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Janusz Pabich
wójt gminy Świętajno (koło Szczytna)
Urodził się w 1970 roku w Ostrołęce. Skończył
Technikum Leśne w Rucianym Nidzie. Tytuł ma-
gistra inżyniera uzyskał w latach 90-tych w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

na Wydziale Leśnym. W czasie studiów był przewodniczącym sa-
morządu studenckiego oraz zasiadał w senacie uczelni. Zanim
został wójtem gminy Świętajno, piastował funkcję sekretarza
Nadleśnictwa Spychowo. Wójtem jest od 2006 roku. Jego pasją
jest las i ogród. Nie należy do partii politycznej.

Andrzej Lemanowicz
burmistrz miasta i gminy Tolkmicko
Urodził się w 1963 roku w Elblągu. Skończył Wy-
dział Mechaniczny Akademii Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie. Pracował w Zakładach Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego w Tolkmicku, Centrum

Techniki Drozd w Elblągu oraz w firmie Agromax we Władysła-
wowie. W Tolkmicku mieszka już 22 lata (przez rok mieszkał
w Suchaczu). Swoją funkcję pełni drugą kadencję. Nie należy do
partii politycznej.

Krzysztof Piwowarczyk
burmistrz miasta i gminy Węgorzewo
Urodzony 29.09.1967 r. Absolwent Politechniki Kra-
kowskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej, studia ukoń-
czył w 1992 r. Na kierowniczych stanowiskach pra-
cował w Przedsiębiorstwie Budownictwa

Przemysłowego „Chemobudowa” Kraków oraz w Zakładzie Dosko-
nalenia Zawodowego Białystok. Działalność samorządową rozpo-
czął w 1997 r. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie jako naczelnik
wydziału inwestycji. W latach 2004-2006 wicestarosta węgorzewski.
Burmistrz Węgorzewa od 2006 r. Nie należy do partii politycznej.

Halina Faj
starosta powiatu węgorzewskiego
Urodzona 5.05.1956 r. Absolwentka ART w Olszty-
nie, Wydział Zootechniki. W 2005 r. ukończyła studia
podyplomowe na UWM – katedra UNESCO „Innowa-
cja w administracji”. Pracowała w PGR Nakomiady

oraz w kilku prywatnych firmach. 1980-1988 kierownik referatu
w Urzędzie Miasta i Gminy Węgorzewo. 1988-1993 prezes zarządu
PSS „Społem” w Węgorzewie. 1999-2003 sekretarz gminy Węgo-
rzewo. 2003-2007, wciąż jako sekretarz, pracowała w Urzędzie
Gminy Pozezdrze. Od 2007 wicestarosta węgorzewski. Od 2008 r.
starosta węgorzewski.

Grzegorz Zapadka
wójt gminy Wielbark
Urodził się w 1961 roku w Wielbarku pod Szczyt-
nem. Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie na kierunku oligofrenope-
dagogika. Przez dwadzieścia lat pracował w Spe-

cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Czarni, w którym to
przez dziewiętnaście lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora pla-
cówki oraz kierownika internatu przy ośrodku. Od 2002 roku
wójt gminy Wielbark. Nie należy do partii politycznej.

Jarosław Kuczyński
wójt gminy Wieliczki
Urodzony w 1958 roku. Żonaty. Z zawodu lekarz
weterynarii. Ukończył Akademię Rolniczo-Tech-
niczną w Olsztynie. W latach 1983-1990 był wete-
rynarzem i ordynatorem w Przychodni dla Zwie-

rząt w Kowalach Oleckich. Od 1990 roku właściciel i kierownik
Przychodni Weterynaryjnej w Wieliczkach. radny powiatu olec-
kiego ostatnich trzech kadencji. Nie należy do partii politycznej.

Bogusław Szczerba
wójt gminy Wilczęta

Urodził się w Młynarach 1.03.1960 roku. Ukończył
Technikum Rolne w Gronowie Górnym. Objął sta-
nowisko wójta w Wilczętach 5.12.2006 roku.

Przed objęciem stanowiska wójta zajmował się działalnością
gospodarczą, prowadził stację benzynową i sklepy w Wilczętach.
Nie należy do partii politycznej.

Radosław Król
wójt gminy Wydminy

35 lat. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie, pracownik Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej. Były prezes Zarządu Wojewódzkiego Forum Młodych Ludo-
wców na Warmii i Mazurach, członek władz Polskiego Stron-
nictwa Ludowego w Olsztynie.

Marek Żyliński
burmistrz miasta i gminy Zalewo
Ur. 3.02.1952 w Iławie. Ukończył w 1976 studia na
Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej.
1976-1983 kierownik robót w Kętrzyńskim Przedsię-
biorstwie Mechanizacji Rolnictwa. Do 1992 własna

działalność gospodarcza. 1992-1998 przewodniczący sejmiku sa-
morządowego woj. olsztyńskiego. W połowie lat 90. prezes regio-
nalnej Agencji Rozwoju Regionalnego. Następnie wicewojewoda
warmińsko-mazurski. W 2001 przystąpił do Platformy Obywatel-
skiej i uzyskał mandat posła. W 2005 nie uzyskał ponownie man-
datu. W 2010 został wybrany na stanowisko burmistrza Zalewa.

