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Notatka z konferencji prasowej 

  

  

            W dniu 27 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 w Biurze Poselskim Posła Sławomira 

Zawiślaka w Zamościu odbyła się konferencja prasowa poświęcona przebiegowi kampanii 

wyborczej kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy na terenie Okręgu nr 7 - Chełm ze 

szczególnym uwzględnieniem Zamojszczyzny. 

W konferencji udział wzięli: Poseł Sławomir Zawiślak – Pełnomocnik PiS na Okręg 

Nr 7 - Chełm, Senator Jerzy Chróścikowski, Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk, Burmistrz 

Tomaszowa Lub. Wojciech Żukowski, Przewodniczący Zarządu Powiatowego PiS w 

Zamościu Krzysztof Gałaszkiewicz oraz Pełnomocnik Powiatowy PiS w Biłgoraju Piotr 

Olszówka. 

Konferencję otworzył Krzysztof Gałaszkiewicz, który powitał wszystkich 

zgromadzonych i przekazał głos gospodarzowi miejsca Posłowi Zawiślakowi. 

Poseł S. Zawiślak wyraził przekonanie, że dynamiczna i aktywna kampania wyborcza, 

a zwłaszcza program kierowany do wyborców przez dra Andrzeja Dudę doprowadzi do 

zwycięstwa kandydata PiS, możliwe że już w pierwszej turze wyborów. 

Poseł podziękował społeczeństwu regionu za okazywane wielkie poparcie dla 

kandydata Prawa i Sprawiedliwości, w tym za licznie złożone podpisy poparcia dla 

kandydatury dra Andrzeja Dudy. Przypomniał, że w naszym Okręgu zebrano ok. 45 tyś 

podpisów poparcia w tym z terenu sześciu powiatów poseł S. Zawiślak przekazał do 

Warszawy ponad 32 tys. podpisów. Podziękowanie dla mieszkańców zostało przekazane 

także za wspaniałe przyjęcie dr A. Dudy podczas niedawnej wizyty na terenie Okręgu. 

Efektem tej wspólnej pracy jest zdecydowane zwycięstwo kandydata PiS w sondażach 

wyborczych prowadzonych na terenie województwa lubelskiego. 

Poseł poinformował, że na terenie Okręgu nr 7 - Chełm zawiązany został przy 

Regionalnym Zespole Wyborczym PiS Honorowy Komitet Poparcia kandydatury Andrzeja 

Dudy na urząd Prezydenta RP, w skład którego wchodzą parlamentarzyści 

PiS,  przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolnych zawodów oraz liczni 

samorządowcy, w tym - obecni na konferencji: Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk i 

Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski. Aktualnie Komitet ten liczy już ok. 

100 osób i ma formułę otwartą - wciąż napływają nowe zgłoszenia do komitetu. 

Poseł S. Zawiślak jednocześnie zauważył społeczne inicjatywy wspierające naszego 

kandydata np. poprzez powoływanie społecznych Komitetów poparcia A. Dudy na terenie 

Okręgu, które powstały m.in. w Zamościu (na fb), Biłgoraju itd. Za te inicjatywy serdecznie 

w imieniu kandydata i zebranych podziękował. 

Jednocześnie zaapelował o jak najliczniejsze zgłaszanie się kandydatów na mężów 

zaufania w ramach tworzonego przez PiS monitoringu wyborów. Osoby 

zainteresowane  powinny się zgłaszać do parlamentarzystów PiS i szefów struktur 

powiatowych partii. Poseł Zawiślak stwierdził przy tym, że monitoring zbliżających się 
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wyborów nie jest tworzony przeciwko komukolwiek, a jedynie ma spełnić funkcję 

gwarantującą transparentność i uczciwość wyborów. Celem podstawowym jest zebranie 

wszystkich protokołów komisji wyborczych i na ich podstawie - równoległe do pracy PKW - 

obliczenie wyników. Poinformował także, że obecnie przeprowadzane są - przez Okręgowy 

Sztab Wyborczy i Biura Ochrony Wyborów PiS - we wszystkich powiatach Okręgu szkolenia 

członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania. Z kolei w dniu wyborów 

będzie pełniony m.in. w jego Biurze Poselskim dyżur telefoniczny dla wszystkich członków 

obwodowych komisji wyborczych zgłoszonych przez komitet Andrzeja Dudy, jak i dla 

mężów zaufania. 

Odpowiadając na pytanie dziennikarzy Poseł Zawiślak stwierdził, że w przypadku 

drugiej tury wyborów kandydat PiS będzie apelował o poparcie do wszystkich wyborców i to 

poparcie z pewnością uzyska. 

            Przekonanie o zwycięstwie kandydata PiS na Prezydenta RP wyrazili także inni 

uczestnicy konferencji. Prezydent Miasta Zamościa Andrzej Wnuk stwierdził, że od kilku lat 

nie zwiększa się kwota wolna od podatku, czym rządzący uderzają w najbiedniejszych i 

młodych ludzi. Tymczasem dr Andrzej Duda jest młodym i energicznym kandydatem także 

dla młodego właśnie pokolenia. To w jego przekonaniu - obok innych zalet, merytoryki 

kandydata i dobrego programu wyborczego dla Polski - zdecyduje o zwycięstwie kandydata 

PiS. Wtórował mu Burmistrz Wojciech Żukowski, który wyraził przekonanie o możliwości 

zwycięstwa już w pierwszej turze, wspominając swoje zwycięstwo z jesieni ub. roku. 

            Z kolei Senator Jerzy Chróścikowski przypomniał, że od ponad 60 dni funkcjonuje w 

Warszawie miasteczko protestacyjne rolników, którzy sprzeciwiają się polityce rządzących, a 

jednocześnie wyrażają poparcie dla kandydatury Andrzeja Dudy. Zdaniem Senatora 

Chróścikowskiego nie ma wątpliwości, że polska wieś poprze kandydata PiS. 

            Na zakończenie Poseł Zawiślak zaprosił wszystkich na konwencję Andrzeja Dudy do 

Warszawy. Konwencja odbędzie się w przyszłym tygodniu kampanii. 

  

  

  

                                                                                         (-)Sekretariat PiS Zamość 

 

http://m.in/

