Newsletter nr 41 do ZEMKE TEAMU

24.05.2019 Newslettery - to sposób komunikowania się posła Janusza Zemke z prawie
tysięczną grupą ZEMKE TEAM. Powstała ona z inicjatywy Jarka Najberga z Torunia w 2009 roku, podczas pierwszej kampanii
wyborczej do Parlamentu Europejskiego, w której kandydował poseł (jeszcze poseł na Sejm RP) Janusz Zemke.

Na stronie internetowej zemke.pl powstało okienko umożliwiające zapisanie się do tej grupy, poprzez wpisanie swojego adresu
e-mail.
Potem przez kolejne lata - poseł wysyłał pod te adresy kolejne newslettery z informacjami o swoich działaniach, sprawozdania
z wykonanych zadań, przekazywał swoje kalendarze na kolejny rok, ale także na każdy wyjazd grupy z Kujaw i Pomorza do
Brukseli czy Strasburga - losował po dwa adresy e-mailowe z grona członków ZEMKE TEAM, zapraszajc ich właścicieli na
bezpłatny kilkudniowy pobyt i zwiedzenie siedziby Parlamentu Europejskiego.
Członkowie ZEMKE TEAM wspierali działania posła w swoich miejscowościach, pomagali w kolejnych akcjach i wyborach.
W obenej kadencji Parlamentu Europejskiego, poseł skierował do ZEMKE TEAMU ostatni 41. numer newslettera, w którym
napisał:
Koleżanki i Koledzy z ZEMKE TEAMU,
to już ostatni newsletter w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Praktycznie skończyła się kampania wyborcza, przed nami
dzień wyborów – niedziela, 26 maja 2019 r.
Niczego nie wyjaśniają sondaże, informując jedynie, że dwa duże bloki wyborcze podzielą się liczbą mandatów niemal po
połowie.
Kto zdobędzie mandat europosła w najmniejszym z trzynastu w kraju okręgów wyborczych – kujawsko-pomorskim, najbardziej
zależeć będzie od frekwencji wyborców przy urnach.
Obecnie mamy trzech reprezentantów województwa w Parlamencie Europejskim, ale wcale nie musi być tak dalej. To właśnie
zależy od frekwencji.
Serdecznie dziękuję za aktywność w mojej kampanii wyborczej wielu środowiskom w województwie, ale szczególnie działaczom
SLD i lewicy w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Mogilnie, współorganizatorom festynów europejskich w Turzynie, Włocławku i
Grudziądzu oraz wielu spotkań w Bydgoszczy. Dziękuję za pomoc w ekspozycji materiałów wyborczych członkom Zemke
Teamu we wszystkich miastach i powiatach województwa.
Dziękuję też b. prezydentowi RP Aleksandrowi Kwaśniewskiemu za niezwykłą rekomendację oraz b. marszałkowi Sejmu RP
Jerzemu Wenderlichowi za wsparcie mojej kandydatury. Za słowa wiary w zwycięstwo wygłoszone na regionalnej konwencji
wyborczej w Bydgoszczy dziękuję również przewodniczącemu SLD Włodzimierzowi Czarzastemu. O wszystkim tym poczytać
można na stronie internetowej www.zemke.pl
Szanowni Państwo,
zostało nam tylko jedno zadanie – iść do lokali wyborczych 26 maja od godz. 7,oo do 21,oo. Proszę zachęcić też do
skorzystania ze swojego prawa wyborczego członków rodziny, bliskich i znajomych.
Będę wdzięczny za zaznaczenie na liście wyborczej mojego nazwiska
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Serdecznie pozdrawiam
Janusz Zemke
Bydgoszcz, 23 maja 2019 r.
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