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Poczykowska ma być zatwierdzona w najbliższym czasie

Stanowiska wiceministrów rolnictwa zajmą mer
rejonu rakiszkiego (Rokiškis) Vidmantas Kanopa
oraz była mer rejonu wileńskiego i była posłanka
Leokadia
Poczykowska. Minister rolnictwa Virgilijus Jukna
powiedział, że obaj kandydaci zostaną
zatwierdzone w najbliższym czasie.

„Ich kandydatury zostaną zatwierdzone w najbliższym
czasie. Kandydaci przeszli wszystkie f ormalności i
żadnych problemów nie było” -  zaznaczył Jukna.

Zdaniem ministra, kandydaci mają duże doświadczenie i dobrze orientują
się w sektorze rolniczym.

„Ich doświadczenie jest szanowane wśród rolników. Kanopa już
pracował na podobnym stanowisku. Poczykowska też ma duże
doświadczenie” -  stwierdził Jukna.

56 – letni socjaldemokrata Kanopa w 1992 roku pracował jako dyrektor spółki „Alseta”, zajmującej się
przeróbką mięsa, w 1996 roku po reorganizacji stał się założycielem i kierownikiem spółki „Daivida”. W
2000 – 2001 latach był merem rejonu rakiszskiego, w 2001 – 2003 latach był
dyrektorem generalnym spółki „Anykščių vynas”. W 2003 – 2008 latach był sekretarzem w Ministerstwie
Rolnictwa, w 2008 roku został
dyrektorem spółki „Daivida”. Od 2011 roku znów był merem rejonu rakiszskiego.

57 – letnia Poczykowska od 1995 działała w Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, była m.in.
wiceprzewodniczącą tej organizacji. Z  jej ramienia sprawowała w latach 1995–2004 mandat radnej rejonu
wileńskiego, pełniła w tym okresie również f unkcję mera rejonu. Była uważana za jedną z najbliższych
współpracowników Tomaszewskiego.

W 2004 wybrano ją do Sejmu w okręgu wileńsko -  szyrwinckim, gdzie związała się z f rakcją ludową
Kazimiery Prunskienė. W grudniu 2007 odeszła z AWPL, krytykując autorytarny styl sprawowania władzy
przez Waldemara Tomaszewskiego. W wyborach do Sejmu w 2008 roku startowała bez powodzenia z
ramienia Litewskiego Ludowego Związku Chłopskiego uzyskując w okręgu wileńsko -  szyrwinckim
zaledwie 4,11 proc. głosów w I turze.

Wszelkie inf ormacje 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, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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