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Zbigniew Kowalski
wójt gminy Płoskinia
Urodził się w Braniewie w 1969 roku. Mieszkaniec
Dąbrowy. Ukończył Akademię Rolniczą na Wy-
dziale Leśnictwa w Poznaniu. W październiku 2006
roku objął stanowisko wójta Płoskini. Przed obję-

ciem stanowiska wójta przez 15 lat był leśniczym w Dąbrowie.
Nie należy do partii politycznej. Obecnie jest członkiem koła ło-
wieckiego „Ponowa” w Braniewie.

Krzysztof Groblewski
wójt gminy Płośnica
Urodził się 6 grudnia 1959 r. w Dąbrównie. Dzieciń-
stwo spędził w Grzybinach z rodzicami i piątką ro-
dzeństwa. Od najmłodszych lat interesował się przy-
rodą, geografią, sportem i zawsze chętnie udzielał

się społecznie. Przez ostatnie 21 lat pracował na stanowisku leśni-
czego w leśnictwie Płośnica. W latach 2006-2010 był radnym po-
wiatowym w Działdowie. Nie należy do partii politycznej.

Marzenna Supranowicz
wójt gminy Pozezdrze
Urodzona 23.07.1963 roku w Węgorzewie. Z wy-
kształcenia technik administracji. Początkowo pra-
cowała jako nauczyciel nauczania początkowego
w przedszkolu w Radziszewie, w samorządzie od

30.06.1994 roku. W latach 1994-1997 była radną gminy Pozez-
drze, potem przewodniczącą rady gminy Pozezdrze. 7.10.1997
roku wybrano ją na wójta gminy Pozezdrze i na tym stanowisku
pracuje do dziś (piątą kadencję). Nie należy do partii politycznej.

Bożena Bagan
wójt gminy Prostki
Urodzona 2 maja 1954 r. Od 28 lat mieszka w Pro-
stkach. Mąż Roman, ma dwójkę dzieci i wnuczkę.
Ukończyła Uniwersytet Warszawski w Warszawie –
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjaliza-

cji, kierunek politologia i nauki społeczne. Studia Podyplomowe
w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku w zakresie
Organizacji Pomocy Społecznej. Wieloletnie doświadczenie w pracy
na stanowiskach kierowniczych, w tym kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kierownika Delegatury Warmiń-
sko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest wykładowcą w Wy-
ższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku – filia w Ełku.
Od 2010 r. wójt gminy Prostki. Nie należy do partii politycznej.

Jerzy Laskowski
wójt gminy Purda
Urodzony 13.03.1959 roku w Iławie. W 1982 roku
ukończył Akademię Wychowania Fizycznego
w Gdańsku. W latach 1983-2006 pracował
w Szkole Podstawowej w Butrynach jako nauczy-

ciel wychowania fizycznego, następnie przez rok był dyrektorem
szkoły w Nowej Wsi. Od 1998 do 2006 roku radny powiatowy.
Od 2006 roku na stanowisku wójta. Ma żonę, dwie córki.
Hobby: obserwowanie przyrody, sport rekreacyjny, zwłaszcza
nordic-walking oraz jazda na rowerze. Członek Sojuszu Lewicy
Demokratycznej.

Marek Janiszewski
burmistrz miasta i gminy Reszel

49 lat. Wykształcenie wyższe. Mieszka w Roba-
wach. Od 2010 roku burmistrz Reszla. Wcześniej

pracował w oświacie, m.in. jako kierownik warsztatów szkol-
nych w Zespole Szkół w Reszlu oraz dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Reszlu. Nie należy do partii politycznej.

Józef Zapert
wójt gminy Rozogi
Urodził się w 1957 roku. Od najmłodszych lat miesz-
kał we wsi Spaliny położonej w gminie Rozogi. Jest
wójtem gminy Rozogi od 1990 roku i jest najdłużej
sprawującym urząd włodarzem w powiecie. W 1998

roku uzyskał tytuł magistra z zarządzania zasobami ludzkimi na
Wydziale Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczo-
ści i Zarządzania w Warszawie. Zanim objął kierownictwo gminą
pracował również w urzędzie. Zajmował się inwestycjami oświato-
wymi w gminnym Zespole Obsługi Szkół. Jest zagorzałym kibicem
siatkarskim a także piłkarskim. Nie należy do partii politycznej.

