List 7
Moi Drodzy,
W załączeniu przesyłam poglądowy materiał o tym co aktualnie czynimy w
Kuźnicy Ostrołęckiej w temacie rozbudowy struktur oddolnych przed
wyborami parlamentarnymi. Mamy świetne rozwiązania do powielenia w
całym kraju, które z powodzeniem realizujemy w gminach powiatu
ostrołęckosiedleckiego.
Celem dotarcia do tysięcy osób głosujących w I turze wyborów
Prezydenckich na Pawła mieszkających w powiatach i gminach naszego
okręgu, uruchomiliśmy na facebooku wewnętrzną zamkniętą grupę p.n.
RUCH „JOW OstrołękaSiedlce”
i systematycznie wysyłamy do zainteresowanych wiadomość jak niżej.
Zróbcie dokładnie to samo w pozostałych 40 okręgach wyborczych w
Polsce, w których na jesieni wybierać będziemy Posłów do Sejmu w
wyborczych parlamentarnych.
Skontaktujcie się z nami.
Pozdrawiam,
Regimentarz Ostrołęcki
Jerzy Nowakowski
tel. kontaktowy: 
600 670 232
mail: 
nowakowski@dome.pl
lub na maila: 
info@kuznicaostrolecka.org

Społeczność Obywatelska: Ostrołęka, Siedlce, Garwolin, Łosice, Maków Maz., Mińsk
Maz., Ostrów Maz., Pułtusk, Sokołów i Węgrów.

Moi Drodzy,
Pomóżmy Pawłowi zbudować ogólnopolską sieć aktywnych ośrodków w
kraju.
Informacja ta skierowana jest do tysięcy szlachetnych Polaków z okręgu
ostrołęckosiedleckiego, którzy w Iturze wyborów prezydenckich oddali
swój głos na Pawła Kukiza, a także do tych osób, które wcześniej zbierały
podpisy poparcia dla kandydatów antysystemowych. Szukamy aktywistów
mogących i chcących dołączyć od zaraz do grupy zamkniętej „JOW
OstrołękaSiedlce” mającej ambitny cel podwojenia w wyborach
parlamentarnych świetnego wyniku Pawła Kukiza z Itury wyborów
prezydenckich.

Przecież, znacie się jak łyse konie i nie kryliście przed znajomymi, że
jesteście sympatykami Pawła KUKIZA. To teraz skrzyknijcie się i
skompletujcie grupę wspierającą Pawła (na przykład po pracy, po meczu czy
po kościele) i wybierzcie lokalnego lidera, który skontaktuje się z Nami i
umówi termin spotkania u Was lub w Naszej siedzibie przy ul. Kościuszki
21 w Ostrołęce.
zobacz więcej …. 
www.kuznicaostrolecka.org
zakładka NAPISALI O NAS


zakładka STO SŁÓW List I do VI

oraz 
link do 7minutowego filmiku z ścieżką dźwiękową i podkładem głosowym:
www.youtube.com/watch?v=e0b_8l0W7w

;
Chcemy dać Wam do ręki argumenty, które pozwolą Nam Wszystkim
Wspólnie przekonywać tych, którzy najrzadziej chodzą głosować i są
najbardziej zniesmaczeni polityką, a głównie ludzi starszych ( 50+) po to, by
w każdej gminie naszego okręgu do czasu wyborów parlamentarnych
poszerzyć zróżnicowany pokoleniowo i ideowo elektorat antysystemowy.
Ufamy, że za Naszym przykładem zrobią to w swoich gminach
sympatycy/wyborcy Pawła Kukiza w całym kraju.
(poniżej  
wynik wyborczy Pawła Kukiza 
w wybranych
gminach okręgu
siedleckoostrołęckiego i we wszystkich miastach na prawach powiatu w
części płnwsch. Polski.
)
Na tle opublikowanych przez PKW wyników wyborczych I tury w okręgu
siedleckoostrołęckim warto przyjrzeć się uważnie wynikowi Pawła Kukiza
w Ostrołęce i uzmysłowić sobie, ile cierpliwej pracy czeka Nas Wszystkich
Razem i jak dużo musimy jeszcze zrobić w miastach i wsiach, by w
wyborach parlamentarnych odnotować 40% lub wyższy wynik wyborczy.

I tura wynik wyborczy Pawła Piotra Kukiza (w kraju)

20,80%
Wynik wyborczy Pawła Piotra Kukiza w miastach na prawach powiatu
w regionie płn.  wsch. Polski
Białystok 
23.45%
 po tym, jak Paweł KUKIZ w ostatniej chwili przed
Iturą spotkał się z mieszkańcami tego miasta
Ostrołęka 
23.16 % 
 pomimo, że Paweł. z przyczyn rodzinnych, odwołał
zaplanowane i przygotowane spotkanie na dzień 22.04
Olsztyn 22.43%
Suwałki 22.27%
Łomża
22.15%
Siedlce
21.49%
Elbląg
21.04%
Wynik wyborczy Pawła Piotra Kukiza na terenie OKRĘGU nr 18
Siedlce, Ostrołęka

(ogółem: 111 gmin)
Wynik najlepszy w powiatach:
Powiat, liczba głosów na P. KUKIZA i %
MIŃSKI
12.967

20.85

ŁOSICKI
2.374

19.17
PUŁTUSKI
3.562

19.13
Wynik najgorszy w powiatach:
Powiat, liczba głosów na P. KUKIZA i %
MAKOWSKI
2.627

15.65
WĘGROWSKI 
4.171
15.93
Wynik najlepszy w gminach 
(
powyżej średniej krajowej
)
Gmina, liczba głosów na P. KUKIZA i %
m. 
OSTROŁĘKA
5.046

Mińsk Mazowiecki

4.049
Halinów
1.469
Pułtusk
1.986
Dębe Wielkie
852
Sokołów Podlaski 1.813
m. 
SIEDLCE
7.146

Rzekuń
903
OlszewoBorki
820
Ostrów Mazowiecka1.286
Kotuń
651

23,16

3,06
2
22,77

22,18

21,94

21,53

21,49

21,26

21,24

21,15

20,89


Wynik najgorszy w gminach
Gmina, liczba głosów na P. KUKIZA i %
Czarnia
69
9,04
Ceranów
88
9,51
BogutyPianki
108
9,57
Korytnica
235
9,97
Pełna lista
Dla zainteresowanych wynikiem wyborczym Pawła, w swojej gminie,
(zobacz załącznik).
Prosimy o kontakt.
Pozdrawiam,
Regimentarz Ostrołęcki
Jerzy Nowakowski
tel. kontaktowy: 
600 670 232
mail: 
nowakowski@dome.pl
lub na maila: 
info@kuznicaostrolecka.org

