Newsletter nr 39 Janusza Zemke

16.05.2019 Do członków zespołu ZEMKE TEAM w województwie kujawsko-pomorskim
wysłany został kolejny - 39 numer Newslettera z kalendarzem spotkań przedwyborczych posła Janusza Zemke.

Szanowni Państwo,
kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego zmierza do finału. Bardzo dziękuję wolontariuszom, działaczom SLD,
członkom ZEMKE TEAM i sympatykom mojej działalności za bardzo sprawne i niemal ochotnicze poruszenie, związane z
ekspozycją moich bannerów na wielu prywatnych posesjach, przydomowych parkanach, gospodarczych ogrodzeniach. Jak
widać na licznych fotografiach na mojej stronie internetowej www.zemke.pl czy na tablicach Facebooka, zaangażowane były w
tę akcję niemal całe rodziny z młodszym pokoleniem włącznie. To bardzo wzruszające i jeszcze raz dziękuję.
Przede mną ciągle wiele umówionych spotkań w terenie, pikników europejskich i debat z udziałem liderów list wyborczych do
PE w naszym województwie.
Będę wdzięczny za udział w tych spotkaniach.
Na poniedziałek, 20 maja o godz. 15,oo zaplanowano Regionalną Konwencję Wyborczą KKW PO PSL SLD .N Zieloni, która
odbędzie się w sali Centrum Paris w Bydgoszczy (ul. Romanowskiej 2, koło Centrum Onkologii). Serdecznie zapraszam do
uczestnictwa i mocne wsparcie przy prezentacji mojej kandydatury.
Ponadto zapraszam do spotkań na trasie w różnych miejscowościach województwa kujawsko–pomorskiego, które jeszcze w
ramach kampanii odwiedzę:
– 17 maja w Bydgoszczy i we Włocławku
• godz. 10,oo – udział w otwarciu XII Międzynarodowej Wystawy Air Show w Bydgoszczy, WZL nr 2 ul. Szubińska;
• godz. 16,oo – spacer po włocławskich bulwarach, rozmowy
z mieszkańcami;
• godz. 17,45 – konferencja prasowa wspólnie z byłym prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim, który przyjedzie do
Włocławka na moje zaproszenie, park na Słodowie, ul. Szpitalna, nagranie rozmowy dla TV Kujawy;
• godz. 18,oo – rozpoczęcie Pikniku Europejskiego na strzelnicy PZŁ, Włocławek Ostrowy, wjazd od Al. Kazimierza Wielkiego.
– 18 maja w Grudziądzu i Wąbrzeźnie
• godz. 10,oo – spotkanie z działaczami ZNP, ul. Żeromskiego 1;
• godz. 11,oo – Piknik Europejski na placu w Parku Miejskim, na skrzyżowaniu ulic: Alei Wigury i Cegielnianej;
• godz. 15,oo – Wąbrzeźno Rynek – rozmowy z mieszkańcami;
• godz. 16,30 – Przydwórz k. Wąbrzeźna - IV zlot klasycznych VW, czyli GarBusy i przyjaciele;
– 18/19 maja w Bydgoszczy "Noc Muzeów"
• Muzeum Wojsk Lądowych, ul. Czerkaska;
• muzea na Wyspie Młyńskiej.
– 19 maja w Bydgoszczy
• godz. 13,oo – udział w Festynie Rodzinnym na Osiedlu Leśnym, park przy ul. Modrzewiowej
– 20 maja w Bydgoszczy
• godz. 15,oo odbędzie się Regionalna Konwencja Wyborcza KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni w
BYDGOSZCZY - w Centrum Paris przy ul. Romanowskiej 2 (kolo Centrum Onkologii w Fordonie)
– 21 maja Tuchola, Sępólno, Mogilno - spotkania z mieszkańcami.
• godz. 18,oo – Rogowo, otwarte spotkanie z mieszkańcami.
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– 22 maja w Bydgoszczy
• spotkanie w restauracji "Tobiasz" ul. Biziela 4;
• godz. 17,oo udział w Gali Inauguracyjnej X Bydgoskiego Festiwalu Nauki, w Kinoteatrze przy ul. Dwernickiego 1.
– 23 maja w Bydgoszczy
• godz. 12,oo – debata kandydatów do PE, liderów list z woj. kujawsko-pomorskiego, ul. Gdańska 10 (dawne kino Pomorzanin).
Organizator: Business Centre Club i dziennikarze regionalnych mediów.
26 maja proszę o udział w wyborach i zachęcenie do pójścia do urn swoich bliskich.
Serdecznie pozdrawiam
Janusz Zemke
Bydgoszcz, 16 maja 2019 r.
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