
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Suwałk, 

 

już w najbliższą niedzielę podejmiemy ważne decyzje – wybierzemy, po raz pierwszy na 

pięcioletnią kadencję, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz naszych przedstawicieli  

w radach gmin, powiatów i sejmikach województw.  

W Suwałkach po prawie 30 latach niepodległego i suwerennego państwa oczekujemy zerwania 

wreszcie z pozostałościami postkomunizmu. Funkcji samorządowych nie powinni pełnić dawni 

donosiciele, esbecy, ludzie wywodzący się z aparatu PRL-u czy ich polityczni następcy. Chcemy 

być dumni z wybranych przez nas reprezentantów, a nie się ich wstydzić.  

Jednym z warunków poprawy jakości życia mieszkańców jest dobra współpraca pomiędzy rządem 

i samorządem. Aby to było możliwe, potrzebujemy w naszym mieście gospodarza 

przygotowanego do uczciwej pracy i dialogu z władzami centralnymi. Samorząd nie powinien być 

miejscem ideologicznej walki z rządem. Musi ją zastąpić partnerska, wzajemna współpraca. 

Dzięki wsparciu rządu i samorządu województwa Suwałki mogą stawać się miastem coraz 

nowocześniejszym, stwarzającym godne warunki życia wszystkim mieszkańcom. 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości od 3 lat realizuje program dobrej zmiany w naszym kraju. Niestety, 

niektórym zabrakło konsekwencji w dążeniu do tego, aby zmieniać Polskę na lepsze. Okazali się 

zbyt słabi, by wytrwać po właściwej stronie. Tak stało się w Suwałkach, gdzie nasz kandydat  

z poprzednich wyborów na prezydenta miasta, do niedawna dzięki Prawu i Sprawiedliwości 

sprawujący mandat radnego i przewodniczącego Klubu, teraz gdy pojawiła się szansa na 

odsunięcie od wpływów grupy od lat trzymającej władzę realizuje scenariusz służący naszym 

przeciwnikom. Dzisiaj wyraźnie widać, że osoba, której zaufaliśmy cztery lata temu wystawiając 

ją jako swojego kandydata na prezydenta Suwałk, w rzeczywistości nie chciała zwycięstwa Prawa 

i Sprawiedliwości. 

W Suwałkach na obecne wybory samorządowe zorganizowano przedsięwzięcie pozorujące 

działanie prawicy, a tak naprawdę służące jej rozbiciu. Ma to w konsekwencji zdezorientować 

wyborców i spowodować utrzymanie u władzy na kolejną kadencję rządzącego od lat układu. 

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Suwałk Pan Grzegorz Mackiewicz dzięki swojej 

aktywności jako prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2006-2009 pozyskał 

dla miasta nowych inwestorów, a obecnie jako dyrektor białostockiego oddziału Polskiej Spółki 

Gazownictwa sprawnie realizuje program gazyfikacji województwa podlaskiego. Jako 

przewodniczący Rady Powiatu Suwalskiego uczestniczy w wielu inicjatywach mających na celu 

poprawę jakości i warunków życia mieszkańców miasta, powiatu i regionu. Świadczy to o tym, że 

Pan Grzegorz Mackiewicz dobrze wypełnia powierzone mu zadania i jako przyszły prezydent 

Suwałk daje gwarancję, że nasze miasto będzie sprawnie, uczciwie zarządzane i coraz 

nowocześniejsze. 

Suwałki od trzech lat korzystają ze wsparcia wynikającego z działań i decyzji rządu Prawa  

i Sprawiedliwości. Szybko postępuje budowa obwodnicy Suwałk i całej trasy Via Baltica. 



Budowana jest w naszym mieście Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wraz z nową 

Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą. Zapadła decyzja o budowie nowych obiektów Sądu Rejonowego 

i Prokuratury Rejonowej oraz hali produkcyjnej przy Areszcie Śledczym w Suwałkach. 

