WYBORY PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA – 3 MARCA 2019

Drodzy Gdańszczanie
Gdańszczanin (47 l.) z urodzenia
i przekonania. Przedsiębiorca
budowlany, niebojący się
ciężkiej pracy, sprawnie
zarządzający swoją firmą.
Zwolennik rozwiązań prostych,
ale skutecznych, które chciałby
przełożyć na sprawne
funkcjonowanie gdańskich
urzędów. Człowiek prawy
i uczciwy.

Nazywam się Marek Skiba i jestem
niezależnym kandydatem na urząd
prezydenta
miasta
Gdańska.
Chciałbym prosić o Państwa głos
w najbliższych
wyborach.
Dzięki
Państwa zaangażowaniu pod moją
kandydaturą podpisało się blisko 6000
gdańszczan, ale to 3 marca 2019 r,
w dniu wyborów, będziemy decydować
o kierunku zmian w naszym mieście.
Decyzję o kandydowaniu podjąłem zgodnie z dewizą Gdańska:
„Bez strachu, ale z rozwagą”. Nasze miasto zasługuje na
gospodarza kierującego się w życiu osobistym i zawodowym
wartościami chrześcijańskimi. Dzięki temu Gdańsk może stać się
najlepszym miejscem do życia dla wszystkich – niezależnie od
pochodzenia, religii, płci, wieku czy przekonań. Doświadczenie
przedsiębiorcy, ojca i męża oraz praca społeczna daje mi solidne
podstawy do bycia odpowiedzialnym prezydentem.
Jako przedsiębiorca nauczyłem
się odpowiedzialności
za podejmowane decyzje. Szanuję pieniądze podatników – będę
ograniczał zbędne wydatki. Szanuję pracę – będę wspierał firmy
tworzące nowe miejsca pracy.

Szczęśliwy mąż i ojciec dwóch
córek. Katolik. Członek Ruchu
Światło-Życie, Diecezjalnej
Diakonii Społecznej oraz
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Razem z żoną od wielu lat służy
innym małżeństwom
i narzeczonym w Poradnictwie
Rodzinnym Archidiecezji
Gdańskiej.
Aktywny społecznik. Jako prezes
Stowarzyszenia Odpowiedzialny
Gdańsk pragnie zapewnić
bezpieczną edukację dzieciom
i młodzieży, wolną od szkodliwej
seksualizacji oraz ideologii
gender.

Jako mąż i ojciec jestem przekonany, że troska o rodzinę i dzieci
powinna być w centrum działań społecznych miasta. Polityka
senioralna, równouprawnienie, wspieranie rodzin nie są dla mnie
hasłami z prezentacji, ale codzienną rzeczywistością wynikającą Pasjonat. Sternik jachtowy,
z pracy z małżeństwami i narzeczonymi. W każdej sytuacji będę miłośnik gór i turystyki
wspierał rodziców w prawie do wychowania dzieci zgodnie z ich motocyklowej.
systemem wartości.
Zapraszam Państwa do udziału w najbliższych wyborach
i oddania głosu na moją kandydaturę.

Marek Skiba
PS Przyjacielu, ten list trafił do Ciebie drogą indywidualnego
zaangażowania, a nie jak zwykła reklama wyborcza. To Twój sąsiad,
przyjaciel, może ktoś z rodziny uznał, że moja kandydatura jest godna
rozważenia w trakcie najbliższych wyborów, i osobiście zachęca Cię do
podjęcia
odpowiedzialnej decyzji
(z
tego
powodu
proszę
też wyrozumiałość, jeżeli ten list trafi do skrzynki kilka razy). Razem
z listem otrzymują Państwo świadectwo osobistego zaangażowania
i kredyt zaufania. Nie ma wolności bez odpowiedzialności.
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