Zbigniew Opalach
burmistrz miasta i gminy Ruciane-Nida
Urodzony 11.02.1959 r. w Przasnyszu. Z zawodu
prawnik i magister ochrony środowiska, ukończył
Uniwersytet Białostocki na Wydziale Prawa oraz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na Wydziale

Ochrony Środowiska. Pracował jako konserwator sprzętu wod-
nego w Ośrodku Wypoczynkowym „Kolejarz”, następnie był pra-
cownikiem Gospodarstwa Rybackiego w Rucianem-Nidzie. Przez
kilka lat piastował urząd kierownika Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ru-
cianem-Nidzie. Nie należy do partii politycznej.

Edmund Ligman 
wójt gminy Rybno
49 lat, żonaty, jedno dziecko. Radny pierwszej ka-
dencji powiatu działdowskiego 1998-2002. Od 2002
r. wójt gminy Rybno. Wiele sukcesów i przeprowa-
dzonych trafnych inwestycji oświatowych, zdrowot-

nych, kulturalnych, drogowych, w gospodarce wodno-ściekowej,
ochronie środowiska i zabezpieczeniu przeciwpożarowym. W tym
okresie inwestycje były prowadzone bardzo intensywnie. Ponadto
udało mu się ściągnąć wiele środków zewnętrznych: unijnych i z bu-
dżetu państwa a zarazem nie obciążając budżetu gminy Rybno
w postaci kredytów i pożyczek. Nie należy do partii politycznej.

Henryk Kiejdo
wójt gminy Rychliki
Urodził się 1.04.1955 roku. Jest absolwentem Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. W latach 1998-2002 był rad-
nym gminy Rychliki. Wójtem jest pierwszą kadencję.

Od 1980 roku prowadzi pasiekę. Jest prezesem Warmińskiego
Związku Pszczelarzy z siedzibą w Rychlikach. W latach 1979-1998
był naczelnikiem Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Rychli-
kach. Był też wiceprzewodniczącym firmy pszczelarskiej Bartnik Pa-
sieka SA w Toruniu. Nie należy do partii politycznej.

Józef Karpiński
burmistrz miasta i gminy Ryn
Urodził się 5.05.1947 r. w Rogiedle. Studiował na
Akademii Rolniczo-Technicznej w Bydgoszczy. Był
nauczycielem w Technikum Elektrycznym w Giżycku.
Pracował jako z-ca dyrektora Mechanicznych Zakła-

dów Produkcyjnych w Giżycku i kierownik Stacji Obsługi Samocho-
dów Polmozbyt w Giżycku. Od 1994 r. prowadzi indywidualne gos-
podarstwo rolne. Był radnym powiatowym w Giżycku I i II kadencji,
przewodniczył Radzie Nadzorczej Mazurskiego Banku Spółdziel-
czego. Od 2006 r.  burmistrz Rynu. Nie należy do partii politycznej.

Grzegorz Mucha
burmistrz miasta i gminy Sępopol

42 lata. Żonaty, dwójka dzieci. Emerytowany ppłk.
straży granicznej. Przez 12 lat zajmował stanowi-

sko komendanta strażnicy, a następnie placówki straży granicz-
nej w Sępopolu. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk
Zmechanizowanych, filia w Kętrzynie. Nie należy do partii poli-
tycznej.

Franciszek Andruszkiewicz
wójt gminy Srokowo

Urodzony w 1951 roku w Silcu. Wykształcenie wy-
ższe. Wójt gminy Srokowo od czterech kadencji.

Pasjonat grzybiarstwa. Nie należy do partii politycznej.

Ewa Jurkowska-Kawałko
wójt gminy Stare Juchy
Urodzona w 1965 roku w Starych Juchach. Wy-
kształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To-
runiu, magister geografii. W 2001 roku studia po-
dyplomowe w zakresie zarządzania oświatą

i studia podyplomowe w zakresie kwalifikacji do nauczania przy-
rody. W latach 2002-2006 radna powiatu ełckiego, wiceprze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Edukacji, Kul-
tury, Sportu i Turystyki. Nie należy do partii politycznej.

