Obrady AWPL w rejonie solecznickim
l24.lt /pl/polityka/item/124754-obrady-awpl-w-rejonie-solecznickim
2016-04-18, 16:44
Polityka
Oceń ten artykuł
(9 głosów)

NAPISALI
DO NAS
Miejsce na
Twoją
reklamę
300x250px

Europoseł, przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski zaznaczył podczas konferencji, że
Akcja Wyborcza jest jedynym na Litwie ugrupowaniem politycznym odnotowującym wzrost
poparcia wyborców © Irena Kołosowska
W samorządzie rejonu solecznickiego odbyła się dzisiaj konferencja sprawozdawczo-wyborcza
Oddziału Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) rejonu solecznickiego.

Europoseł, przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski zaznaczył m.in. podczas
konferencji, że Akcja Wyborcza jest jedynym na Litwie ugrupowaniem politycznym
odnotowującym wzrost poparcia wyborców. Lider AWPL dokonał oceny sytuacji politycznej w
rejonie solecznickim, wyraził zadowolenie z wyśmienitych wyników ostatnich wyborów
samorządowych. Pierwsze na Litwie wybory bezpośrednie merów, które odbyły się w marcu
2015 roku, były historyczne dla rejonu solecznickiego i obecnego mera rejonu Zdzisława
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Palewicza – kandydat AWPL osiągnął najlepszy w skali kraju wynik zdobywając poparcie
77,55% wyborców. W porównaniu z wyborami do rad samorządowych z 2011 roku wynik
ubiegłorocznych wyborów do rad samorządowych był lepszy również dla „Bloku Waldemara
Tomaszewskiego” – „Blok” odnotował wzrost poparcia z 70% do 77%. W. Tomaszewski
odnotował, że już od wielu lat ugrupowanie jest zmuszone wiosłować pod prąd, a chwila
zwolnienia może spowodować, że potok porwie je ze sobą.
Przewodniczący oddziału AWPL rejonu solecznickiego AWPL Leonard Talmont stwierdził, że jest
wiele przykładów aktywności w rejonie solecznickim, z których można się szczycić. "Dzisiaj
zebraliśmy się tutaj, aby ocenić i podsumować naszą działalność. To jest czas, by podziękować
za dotychczasową pracę, a także okazja, by się zjednoczyć przed kolejną batalią – wyborami
sejmowymi 9 października bieżącego roku. Jesteśmy dobrą ofertą dla wyborcy, bo swoją
działalność opieramy na zasadach uczciwości i sumienności. Zawsze dotrzymujemy swojego
słowa i troszczymy się o zwykłego mieszkańca naszego kraju" - powiedział. Przewodniczący
oddziału AWPL rejonu solecznickiego przedstawił zebranym szczegółową i wyczerpującą
analizę pracy wykonanej w ciągu 4 lat, które minęły od ostatniej konferencji sprawozdawczowyborczej oddziału.
Mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz zaznaczył z kolei, że ważne jest nie tylko to, jaki
jest obecny stan ugrupowania, ale też ważne jest posiadanie wizji na przyszłość. „Powinniśmy
myśleć, gdzie jesteśmy, co robimy i co będziemy robili” - powiedział.
Po wygłoszonych sprawozdaniach zarządzono i przeprowadzono wybory kierownictwa i
organów oddziału.
Na nowego przewodniczącego oddziału AWPL rejonu solecznickiego jednogłośnie wybrano
mera Zdzisława Palewicza, którego kandydaturę zaproponował dotychczasowy prezes oddziału
Leonard Talmont, który oddziałem kierował przez imponujący okres 16 lat.
Nowy prezes Z. Palewicz podziękował zebranym za okazane zaufanie, zaznaczył, że mimo
dobrej kondycji i silnej pozycji oddział należy wzmocnić jeszcze bardziej. Zapowiedział, że w
tym celu podjęte zostaną działania i aktywne zabiegi.
Leonard Talmont został wiceszefem oddziału, Józef Rybak został wybrany na sekretarza
oddziału. Stanowisko skarbnika członkowie oddziału ponownie powierzyli Danucie Jusiel.
Uczestnicy obrad wybrali ponadto prezydium, w skład którego weszli prezes i wiceprezes
oddziału, prezesi kół, skarbnik, członkowie zarządu głównego partii, oraz komisję rewizyjną
oddziału.
Wcześniej w kołach oddziału odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Niemal w każdym
z nich brał udział lider AWPL W. Tomaszewski i mer rejonu solecznickiego Z. Palewicz. W kołach
były składane sprawozdania z działalności, odbyły się wybory prezesów. Największymi kołami
oddziału są koła w Solecznikach, Ejszyszkach i Białej Wace.
Inf. wł.
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