
Z Panem Dariuszem Szkiłądziem współpracuję od ponad dwudziestu lat. W roku 1991 jako 

Suwalski Kurator Oświaty powierzyłem Mu, po przeprowadzonym otwartym konkursie funkcję 

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie (obecnie Zespół Szkół Samorządowych).  

Dariusz Szkiłądź okazał się jednym z najlepszych dyrektorów w całym województwie suwalskim,  

a później podlaskim i sprawował tę funkcję, z licznymi sukcesami dydaktyczno-wychowawczymi; 

organizacyjno-menedżerskimi i ekonomiczno-gospodarczymi przez 20 lat. W tym okresie szkoła pod 

Jego rządami zmieniła się na lepsze i to nie do poznania – zostały przeprowadzone remonty  

i modernizacja obiektów szkolnych, uczniowie osiągali wysokie wyniki nauczania oraz liczne sukcesy  

w konkursach przedmiotowych i rywalizacji sportowej, a organizacja pracy szkoły była wzorem  

dla innych. Na wysokim poziomie szkoła realizowała proces wychowawczy, z należnym miejscem  

dla kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich. W szkole kierowanej przez Dariusza 

Szkiłądzia, jako jedynej w Augustowie, została utrzymana stołówka szkolna dla młodzieży.  

Mimo oczywistych zasług i sukcesów Pan Dariusz Szkiłądź został przez obecnego burmistrza Augustowa 

Kazimierza Kożuchowskiego, wywodzącego się ze środowiska postkomunistycznego, pozbawiony 

funkcji dyrektora szkoły. 

Dariusz Szkiłądź był w ciągu dwóch ostatnich kadencji aktywnym radnym Rady Powiatu 

Augustowskiego. W wyborach samorządowych, kandydując z listy Prawa i Sprawiedliwości, uzyskiwał 

imponujące poparcie wyborców. 

Jako radny Pan Dariusz Szkiłądź podejmował wiele inicjatyw mających na celu rozwój Powiatu 

Augustowskiego i poprawę jakości życia jego mieszkańców. Konsekwentnie sprzeciwiał się wszelkim 

koteriom, prywacie, korupcji, partyjniactwu, kolesiostwu i cwaniactwu w życiu publicznym. Zawsze 

miał cywilną odwagę, by piętnować zło i hipokryzję, niezależnie od tego, jaką cenę trzeba było  

za to zapłacić. Ze szczególną determinacją zaangażował się w obronę augustowskiego Szpitala 

Powiatowego przed prywatyzacją, zwalczał także inne szkodliwe pomysły i działania starosty Franciszka 

Wiśniewskiego, Zarządu Powiatu oraz popierających je radnych spod znaku PO i stworzonej przez  

nią koalicji. We wszelkich sporach opowiadał się zawsze po stronie sprawiedliwości i prawdy. 

 Pan Dariusz Szkiłądź to człowiek o ugruntowanych poglądach, silna osobowość i naprawdę 

dobry gospodarz we wszystkim, czym kieruje i zarządza. Takiej osoby potrzebuje dzisiaj Augustów  

na stanowisku burmistrza miasta. Tylko On spośród obecnych kandydatów gwarantuje dobrą zmianę 

dla Augustowa, jest w stanie zapewnić miastu dynamiczny i harmonijny rozwój. Pod Jego rządami 

Augustów nie będzie musiał dokonywać wyboru: uzdrowisko czy przedsiębiorczość, bo obie te sfery 

można ze sobą skutecznie pogodzić. 

Dariusz Szkiłądź to pewność mądrego i uczciwego zarządzania miastem oraz szansa na jego rozwój  

i nowoczesność. Warto Mu zaufać i oddać na Niego swój głos w wyborach 16 listopada. 
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