REKLAMA

W wyniku listopadowo-grudniowych wyborów w prawie co trzecim samorządzie w naszym województwie zmienił się jego szef.  W 39 gabinetach zasiedli nowi włodarze. Prezentujemy
dziś wszystkich aktualnych szefów naszych samorządów. Wszystkich, poza Piotrem Wołkowiczem, wójtem gminy Sorkwity, który wprawdzie wygrał wybory, ale został pozbawiony 
stanowiska za kłamstwo lustracyjne. Obecnie złożył skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego na uchwałę rady gminy stwierdzającą wygaśnięcie jego mandatu wójta.
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lat 49, żonaty, wykształcenie wyższe, nauczyciel, autor i wykonawca piose-
nek, dziennikarz. Wicestarosta Powiatu Piskiego (2005-2006). Radny Rady
Powiatu w Piszu (1998-2002, 2002-2006). Redaktor Naczelny „Faktów Pi-
skich”. Nagroda wojewody warmińsko-mazurskiego dla redakcji „FP” w
2009r. Członek ZAIKS-u.
Przystępuję do pracy na stanowisku Burmistrza Orzysza, z zamysłem wpro-
wadzenia zmian, o których mówiłem w kampanii wyborczej. Chciałbym, aby
nasze miasto i nasza gmina nabrała „oddechu”. Na pewno będę dążył do
rozwoju naszej społeczności. Przede mną cztery lata bardzo ciężkiej pracy.
Mam nadzieję, że wspólnie zbudujemy lepszą rzeczywistość.

Gmina Orzysz potrzebuje oddechu
Burmistrz Orzysza  
Tomasz  Jakub Sulima

mężatka, mąż Andrzej, dwie córki - Ania i Michasia. Przez cały okres pracy za-
wodowej związana z oświatą. Od 1997 roku dyrektor orzyskiego Gimnazjum.
Była radną Rady Powiatu w Piszu w latach 2006- 2010. Interesuje się literaturą.
Bardzo lubi podróżować, szczególnie po Polsce. Zwiedziła razem z mężem bar-
dzo dużo ciekawych miejsc, szczególnie w górach. Obejmując funkcję Zastępcy
Burmistrza Orzysza, miała na uwadze przede wszystkim podjęcie działań ma-
jących na celu rozwój naszego miasta i gminy. Bardzo ceni sobie prawdomów-
ność, uczciwość. Jej priorytetem jest polityka prorodzinna. Stawia na ludzi
młodych, mających rodziny, dzieci. Ubolewa nad faktem, że rodzi się ich tak
mało. Dużym szacunkiem darzy nowego Burmistrza Orzysza - Tomasza Sulimę,
z którym współpracowała przez wiele lat. Zaprasza do częstych kontaktów.

Zastępca Burmistrza Orzysza
Ewa Polkowska-Krupa

wykształcenie wyższe eko-
nomiczne. Pracuje w samo-
rządzie od 1985 r., od
1.01.2006 pracuje na stano-
wisku Skarbnika Gminy.
Pracę na tym stanowisku
wykonuje z bardzo dużym
zaangażowaniem. Bardzo
ceni sobie prawdomówność,
uczciwość i pracowitość.

Skarbnik Gminy
Krystyna Ewa 
Harłożyńskawykształcenie wyższe menedżerskie, uzupełnione pe-

dagogicznymi studiami podyplomowymi oraz prawa
samorządowego. Kariera zawodowa to właściwie wy-
łącznie praca w samorządzie: w latach 2003-2009 Se-
kretarz Gminy Wydminy, zaś 2009-2010 Wójt Gminy
Wydminy.
Prywatnie mężatka i mama 12-letniej Oli, od ponad 10
lat mieszka w Wydminach, choć urodziła się w Białej
Piskiej.
Po pracy aktywnie działa w szeregu organizacjach po-
zarządowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym na
rzecz poprawy życia na obszarach wiejskich oraz akty-
wizacji kobiet w lokalnych środowiskach.
W wyniku konkursu od początku tego roku objęła
funkcję Sekretarza Gminy Orzysz. Od pierwszych dni
jest mile zaskoczona okazywaną sympatią, życzliwo-
ścią i otwartością mieszkańców Orzysza i okolic.

W wyborach do samorządu
gminnego na kadencję 2010-
2014, przeprowadzonych w
dniu 21.11.2010,  udział wz-
ięło 49,13% wyborców.
Wybory przeprowadzono w
9 okręgach wyborczych, w
których wyborcy wybrali 15
radnych do Rady Miejskiej w
Orzyszu.  W  tej kadencji
mandaty uzyskali następu-
jący radni:

Mataj Aldona, Mikucka
Halina, Kraszewski Bogdan,
Wasilewski Wiesław,
Marcinkiewicz Jarosław, Fos-
zczyński Jacek, Kiewlak Wio-
letta Jolanta, Zielińska
Monika Małgorzata,
Sienkiewicz Dorota, Myka
Adam, Rogiński Andrzej An-
toni, Kaczorowski Mariusz
Konrad, Majewski Edward,
Książek Zbigniew, Krawczyk
Zbigniew.

Przewodniczącym RM został
ponownie Wiesław
Wasilewski

Sekretarz Gminy Orzysz
Monika Łępicka-Gij


