: kierownik zakładu – Północne Zakłady Przemy-
słu Lniarskiego „Lenpol” w Miłakowie, naczelnik gminy – Urząd
Gminy Miłakowo, wójt gminy Miłakowo, burmistrz miasta i gminy
Miłakowo, starosta ostródzki, wicestarosta ostródzki. Od 2006 roku
burmistrz Miłakowa. Nie należy do partii politycznej.

Stanisław Wąsiakowski
wójt gminy Miłki
Urodził się 20.09.1960 roku w Złotowie. Posiada wy-
kształcenie wyższe. Ukończył Akademię Wychowania
Fizycznego w Poznaniu oraz studia podyplomowe na
kierunku trenerskim, w tym trening jazdy konnej.

Przez wiele lat pracował jako nauczyciel prowadząc jednocześnie
gospodarstwo rolne o specjalizacji hodowla koni. W wyborach
2006 roku został wybrany wójtem gminy Miłki i funkcję tę pełni do
dziś. Nadal zajmuje się hodowlą koni. Jest przewodniczącym Rady
Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru
Wielkich Jezior Mazurskich LGD 9. Nie należy do partii politycznej.

Stanisław Siwkowski
burmistrz miasta i gminy Miłomłyn
Urodził się 7.11.1954. Od 56 lat jest mieszkańcem
Miłomłyna. Związany był z drużyną LZS Tęcza Mi-
łomłyn. Z zawodu technik technologii produkcji
rolno-spożywczej, pracę zawodową zaczynał w Mor-

linach. Od 1979 roku pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy. W okre-
sie tym pełnił różne funkcje: referenta ds. komunikacji, inspektora
ds. dróg, obrony cywilnej, ochrony środowiska i spraw obronnych.
Od 1998 do 2010 roku był radnym powiatu ostródzkiego. Od
2010 roku burmistrz Miłomłyna. Nie należy do partii politycznej.

Ryszard Zając
burmistrz miasta i gminy Młynary
Urodzony w 1962 r. w Pasłęku. Studia wyższe
ukończył w Poznaniu. W Młynarach mieszka ponad
22 lata. Kierował, jako dyrektor, ośrodkiem kul-
tury. Od lat jest też samorządowcem. W 2006 r.

został radnym i członkiem zarządu powiatu elbląskiego.
W 2010 r. roku wystartował w wyborach na burmistrza Młynar.
Z dotychczasowym burmistrzem, Markiem Misztalem, wygrał
w drugiej turze, uzyskując prawie 60 proc. oddanych głosów. 
Nie należy do partii politycznej.

Tadeusz Zbigniew Sobierajski
burmistrz miasta i gminy Morąg
Urodził się w 1950 roku w Działdowie. Wykształce-
nie wyższe, magister inżynier rolnictwa. W latach
1970-1989 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolni-
czego w Morągu: technik budowy, kierownik bu-

dowy, z-ca dyrektora ds. produkcji. Od 1989 do 1998 r. dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morągu. 1994-1998 radny
gminy i przewodniczący rady miejskiej w Morągu. 1998-2002 eta-
towy członek Zarządu Województwa oraz radny wojewódzki. Od
2002 roku burmistrz Morąga. Nie należy do partii politycznej.

Jerzy Krasiński
wójt gminy Mrągowo
Urodzony w 1957 r. w Sierpcu. Z wykształcenia inżynier
zootechnik. Od 1990 r. nieprzerwanie pełni funkcję
wójta gminy Mrągowo. Wcześniej był pracownikiem
Kombinatu Rolnego w Szestnie. Kandydat na posła

w wyborach parlamentarnych w 2007 r. z ramienia Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. Wieloletni przewodniczący Rady Fundacji Ochrony
Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Prezes Zarządu Miejsko-Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mrągowie. Żonaty,
ma dwóch synów i jedną córkę. Nie należy do partii politycznej.

Otolia Siemieniec
burmistrz Mrągowa
Urodzona w 1944 roku w Piotrkowicach. Funkcję
burmistrza Mrągowa sprawuje czwartą kadencję.
Do 1994 roku była dyrektorką mrągowskiego Ze-
społu Opieki Zdrowotnej. Po swojej pierwszej ka-

dencji fotel burmistrza zamieniła na fotel dyrektora Szpitala w Bis-
kupcu. Ponownie wybrana na burmistrza Mrągowa w 2002 roku.
Miasto pod jej władaniem zostało wyróżnione statuetką na najak-
tywniejszą gminę realizującą projekty współfinansowane z fundu-
szy UE w ramach ZPORR. Nie należy do partii politycznej.

Bogdan Kurta
starosta powiatu mrągowskiego
Ma 49 lat. Żonaty, jedno dziecko. Urodził się
w Mrągowie i mieszkał tam do 1989 roku. Obec-
nie mieszka w Mikołajkach. W latach 1994-1998
był radnym Rady Miejskiej w Mikołajkach. W la-

tach 2002-2010 był radnym Rady Powiatu Mrągowskiego. Od
1993 do 2007 roku pełnił funkcję dyrektora Centrum Kultury
i Sportu w Mikołajkach. Był założycielem i długoletnim prezesem
klubu piłki nożnej MKS „Kłobuk” w Mikołajkach. Jego hobby to
historia i sport.


