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"Dziś jako lewica idziemy po co najmniej 15 procent" Piotr Woźniak w Loży Radiowej
- Musi być reprezentacja lewicy w polskim parlamencie. Widzimy, czym skutkuje jej brak powiedział w 'Loży Radiowej' Radia Opole Piotr Woźniak, lider sojuszu w regionie, pytany o
wspólny start w wyborach z ugrupowaniami Wiosna i Razem w ramach szerokiego bloku Lewica.
- Oficjalna prezentacja list kandydatów lewicy do Sejmu i Senatu odbędzie się 18 sierpniazapowiedział Woźniak.
- 17 miejsc pierwszych otrzymała Wiosna, 17 Sojusz Lewicy Demokratycznej. Poparcie tych obu
formacji jest mniej więcej na takim samym poziomie. 7 miejsc pierwszych otrzymała formacja
Razem. Niedomówienie się z wszystkimi siłami na lewicy, skutkowałoby tym, że
najprawdopodobniej nie byłoby znowu reprezentacji polskiej lewicy w parlamencie. Czym jest
polski parlament bez lewicy? To możemy obserwować przez ostatnie cztery lata i odpowiedzieć
sobie na pytanie, czy jest to lepszy parlament, czy gorszy parlament.
-Dziś jako lewica idziemy po co najmniej 15 procent- szacował gość Radia Opole. Zdaniem Piotra
Woźniaka, dziś trudno jednoznacznie wskazać zwycięzcę wyborów. Lewa strona sceny politycznej,
dzięki konsolidacji, nie jest w tym samym miejscu co cztery lata temu.
- Czasami liczy się zgoda, by coś zbudować - ocenił Piotr Woźniak. Ważne jest to, by opolska
lewica miała swojego reprezentanta.
Nieoficjalnie pierwsze miejsce na opolskiej liście lewicy ma zająć jedna z liderek partii Razem Marcelina Zawisza. Czy tak się stanie przekonamy się 18 sierpnia.
Ważnymi elementami kampanii lewicy mają być m.in konieczne zmiany w służbie zdrowia, np:
wprowadzenie nielimitowanych specjalizacji dla lekarzy, czy modyfikacja programów społecznych
np: 500 Plus.
Wczoraj (12.08) Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała sześć komitetów między innymi KW
Prawo i Sprawiedliwość, KW Koalicja Obywatelska oraz KW Bezpartyjni Samorządowcy. 4
komitety, w tym lewica zostały wezwane do usunięcia wad zawiadomień.
Po zarejestrowaniu się w PKW, komitety będą mieć czas na zarejestrowanie swoich list
kandydatów do północy 3 września. Wybory parlamentarne odbędą się 13 października.

