
Szanowni Państwo, 

Dzisiaj jako reprezentant Komitetu Wyborczego Wyborców Michała Fity, 
zorganizowałem spotkanie w miejscu szczególnym, nieprzypadkowym, na 
raciborskim moście. Miejsce to zarówno dla mnie jak i dla mojego komitetu ma 
wymiar symboliczny. Oznacza przyświecającą nam ideę łączenia ludzi, zachęcania 
do dialogu i zaangażowania  w realizację ważnych dla tej ziemi inicjatyw. Chcemy, 
by  Racibórz stał się miastem wielopokoleniowym, otwartym na dialog, miejscem 
zachęcającym do rozwoju własnych inicjatyw, promującym biznes i silnym 
gospodarczo, tak by młodzi, którzy wyjechali chcieli tu wracać do dobrze płatnej 
pracy, a dziadkowie mogli się cieszyć kontaktem z wnukami. Pamiętamy też o naszej 
wspaniałej spuściźnie historycznej i kulturowej.

Mamy dość straconych szans, niewykorzystanych możliwości w sferach gospodarki, 
turystki, kultury, czy nauki. Wiemy, że Racibórz wymaga zmian. Chcemy właściwie 
zarządzać naszą lokalną wspólnotą i wykorzystać pełen potencjał mieszkańców.
Stawiamy sobie ambitne cele, bo Racibórz musi być ambitny i silny, tak jak jego 
mieszkańcy. DLATEGO, szanowni Państwo, w nadchodzących wyborach  będę 
ubiegał się o urząd Prezydenta Miasta Racibórz, a wraz ze mną zaangażowani 
Raciborzanie będą ubiegać się o mandat radnego rady miasta.

Jesteśmy komitetem niezależnym, z nikim nie powiązanym, lokalnym, naszym, 
raciborskim. Tworzą go Raciborzanie, którym leży na sercu dobro mieszkańców i 
naszego miasta.

Wielu z Państwa zna mnie osobiście. Jestem Raciborzaninem, mężem i ojcem 
dwójki dzieci. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach 
samorządowych, w tym na stanowiskach kierowniczych, jako menedżer i dyrektor 
MOKSiR w Kuźni Raciborskiej. Ponadto od dwóch kadencji jestem radnym miejskim. 
Obecnie zasiadam w komisji rewizyjnej i komisji gospodarki. Mam doświadczenie w 
pozyskiwaniu funduszy unijnych, ministerialnych oraz samorządowych. Udzielam się 
również społecznie.  

Chcę moje doświadczenie, energię i pomyły poświęcić dla Raciborza.

Uważam, że Racibórz ma wielu wspaniałych ludzi, specjalistów z różnych dziedzin i 
należy korzystać z ich wiedzy i doświadczenia. Trzeba  pozwolić im działać, bo to oni 
są potencjałem tego miasta. 

Chcę być Prezydentem, który w 100% angażuje się w sprawy miasta i jego 
mieszkańców.

Racibórz potrzebuje nowej energii i nowego, szerokiego spojrzenia na jego 
problemy! Ja jak i moi kandydaci do Rady Miasta to gwarantujemy.

Nasz program wyborczy będzie sukcesywnie prezentowany. Nasze działania śledzić 
można także na stronie www.michalfita.pl oraz oficjalnym profilu Facebook 
https://www.facebook.com/fita.michal/.Otwieramy też miejsce szczególne przy ul. 
Ocickiej 7 – mam przyjemność zaprosić tam wszystkich zainteresowanych 
raciborzan, wkrótce szczegóły.



Razem zmienimy Racibórz na lepsze. Ja i moi kandydaci wiemy co znaczy służyć 
dobru wspólnemu.

Służymy Państwu uprzejmie.

KWW Michała Fity


