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AWPL: Narkiewicz i Tamašunienė posłami na
SejmOficjalne wyniki. 8 posłow AWPL w Sejmie

Wygrała Tamasiuniene

Są już wszystkie of icjalne wyniki AWPL z II tury
wyborów do Sejmu. Według danych Głównej
Komisji Wyborczej do Sejmu traf ili Jarosław
Narkiewicz i Rita Tamašunienė . W innych
okręgach wyborczych kandydaci AWPL przegrali
z kontrkandydatamiz innych part ii. Ogółem AWPL
w przyszłym Sejmie będzie miała 8
reprezentantów.

W okręgu wileńsko – t rockim wygrał Jarosław Narkiewicz, natomiast Rita Tamašunienė w okręgu
szyrwincko – wileńskim pokonała opór Živilė Pinskuvienė z Part ii Pracy (Darbo part ija).
Nowowybranym posłom na Sejm lider part ii AWPL Waldemar Tomaszewski wręczył kwiaty.

„Biorąc pod uwagę zaangażowanie ludzi z naszej part ii oczekiwałem wygranej, chociaż nie było o
to łatwo. Walka nie była prosta z tego powodu, że wyborcy są zafascynowani obietnicami Part ii
Pracy. Wyborcy próbują chwytać się ich jak tonący brzytwy i nawet nie rozpatrują innych opcji.
Ludzie słyszą to, co chcą słyszeć. Wierzą w tak zwaną mannę z nieba, a wiemy przecież, że nic na
tym świecie nie jest  za darmo. Ciesze się, że wielu wyborców oceniło codzienną pracę AWPL i
zaufało nam po raz kolejny" - powiedział  nowowybrany poseł na Sejm Jarosław Narkiewicz.

Sztab wyborczy AWPL ulokował się w restauracji „Pan Tadeusz” w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Na sali na wyniki oczekiwało około 20 osób. „Na pewno wygrywamy w dwóch okręgach
wyborczych. W okręgu wileńsko – t rockim bezkonkurencyjny jest  Jarosław Narkiewicz, a Rita
Tamašunienė prowadzi w okręgu szyrwincko – wileńskim” – powiedział  PL DELFI Waldemar
Tomaszewski, lider AWPL. „Niestety w dwóch okręgach przegrywamy def initywnie. W pozostałych
dwóch okręgach trwa ostra walka” – dodał obecny europoseł.

W wileńsko – t rockim wygrał Jarosław Narkiewicz. Po przeliczeniu głosów we wszystkich
komisjach wyborczych na Narkiewicza zagłosowało – 55,59 proc., a za kontrkandydatkę z Part ii
Pracy Mingailė Binkauskaitė tylko 44,41 proc.

Rita Tamašunienė wygrała w okręgu szyrwincko –wileńskim. Na Tamašunienė zagłosowało
60,53 proc. wyborców, a na Živilė Pinskovienė – 39,47 proc. „Wierzę, że wszystko będzie dobrze.
Na początku trochę przegrywałam, ale na półmetku już jestem pierwsza” – powiedziała PL DELFI
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Tamašunienė.

Po przeliczeniu głosów we wszystkich dzielnicach wyborczych w Nowej Wilejce wygrał kandydat
Part ii Pracy Siergiej Ursul. Na Tadeusza Andrzejewskiego zagłosowało 42,24 proc., na Ursula -
57,76 proc. wyborców.

W ejszyszko – orańskim okręgu wyborczym wygrał Algis Kašėta z Ruchu Liberałów. Po
przeliczeniu wszystkich głosów na Kašėtę swój głos oddało 59,65 proc. obywateli, na Zdzisława
Palewicza – 40,35 proc.

W Szeszkiniach, po przeliczeniu wszystkich głosów, wygrał obecny minister spraw zagranicznych
Audronis Ažubalis (61,37 proc. oddanych głosów), Zbigniew Maciejewski zebrał 38,63 proc.

Podobna sytuacja jest  w Justyniszkach, po przeliczeniu głosów we wszystkich komisjach
wyborczych, wygrał Paulius Saudargas (66,54 proc.), natomiast Zofia Matarewicz zdobyła
głosów o połowę mniej (33,46 proc.).

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI.
Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, t rzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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