Mieszkańcy Suwałk mogą czuć się coraz bezpieczniej. Policja otrzymuje nowy sprzęt, a suwalskie 

wojsko będzie powiększone do rangi pułku. Przyspieszają prace nad modernizacją połączeń 

kolejowych, przygotowywany jest remont suwalskiego dworca PKP. Dzięki rządowi Prawa  

i Sprawiedliwości miasto otrzymało środki na budowę hali sportowo-widowiskowej „Suwałki 

Arena” w wysokości 10 mln zł, a do suwalskich rodzin trafiło już ponad 113 mln zł z programu 

„500 Plus” oraz około 3 mln zł z programu „Dobry Start” (wyprawka szkolna). 

Rozwój Suwałk może być jeszcze szybszy. Przed naszym miastem jako ważnym ośrodkiem 

społeczno-gospodarczym w północno-wschodniej Polsce otwiera się wyjątkowo korzystna 

perspektywa. Powinniśmy wykorzystać niepowtarzalną szansę, jaką daje realizowana przez rząd 

Prawa i Sprawiedliwości koncepcja zrównoważonego rozwoju kraju oraz wzrost gospodarczy.  

Aby jej nie zmarnować, Suwałki potrzebują dobrego Prezydenta – kompetentnego, uczciwego  

i sprawnego gospodarza. Takim Prezydentem będzie Pan Grzegorz Mackiewicz. Prosimy 

Państwa, Mieszkańców Suwałk, o poparcie jego kandydatury w wyborach 21 października. 

 

Suwałki, 17 października 2018 roku 

 

Jarosław Zieliński – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej, członek Komitetu Politycznego Prawa  

i Sprawiedliwości, Przewodniczący Komitetu PiS w Suwałkach, Wiceminister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

 

Prof. dr hab. Krzysztof Jasiewicz – wywodzący się z Suwałk historyk Polskiej Akademii Nauk 

 

Ks. Prałat Stanisław Wysocki – Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 

 

Leszek Dec – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej 

 

Romuald Łanczkowski – doradca Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, działacz 

„Solidarności”, internowany w stanie wojennym, emigrant polityczny 

 

Kpt. AK Fabian Daniłowicz – kombatant, Prezes Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 

Inspektorat Suwałki 



Zdzisław Koncewicz – radny Rady Miejskiej w Suwałkach, Przewodniczący Oddziału NSZZ 

„Solidarność” w Suwałkach 

 

Michał Sobolewski – przedstawiciel młodego pokolenia, sportowiec, kandydat do Rady Miejskiej  

w Suwałkach 

 

Bogdan Bezdziecki – radny Rady Miejskiej w Suwałkach, działacz „Solidarności”  

w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach 

 

Piotr Rydzewski – przedstawiciel młodego pokolenia, kandydat do Rady Miejskiej  

w Suwałkach, Hufcowy Podlaskiego Hufca Harcerzy ,,Matecznik" Związku Harcerstwa 

Rzeczypospolitej w Suwałkach 

 

Dr Jarosław Schabieński – historyk, były wicewojewoda podlaski, kandydat do Rady Miejskiej  

w Suwałkach 

 

Jacek Roszkowski – przedsiębiorca, kandydat do Rady Miejskiej w Suwałkach, przedstawiciel 

„Porozumienia” Jarosława Gowina 

 

Tadeusz Czerwiecki – radny Rady Miejskiej w Suwałkach, Wiceprezes Międzyzakładowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach 

 

Piotr Wasilewski – przedstawiciel młodego pokolenia, Przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży 

przy Ministrze Edukacji Narodowej, były Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta  

w Suwałkach 

 

Marta Jarosz – przedstawicielka młodego pokolenia, kandydatka do Rady Miejskiej  

w Suwałkach, Dowódca Pododdziału w Polskiej Organizacji Wojskowej - Oddział Suwałki 

 

Maria Jolanta Szupszyńska – wieloletnia nauczycielka, kandydatka do Rady Miejskiej  

w Suwałkach 

 

 


