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"Jako parlamentarzysta reprezentuję całą Rzeczpospolitą".
Poseł Marcin Horała w Domaszowicach [GALERIA]
Trójmiejski parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości odwiedził w niedzielę północną część
województwa opolskiego. Do południa był w Byczycznie, a po południu spotkał się z
mieszkańcami Domaszowic. To kolejna odsłona akcji PiS 'Polska Jest Jedna'. Namysłowska gmina
została wybrana nie przez przypadek. Partia rządząca ma tutaj duże poparcie.
Obecni na spotkaniu mieszkańcy Domaszowic mieli sporo pytań do posła Marcina Horały.
- Chcę zapytać o kodeks wyborczy, bo pan poseł był jednym z autorów tej nowelizacji i chcę
przytoczyć sprawę dopisywania do list osób, które w ogóle w naszej gminie nie mieszkają. Będę
pytał też m.in. o uprawnienia Regionalnych Izb Obrachunkowych i dlaczego PiS zaprzestał prac
nad tym projektem – mówił przed spotkaniem Zbigniew Jachym, miejscowy radny.
Pytano również o sprawy związane z funkcjonowaniem rad gmin i powiatów. Mieszkańcy
Domaszowic prosili również o remonty dróg w regionie.
Sam parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości mówił o planie Morawieckiego, o pomocy w
ramach programu 500 plus i nowej wyprawce. Nie zabrakło również wątków dotyczących
wyłudzeń podatku VAT. Marcin Horała, który jest rekomendowany przez klub PiS na
przewodniczącego sejmowej komisji ds. wyłudzeń VAT w rozmowie z Radiem Opole podkreślił, że
spotkania z posłami spoza regionu dla mieszkańców bywają ciekawsze.
- Każdy z nas posłów takie spotkania odbywa regularnie w swoim okręgu wyborczym, a tutaj taka
nowość, osoba, która może przyciągnąć więcej uwagi. I o to w tym chodzi. Poza tym hasło naszej
akcji jest „Polska jest jedna”. Każdy z nas został wybrany we własnym okręgu, ale jako
parlamentarzysta reprezentuje całą Rzeczpospolitą i wszędzie jest u siebie, można tak powiedzieć
– dodaje Horała.
Namysłowski poseł PiS-u Bartłomiej Stawiarski przyznał na koniec, że Domaszowice na spotkanie
z trójmiejskim parlamentarzystą nie zostało wybrane przypadkowo.
- Mamy tutaj polaryzację wyborczą. Dominują wyłącznie dwa ugrupowania – SLD, które ma 8
mandatów w radzie i PiS mając tych mandatów 7. Zjednoczona Prawica ma tutaj ogromny kapitał
i wszystko wskazuje na to, że nadchodzące wybory dadzą już zwycięstwo prawicy tutaj. Do 50%
poparcia zdobywamy podczas głosowania w tej gminie i mówię tutaj zarówno o wyborach
samorządowych, jak i parlamentarnych – podsumowuje Stawiarski.

