Odpowiedź na wniosek o sprostowanie informacji w tygodniku "Pałuki i Ziemia Mogileńska"

8.02.2018 W związku z artykułem "Najwięcej kosztował staż u europosła Zemke", który ukazał
się w styczniowym numerze tygodnika "Pałuki i Ziemia Mogileńska" – asystent posła Janusza Zemke poprosił redakcję o
zamieszczenie poniższej informacji. Dalej – przeczytać mnożna skan udzielonej na łamach pisma odpowiedzi red. Karola
Gapińskiego.
Pan
Marek HOLAK
Redaktor naczelny "Pałuk i Ziemi Mogileńskiej"
Pan
Karol GAPIŃSKI
Redaktor "Pałuk i Ziemi Mogileńskiej"
Szanowny Panie Redaktorze Naczelny,
Szanowny Panie Redaktorze,
w związku z artykułem "Najwięcej kosztował staż u europosła Zemke", który ukazał się w styczniowym numerze tygodnika
"Pałuki i Ziemia Mogileńska" – w imieniu posła do PE Janusza ZEMKE – proszę o zamieszczenie następującej informacji.
zobacz tekst w powiększeniu TUTAJ
1. Tytuł artykułu sugeruje, że odbycie stażu w biurze posła J. Zemke wiąże się z odpłatnością. W sposób rażący mija się to z
prawdą.
2. Poseł J. Zemke prowadzi od 2009 r. zagraniczny i krajowy program stażowy dla najzdolniejszych studentów z uczelni z
województwa kujawsko-pomorskiego oraz pracowników samorządów lokalnych. Do tej pory, staże skończyło 306 osób, w tym
112 osób w Strasburgu i Brukseli oraz 194 osoby w biurach krajowych. Kandydatów – pracowników urzędów samorządowych
wyłania – w drodze konkursu – Stowarzyszenie Pomorza i Kujaw. Osoby te, oprócz dobrej znajomości problematyki Unii
Europejskiej, muszą wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego.
3. Wśród dotychczasowych stażystów J. Zemke – 16 osób wywodziło się z powiatu żnińskiego, głównie ze Żnina i Barcina. Z
tego 9 osób było na stażach w Brukseli i Strasburgu. Z powiatu mogileńskiego wywodziło się 12 osób, głównie z Mogilna i Jezior
Wielkich. Z tego 5 osób było na stażach w Brukseli i Strasburgu.
4. Wszyscy stażyści otrzymują stypendia fundowane przez posła J. Zemke. W przypadku Brukseli, stypendium dla stażystów
(studentów) wynosi 1.000 euro, a dla pracowników samorządowych 750 euro, gdyż koszty ich pobyt są niższe ze względu na
fakt, że mieszkają nieodpłatnie w lokalu należącym do Urzędu Marszałkowskiego.
Mając to na uwadze, proszę o zamieszczenie stosownego sprostowania w najbliższym numerze tygodnika "Pałuki i Ziemia
Mogileńska" – zgodnie z wymogami prawa prasowego.
Z poważaniem,
Marek TOMCZYK
asystent posła do PE Janusza ZEMKE
Bruksela, 23 stycznia 2018 r.
***
A oto skan artykułu, który stanowi reakcję na powyższe sprostowanie:
janusz-zemke.pl/pdf/znin_odpowiedz.pdf
Bydgoszcz, 8 lutego 2018 r.
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