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Jacek Protas
marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
Urodzony w 1964 roku w Lidzbarku Warmińskim.
Z zawodu nauczyciel wychowania fizycznego i tre-
ner koszykówki, ukończył Akademię Wychowania
Fizycznego w Gdańsku. W latach 1986-1987 był

trenerem w klubie Wybrzeże Gdańsk. Następnie do 1999 roku
nauczyciel i później dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Lidzbarku Warmińskim. Był przewodniczącym Rady Miejskiej
w Lidzbarku. W latach 2000-2006 starosta lidzbarski. Od 2006
roku marszałek województwa. Przewodniczący Zarządu Regionu
Platformy Obywatelskiej na Warmii i Mazurach.

Ryszard Bogusz
wójt gminy Banie Mazurskie
Lat 47, wykształcenie wyższe, żonaty, trzy córki.
Urodzony w Dąbrowie Białostockiej, woj. podla-
skie. W 1981 r. ukończył Technikum Rolnicze w Ró-
żanymstoku, a w 1994 r. uzyskał wykształcenie wy-

ższe administracyjne. Do 2008 roku kierował Placówką Straży
Granicznej w Baniach Mazurskiej i Gołdapi. Przez ponad 25 lat
przeszedł różne szczeble kariery zawodowej – od stażysty w PGR
do oficera straży granicznej. Przez dwie kadencje był radnym
w Gminie Banie Mazurskie. Nie należy do partii politycznej.
Mieszkaniec Bań Mazurskich.

Ryszard Kozyra
wójt gminy Barciany
Wójt gminy Barciany w latach 1990-2006. W 2010
roku, po czteroletniej przerwie, ponownie wy-
brany na tę funkcję. Przez ostatnie lata pełnił sta-
nowisko prezesa Zakładów Sieci Rybackich w Kor-

szach, spółki skarbu państwa. Wiek 55 lat. Wykształcenie
wyższe. Nie należy do partii politycznej. Mieszkaniec Barcian.

Lech Nitkowski
burmistrz miasta i gminy Barczewo
Urodzony 25.02.1951 roku w Szczuczynie. Ukończył
Pomaturalne Studium Melioracji Wodnych, z wy-
kształcenia również zarządca nieruchomości. Dzia-
łalność w samorządzie rozpoczął w 1990 roku,

przez dwie kadencje był wiceprzewodniczącym Rady Miasta oraz
delegatem do sejmiku samorządowego z gminy Barczewo. W la-
tach 1998-2006 członek zarządu powiatu. Na stanowisku bur-
mistrza od 2006 roku. Ma żonę i dwójkę dzieci. Interesuje się
ekologią, w szczególności odnawialnymi źródłami energii.
Hobby: wędkarstwo. Członek Platformy Obywatelskiej.

Jadwiga Gut
wójt gminy Bartoszyce
Wykształcenie wyższe magisterskie. Radna rady
gminy dwóch kadencji (1998-2006), przewodni-
cząca rady gminy (2002-2006). Poprzednia funk-
cja: sekretarz Powiatowego Zespołu do spraw Or-

zekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie. Wójtem gminy Bartoszyce jest drugą kadencję. Nie na-
leży do partii politycznej.

Krzysztof Nałęcz
burmistrz Bartoszyc
Urodzony w 1952 roku. Wykształcenie wyższe geo-
dezyjne, podyplomowe studia administracyjno-
prawne oraz podyplomowe z zakresu urbanistyki
i zagospodarowania przestrzennego. Doświadcze-

nie samorządowe: kierownik Referatu Organizacyjnego – sekre-
tarz Urzędu Miasta i Gminy Sępopol (1986-1990), radny po-
wiatu bartoszyckiego (1998-2002), sekretarz miasta Bartoszyce
(1990-2001), trzecią kadencję burmistrz Bartoszyc (od 2002 do
dziś). Nie należy do partii politycznej.

Wojciech Prorocki
starosta powiatu bartoszyckiego
Urodzony w 1967 roku w Bartoszycach, żonaty.
Ukończył studia wyższe na kierunku teologia dla
świeckich w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im.
Jana Pawła II w Olsztynie. Pełnił funkcję nauczy-

ciela w LO im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. W latach
1998-2002 radny miasta Bartoszyce, w latach 2006-2010 eta-
towy członek zarządu powiatu starostwa bartoszyckiego, obec-
nie starosta powiatu bartoszyckiego.