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz
wójt gminy Stawiguda
Urodzony19.04.1948 roku w Chodzieży. Ukończył
Wyższą Szkołę Rolniczą w Olsztynie, z zawodu in-
żynier rolnik. W latach 1970-1988 pracował
w Państwowych Gospodarstwach Rolnych na sta-

nowisku dyrektora. W kolejnych latach przebywał zagranicą, po
powrocie rozpoczął własną działalność gospodarczą. Od 1994 r.
piastuje urząd wójta w Stawigudzie. Ma żonę, syna, córkę oraz
wnuczkę. Jego hobby to sport. Nie należy do partii politycznej.

Krzysztof Pietrzykowski
burmistrz miasta i gminy Susz
Ma 56 lat. Urodził się i wychował w Suszu. Ma dwie
córki oraz syna, jest także dziadkiem. Jego życie zawo-
dowe związane jest z inwestycjami i budownictwem.
Skończył szkołę zawodową, technikum, a następnie

Politechnikę Gdańską. Ukończył także w Warszawie studia podyplo-
mowe na kierunku zarządzanie i finansowanie infrastrukturą dro-
gową. Początkowo pracował w Iławskim Przedsiębiorstwie Budow-
lanym. Był także zastępcą dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Iławie. Przez osiem lat był radnym w Suszu, zaś przez jedną ka-
dencję przewodniczył tej radzie. Członek Platformy Obywatelskiej.

Sławomir Wojciechowski
wójt gminy Szczytno

Urodzony w 1961 roku w miejscowości Ulatowo-
Pogorzel, powiat przasnyski. Wykształcenie wy-

ższe. Na stanowisku wójta od grudnia 2001 roku. Nie należy do
partii politycznej.

Danuta Górska
burmistrz Szczytna
Urodziła się w 1957 roku w Szczytnie. Jest pierw-
szą w historii miasta kobietą na stanowisku bur-
mistrza. W 1986 roku uzyskała tytuł inżyniera tech-
nologii żywienia na Akademii Rolniczo-Technicznej

w Olsztynie. Zanim rozpoczęła pracę w samorządzie była za-
stępcą dyrektora szczycieńskiego sanepidu. W 2002 roku została
wiceburmistrzem Szczytna. Kolejne wybory samorządowe wy-
grała i od 2006 roku pełni funkcję burmistrza miasta. Wolny czas
spędza, spacerując bądź słuchając muzyki poważnej. Nie należy
do partii politycznej.

Jarosław Matłach
starosta powiatu szczycieńskiego
Ma 37 lat. Z wykształcenia jest matematykiem. Ty-
tuł magistra uzyskał w 1996 roku w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Olsztynie. Przez wiele lat praco-
wał jako nauczyciel matematyki w szkole podsta-

wowej i gimnazjum w Wielbarku. W 2001 roku został dyrekto-
rem tejże szkoły. Od blisko dziesięciu lat związany z Polskim
Stronnictwem Ludowym. Jest prezesem Zarządu Powiatowego
PSL. Jego największym hobby jest wędkarstwo. W wolnym cza-
sie bierze udział w polowaniach.

Janusz Sypiański
wójt gminy Świątki
Urodzony 12.05.1956 r. w Wilamowie w gminie Roz-
ogi. W 1982 r. ukończył Akademię Rolniczo-Tech-
niczną w Olsztynie, z zawodu inżynier rolnik. 1983-
1989 dyrektor Zakładu Rolnego w Konradowie.

Następnie przez rok  zastępca dyrektora Kombinatu Rolnego „War-
mia” w Dobrym Mieście. W 1988 roku rozpoczął pracę w samorzą-
dzie jako przewodniczący Gminnej Rady Narodowej. Od 1990 r. na
stanowisku wójta gminy Świątki. Ma żonę, dwie córki oraz wnuka.
Interesuje się historią oraz sportem. Nie należy do partii politycznej.

Janina Trus
wójt gminy Świętajno (koło Olecka)

Ma 60 lat i średnie wykształcenie. Od 2006 roku
jest wójtem. Wcześniej pracowała w urzędzie,

gdzie zajmowała się sprawami organizacyjnymi, kadrowymi
oraz Urzędem Stanu Cywilnego. Jest mężatką, ma córkę i syna.
Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.


