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W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się
konwent wyborczy kandydatów Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie do Rady Samorządu Miasta
Wilna. W uroczystości wręczenia kandydatom
legitymacji uczestniczyli członkowie
dzielnicowych komisji wyborczych, prezesi kół i
członkowie wileńskiego oddziału AWPL. Po
zakończeniu oficjalnej części spotkania wszyscy zostali zaproszeni na zabawę zapustową. Podobne,
przedwyborcze spotkania odbyły się również w innych samorządach, w których przedstawiciele partii
walczą o mandaty radnych.

Jak poinformował Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL, poseł do Parlamentu
Europejskiego, w Wilnie wspólna lista AWPL i Aliansu Rosjan jest jedna z najliczniejszych. Spośród
739 kandydatów ubiegających się o mandaty radnych stołecznego samorządu, 101 osób stanowią
kandydaci Bloku Waldemara Tomaszewskiego. "Cieszymy się, że nasza lista jest "kobieca" i młoda.
Kobiety są ważnym ogniwem w naszej działalności, są aktywne - mężczyźni mogliby się od nich tego
uczyć. Mamy też sporo młodych osób, co też cieszy, bo to oznacza, że jesteśmy organizacją z
perspektywami. Na liście są przedstawiciele 7 narodowości. Przeważają Polacy, ale są również
Rosjanie, Litwini, Białorusini, Tatarzy" - w rozmowie z Wilnoteką powiedział Waldemar Tomaszewski.

"Rozumiemy, że w Wilnie stoczy się podstawowa batalia. Naszym celem jest powtórzenie wyniku
sprzed czterech lat, kiedy w Wilnie uzyskaliśmy 15 procent głosów i zdobyliśmy 11 mandatów.
Powtórzenie tego sukcesu jest możliwe" - powiedział Waldemar Tomaszewski. Przewodniczący AWPL,
który jest szefem sztabu wyborczego partii, nie ukrywał, że koalicja AWPL i Aliansu Rosjan walczy o
głosy wyborców ze Związkiem Rosjan, który również wystawił swoją listę w Wilnie. "Musimy przekonać
wyborców, że bardziej skuteczne jest łącznie sił, a nie ich rozbijanie" - zaznaczył. 

Podczas konwetu głos zabrał wicemer Wilna Jarosław Kamiński, który w skrócie przedstawił wyniki
pracy reprezentacji AWPL w stołecznej Radzie podczas mijającej kadencji. Jego zdaniem, była to
kadencja owocna. "Udało się załatwić wiele spraw. Przede wszystkim w dziedzinie oświaty, rozwoju
infrastruktury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Jeśli chodzi o oświatę, to powstało 3,5 tys. nowych
miejsc w przedszkolach, ponad 20 mln litów przeznaczyliśmy na renowację szkół i przedszkoli.
Przygotowane zostały plany inwestycyjne i projekty teczniczne doprowadzenia sieci wodociągowych
do dzielnic na obrzeżach miasta. Ponad 1,5 mln litów zostało przeznaczonych na uporządkowanie
cmentarza na Rossie, został przygotowany również plan renowacji cmentarza parafialnego św.św.
Piotra i Pawła. Wyborcom spojrzeć w oczy nie jest wstyd, bowiem program, przyjęty przed ubiegłymi
wyborami został w miarę sprawnie wykonany" - powiedział Wilnotece Jarosław Kamiński. 

1 marca, podczas wyborów samorządowych w dzielnicowych komisjach wyborczych, będzie
pracowało około tysiąca przedstawicieli AWPL. Waldemar Urban, członek Głównej Komisji Wyborczej,
podczas konwentu mówił o tym, na co powinni oni zwracać uwagę podczas głosowania i liczenia
głosów, by zapobiec nadużyciom i fałszowaniu wyników. 
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Waldemar Tomaszewski wręczył kandydatom na radnych legitymacje kandydata. Od chwili wręczenia
legitymacji do zamknięcia lokali wyborczych w dniu wyborów przysługuje im immunitet. 
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