Ryszard Sławomir Szumowski
burmistrz miasta i gminy Biała Piska
Urodzony 22 stycznia 1965 roku w Piszu. Posiada
wykształcenie wyższe, nauczycielskie. Ukończył Wy-
dział Mechaniczny Akademii Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie oraz studia podyplomowe w zakresie

organizacji i zarządzania oświatą, szacowania nieruchomości
i inne. Zawodowo stażysta, nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół
nr 1 w Białej Piskiej. Radny i wiceprzewodniczący rady powiatu
piskiego 2002-2006. Od 2006 roku burmistrz miasta i gminy
Biała Piska. Nie należy do partii politycznej.

Kazimierz Tomaszewski
wójt gminy Biskupiec Pomorski
Na stanowisku wójta jest już kolejną kadencję.
Sporo pracy poświęcił na pozyskiwanie środków
unijnych. Dzięki temu jego gmina znajdowała się
w ścisłej krajowej czołówce, jeśli chodzi o wyko-

rzystanie zewnętrznych środków finansowych. Mieszkaniec
Szwarcenowa. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Elżbieta Samorajczyk
burmistrz miasta i gminy Biskupiec Reszelski
Wykształcenie wyższe. Wiek 52 lata. Na burmistrza
Biskupca została wybrana w listopadzie 2006 roku
i ponownie w 2010 roku. Członek Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. Wcześniej była dyrektorką Gim-

nazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika.

Jan Wójcik
burmistrz miasta i gminy Bisztynek
Urodzony w 1956 roku. Posiada wyższe wykształ-
cenie o profilu rolniczym. W samorządzie pracuje
od 1990 roku. W latach 1990-1994 był członkiem
zarządu miasta i gminy Bisztynek. W kolejnych la-

tach był zastępcą burmistrza (1994-1998), radnym i przewodni-
czącym komisji rewizyjnej (1998-2002). Obecnie, trzecią kaden-
cję, jest burmistrzem miasta i gminy Bisztynek. Nie należy do
partii politycznej.

Tomasz Sielicki
wójt gminy Braniewo
Urodził się w Braniewie, 36 lat. Żonaty, troje dzieci.
Jest absolwentem LO w Braniewie, ukończył Uni-
wersytet Warmińsko-Mazurski, wydział Nauk Spo-
łecznych i Sztuki. W latach 90-tych pracował w bro-

warze EB w Braniewie, w 2001 r. został koordynatorem działu
aplikacji produktów na Warmii i Mazurach niemieckiej firmy HDG
Bavaria GmbH, a od 2006 r. był dyrektorem Braniewskiego Cen-
trum Kultury. W 2010 r. został wybrany wójtem gminy Braniewo
(w II turze). Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Henryk Mroziński
burmistrz Braniewa
Urodził się 21.01.1957 r. w Elblągu. Ukończył studia
na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na Wy-
dziale Mechanicznym. W październiku 2002 r. objął
stanowisko burmistrza, pełni tę funkcję trzecią kaden-

cję. Był wójtem gminy Braniewo, był także prezesem i wicepreze-
sem Kółka Rolniczego w Braniewie. Jest członkiem Polskiego Stron-
nictwa Ludowego, a także członkiem klubu piłkarskiego „Darz Bór”
w Glinkach i członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Braniewie.

Krzysztof Kowalski
starosta powiatu braniewskiego
Urodził się w Braniewie. Ukończył Technikum Leśne
w Białowieży, Wyższą Szkołę Ochrony Środowiska
w Radomiu (tytuł inżyniera), a także Szkołę
Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

(Wydział Leśny, magister). Pracował w Nadleśnictwie Zaporowo,
ostatnio jako leśniczy w leśnictwie Regity. Od grudnia 2010 r.
starosta powiatu braniewskiego.

Józef Markiewicz
wójt gminy Budry
Urodził się 18.03.1960 roku w Baniach Mazurskich.
Jest absolwentem olsztyńskiej Akademii Rolniczo-
Technicznej, którą ukończył w 1987 roku. Po stu-
diach pracował najpierw jako referent w Urzędzie

Gminy w Baniach Mazurskich, potem na stanowisku kierownika
Wydziału Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Gołdapi. W roku 1994
został po raz pierwszy wybrany wójtem gminy Budry. Funkcję tę
pełni do dziś (piątą kadencję). Nie należy do partii politycznej.

