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Rosnące poparcie wyborców dla koalicji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Aljansu Rosjan „Blok
Waldemara Tomaszewskiego" to rezultat uczciwej pracy – ocenił przewodniczący AWPL, europoseł
Waldemar Tomaszewski.

„W tych wyborach powtórzyliśmy bardzo dobry wynik z 2011 roku i nawet go polepszyliśmy. Ogółem
otrzymaliśmy około 90 tys. głosów, co stanowi około 8 proc. wszystkich głosów na Litwie. Podczas
ostanich wyborów mieliśmy 6,3 proc. poparcia i 65 radnych w samorządach (AWPL – 61, Aljans Rosjan
– 4). Teraz będziemy mieli ogółem 70 radnych (AWPL – 64, AR – 6)" – powiedział przewodniczący
Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, europoseł Waldemar Tomaszewski podczas poniedziałkowej
konferencji prasowej.

Koalicja AWPL i Aljansu Rosjan „Blok Waldemara Tomaszewskiego" w samorządzie rejonu
solecznickiego wywalczyła 20 miejsc w 24-osobowej Radzie, w rejonie wileńskim – 20 mandatów
radnych spośród 30. Wielki sukces koalicja AWPL i Aljansu Rosjan „Blok Waldemara Tomaszewskiego"
odniosła w mieście Wilnie, zajmując drugie miejsce według liczby zdobytych głosów i zapewniając
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sobie 10 mandatów radnych.

W samorządach rejonu trockiego i święciańskiego koalicja zdobyła po 5 miejsc w radach, w Kłajpedzie
– 4, Wisagini – 3.

„Dwaj nasi kandydaci na merów wygrali już podczas pierwszej tury wyborów. W rejonie solecznickim
Zdzisław Palewicz zdobył około 80 proc. głosów, a Maria Rekść w rejonie wileńskim otrzymała ponad
60 proc. głosów" – mówił Tomaszewski. Dodał, że niezłe wyniki osiągnęli też inni kandydaci „Bloku
Waldemara Tomaszewskiego" w wyborach merów. Różnicą tylko kilkuset głosów przegrał Zbigniew
Jedziński w rejonie święciańskim w walce o drugie miejsce.

Tomaszewski dobrze też ocenił swoje wyniki jako kandydata na mera Wilna, gdzie uplasował się na
zaszczytnym trzecim miejscu, zdobywając 17, 25 proc. głosów i tylko o jeden procent głosów ustępując
obecnemu merowi Wilna Arturasowi Zuokasowi. Dodał, że w porównaniu z ostatnimi wyborami, AWPL
polepszyło swoje wyniki w Wilnie.

„W ostatnich wyborach w Wilnie zdobyliśmy 15 proc. głosów, podczas ubiegłorocznych wyborów do
Parlamentu Europejskiego 15,7 proc., a teraz zdobyliśmy 17,2 poc. To dobra tendencja i rosnąca
dynamika poparcia. Ludzie doceniają sumienną pracę naszych przedstawicieli i coraz więcej ludzi
głosuje na naszą partię i naszą koalicję" – zaznaczył lider AWPL.

Konferencja z udziałem lidera AWPL spotkała się z ogromnym zainteresowaniem litewskich mediów,
które były pod wrażeniem tak wysokich wyników koalicji Polaków i Rosjan.

Poproszony zaś o ocenę zajęcia przez Rynatę Cytacką trzeciego miejsca w wyborach uzupełniających
do Sejmu, które odbyły się w stołecznej dzielnicy Żyrmuny, Tomaszewski powiedział, że to dobry
wynik. Bo podczas wyborów sejmowych 2012 roku Cytacja była czwarta. „Ludzie doceniają naszą
pracę, nasz program i fakt, że jako jedyna partia parlamentarna nigdy nie byliśmy wplątani w żadne
skandale korupcyjne" – podkreślił Tomaszewski.

Dodał, że na sojusz AWPL i Aliansu Rosjan głosują nie tylko mniejszości narodowe, ale też Litwini, gdyż
doceniają sumienną pracę tych partii, które są etalonem uczciwej polityki. „Dziekujemy wyborcom,
którzy oddali głos na koalicję AWPL i AR oraz wszystkim, którzy pracowali podczas tych wyborów" –
dziękował Tomaszewski.

„Ważne jest nie tylko zdobycie głosów, mandatów radnych, ale też ważne, by zwyciężyć uczciwie. Tak
właśnie robimy. Zachęcam inne partie do tego, by brały przykład z naszych przedstawicieli, członków
sztabu i kandydatów" – powiedział lider AWPL.
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