
Prośba o głos

Szanowni Państwo,

  

zwracamy się z gorącą prośbą o oddanie głosu w wyborach do Pomorskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego ogłoszonych przez Marszałka Województwa Pomorskiego na
zgłoszonego przez nas kandydata oraz zachęcenie do tego, również innych organizacji z
którymi macie Państwo liczne kontakty.

  

Państwa głos ma wielkie znaczenie gdyż organizacje działające województwie pomorskim w
obszarze nr 5, to jest: turystyki, krajoznawstwa, ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego, przez całą poprzednią kadencję, praktycznie nie były w Radzie
reprezentowane .

  

Liczymy na Państwa pomoc.  Kartę do głosowania  w oryginale należy dostarczyć do dnia
24.05.2016r na adres Urzędu Marszałkowskiego Można to zrobić z odpowiednim
wyprzedzeniem pocztą lub umówić się z nami mailowo bądź telefonicznie na jej odbiór.

  

Zachęcamy do oddania Waszego głosu również na K andydatów  z innych obszarów.

  

Macie Państwo w sumie 9 głosów - nie warto ich marnować.
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http://www.ekopark.org.pl/images/stories/nowiny/PRDPP_2016/Karta%20do%20głosowania%20na%20członka%20Rady-2016%20SJ.doc
http://rops.pomorskie.eu/documents/293764/982980/lista+zbiorowa+kandydató.pdf/57263b99-7624-4f74-ad98-0a8a9c5bf61b
http://rops.pomorskie.eu/documents/293764/982980/lista+zbiorowa+kandydató.pdf/57263b99-7624-4f74-ad98-0a8a9c5bf61b
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Nasz kandydat w obszarze nr 5,  Pan Jerzy Smyczyński od lat zajmuje się ochroną środowiskanaturalnego, czystości wody i  powietrza, a przez to ochroną zdrowia nas wszystkich. Jakoabsolwent  Politechniki Gdańskiej i studiów podyplomowych na UG posiada w tym  kierunkuprzygotowanie zawodowe Ma również duże doświadczenie prawnicze,  zdobyte w wielupostępowaniach administracyjnych i cywilnych  prowadzonych w sprawach ochrony środowiskai uciążliwych zakładów  przemysłowych.  Posiada dobre rozeznanie w organizacji i potrzebach turystyki, sportu i krajoznawstwa. Już wczasach akademickich działał w "Almaturze", brał udział w tworzeniu  Klubu Kadry ObozówStudenckich, Akademickiego Klubu Narciarskiego, Akademickiego Klubu Jeździeckiego. Samczynnie uprawia żeglarstwo, narciarstwo, jeździectwo, turystykę rowerową i pieszą, gra wtenisa.  Zna też inne obszary działania Rady. Realizował projekt FIO: „Praca dla zadłużonych.Przedsiębiorczość społeczna - szansą na lepsze jutro”. Brał udział w tworzeniu projektu NGO „Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej” - który będzie realizowany wramach ZIT.  Obecność naszego kandydata w Radzie z którą Marszałek konsultuje swoje  decyzje, bardzo bypomogła w przywróceniu czystego powietrza i walorów  turystycznych dla całego regionu - jednak bez Waszego głosu i aktywnej pomocy w mobilizacji innych NGO może to okazać sięnie możliwe.   W ramach ZIT opracowaliśmy projekt, którego wdrożenie we współpracy z NGO, możezapewnić wymagany      przepisami poziom recyklingu surowców, likwidując tym samym konieczność budowy wwojewództwie pomorskim ogromnej spalarni i wielkich składowisk odpadów, a nas wszystkichuchroni od uciążliwości i ponoszenia wysokich kosztów budowy i eksploatacji takich instalacji.Dodatkowe korzyści to poprawa ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, środowiska wktórym żyjemy, około 2000 nowych miejsc pracy w gminach, a więc praca dla wielu ludzi izajęcie dla wielu NGO przy wdrożeniu tak dużego projektu.  
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