Tadeusz Błaszkiewicz
wójt gminy Dąbrówno
Urodził się 30.07.1951 roku. Na fotelu wójta za-
siada od 1995 roku z 4-letnią przerwą. Absolwent
policealnego studium ekonomicznego. Żona Kry-
styna, jeden syn. Wcześniej pracował w Urzędzie

Gminy Dąbrówno oraz w Powiatowym Biurze Geodezyjnym. Za-
rządza gminą składającą się głównie z użytków rolnych, jezior
i lasów, tylko 1,5 proc. powierzchni gminy to tereny zabudo-
wane. Nie należy do partii politycznej.

Stanisław Grzegorz Trzaskowski
burmistrz miasta i gminy Dobre Miasto
Urodzony 9.05.1950 r. w Cerkiewniku. W 1974 r.
ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie,
z zawodu inżynier mechanik. W latach 1974-1986
pracował w Warmińskiej Fabryce Maszyn Rolniczych

w Dobrym Mieście, następnie od 1998 do 2002 r. w administracji
Urzędu Miasta w Dobrym Mieście, a od 2002 r. w Mazurskiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Od 1989 r. piastuje urząd burmist-
rza. Ma żonę, syna oraz wnuczkę. Za swoje największe osiągnięcie
uważa wysokie lokaty gminy w wielu rankingach. Jego hobby to
sport rekreacyjny. Nie należy do partii politycznej.

Ryszard Zieliński
wójt gminy Dubeninki
Urodził się w 1957 roku w Pluszkiejmach. Ukończył
studia na Akademii Rolniczo-Technicznej na Wy-
dziale Zootechniki w Olsztynie. Studia podyplo-
mowe zdobył na Politechnice Białostockiej na Wy-

dziale Mechanicznym. Przed objęciem stanowiska wójta
pracował w przychodni dla zwierząt w Dubeninkach. Funkcję
wójta sprawuje od 1994 roku, jest to jego piąta kadencja. Lubi
podróże po Polsce i Europie. Nie należy do partii politycznej.

Jacek Szydło
wójt gminy Dywity
Urodzony 7.02.1955 roku. Skończył zootechnikę na
Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Po stu-
diach pracował w Kombinacie Rolnym ,,Warmia”
w Dobrym Mieście. Potem był kierownikiem służby

rolnej w gminie Dywity. W roku 1991 roku został wybrany na
stanowisko wójta gminy Dywity. Obecna kadencja jest jego
piątą na stanowisku wójta gminy Dywity. Jest żonaty. Ma dwóch
synów. Hobby – ogrodnictwo, wędkarstwo i łowiectwo. Nie na-
leży do partii politycznej.

Paweł Cieśliński
wójt gminy Działdowo
Urodził się w Gdańsku 25.06.1961 roku. W 1985
roku ukończył Wydział Rolnictwa na Akademii Tech-
niczno-Rolniczej w Bydgoszczy, w 1995 roku ukoń-
czył studia podyplomowe z zakresu ochrony środo-

wiska na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego
Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a w 1999 roku z za-
kresu ekonomiki i finansów samorządu terytorialnego w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie. Działa aktywnie jako samorzą-
dowiec od 1990 roku, a od 2002 roku sprawuje urząd wójta gminy
Działdowo (trzecią kadencję). Nie należy do partii politycznej.

Bronisław Mazurkiewicz
burmistrz Działdowa
56 lat. Urodzony i zamieszkały w Działdowie, żo-
naty, dwoje dzieci i duże wnuczki. Absolwent Wy-
działu Prawa UMK w Toruniu i Akademii Spraw We-
wnętrznych w Warszawie. Od 1998 r. mediator

sądowy. W latach 2002-2006 radny powiatu działdowskiego. Od
2006 r. burmistrz Działdowa. W 1999 roku stworzył Kapitułę Biją-
cych Serc. W 2008 r. wyróżnienie w plebiscycie na Najpopularniej-
szego Samorządowca Województwa Warmińsko-Mazurskiego. De-
legat Związku Miast Polskich na Zgromadzenie Ogólne Regionów
Europy w Szwecji w 2009 roku. Nie należy do partii politycznej.


