Zamość, 20 października 2014r.

Redaktorzy Naczelni
Mediów Lubelszczyzny

Komunikat prasowy

W ubiegłą sobotę (18 października) na zaproszenie moje jako Przewodniczącego WZW PiS
oraz lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości m.in. w naszym mieście Zamościu
przebywał z wizytą profesor Piotr Gliński, Przewodniczący Zespołu Programowego Prawa i
Sprawiedliwości.
Profesor Piotr Gliński w ramach dwudniowej wizyty odwiedził m.in. msc. TereszpolKukiełki w powiecie biłgorajskim, Tomaszów Lubelski, Hrubieszów, Zamość oraz Włodawę.
W Zamościu, wspólnie z delegacją PiS – w składzie której był kandydat PiS na urząd
Prezydenta miasta Zamościa Pan Andrzej Wnuk- złożył kwiaty na tablicy upamiętniającej
pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego. Stało się to w 95 rocznicę podpisania rozejmu w Rydze,
kończącego wojnę polsko – bolszewicką.
Następnie w Sali Konferencyjnej Hotelu Koronny profesor Gliński zaprezentował
założenia programowe Prawa i Sprawiedliwości. Ze zgromadzonymi członkami i
sympatykami, mieszkańcami miasta i regionu rozmawialiśmy o kampanii oraz wyzwaniach
stojących przed samorządem lokalnym. W spotkaniu, oprócz profesora Glińskiego i mojej
osoby uczestniczył też senator Jerzy Chróścikowski.
- Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory samorządowe na
Lubelszczyźnie – mówił profesor Gliński. – Będziecie Państwo mogli wtedy realizować plan,
zakreślony w deklaracji samorządowej, co oznacza dla Zamościa zrównoważony rozwój, bez
stawiania na jedną gałąź gospodarki, jaką jest turystyka.
Profesor Gliński udzielił też pełnego wsparcia w walce o urząd prezydenta Zamościa
Andrzejowi Wnukowi, bezpartyjnemu kandydatowi, startującemu z ramienia KW PiS.
Andrzeja Wnuka wspierają liczne środowiska, począwszy od Prawa i Sprawiedliwości i
innych ugrupowań prawicowych, poprzez środowiska katolickie, związki zawodowe skupione
w NSZZ Solidarność aż po weteranów Armii Krajowej.
- Wierzę, że uda nam się wygrać te wybory i odwrócić niekorzystną tendencję upadku
gospodarczego naszego miasta – mówił podczas spotkania Andrzej Wnuk. – Miasto musi
inwestować w Zamościan, ich aktywność, przedsiębiorczość i ich pomysły, a nie realizować
bezsensowne wizje odbudowy kolejnych obiektów kubaturowych, które nie przyczyniają się
ani do wzrostu ruchu turystycznego, ani do powstawania miejsc pracy czy dobrobytu
obywateli. Miastu trzeba działań prorozwojowych, a obecne władze, obecna koalicja w

Radzie Miasta, czyli SLD, PO i stronnicy Marcina Zamoyskiego przez 12 lat pokazali, że nie
potrafią stawić czoła wyzwaniom czasów – bezrobociu, sprawnemu zarządzaniu, czy nawet
promocji naszego pięknego miasta. Czas na zmiany, na pracę dla Zamościan.
Poparcie prof. Glińskiego – podobnie jak w czasie wcześniejszych spotkań – uzyskali też
pozostali kandydaci PiS startujący w wyborach samorządowych, także wspierający Andrzeja
Wnuka kandydaci na radnych miasta Zamościa oraz kandydaci startujący na terenie powiatu
zamojskiego w wyborach bezpośrednich na burmistrzów i wójtów. Zostali oni wszyscy
zaprezentowani w trakcie spotkania zebranym mieszkańcom oraz mediom.
Uprzejmie informuję, że obok kandydata PiS na urząd Prezydenta miasta Zamościa
Andrzeja Wnuka KW PiS w wyborach reprezentują kandydaci na Burmistrzów : Andrzej
Skiba- miasto Szczebrzeszyn i Janusz Nawój – miasto Krasnobród. Kandydatami KW PiS na
Wójtów są : Stanisław Grześko ( gm. Zamość ), Andrzej Juszczak ( gm. Sitno ), Mirosław Gil
( gm. Miączyn ), Jan Sitarz ( gm. Radecznica ), Janusz Łapa ( gm. Sułów ). Waldemar Błahut
( gm. Nielisz ). Zarejestrowane poparcie PiS w wyborach uzyskali kandydaci na Wójtów:
Mieczysław Bartoń ( gm. Skierbieszów ) i Witold Marucha ( gm. Komarów ).
Profesor Gliński przebywał w Zamościu po raz drugi w ostatnich miesiącach. Poprzednia
wizyta, poprzedzająca wybory do Europarlamentu, była dobrą wróżbą – kandydaci PiS
zdobyli o zdecydowanie lepsze wyniki niż przed 5 laty. Dziękujemy za to wielkie poparcie
mieszkańcom naszego miasta Zamościa i regionu jednocześnie prosimy o kolejne skuteczne
poparcie kandydatów PiS, które przyniesie im zwycięstwo w zbliżających się wyborach
samorządowych.
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