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Zwracam się do członków Stowarzyszenia „Wspólny Bytom” z tematem dotyczącym Wyborów 
Samorządowych, które odbędą się w 2023 roku.
Może wydawać się, że poruszam temat ze zbyt dużym wyprzedzeniem, że dopiero co jesteśmy po 
wyborach, ale ten rok, jest już trzecim rokiem obecnej kadencji samorządu.
Myślę ,że umożliwienie wypowiedzenia się na kilka istotnych tematów dotyczących przyszłych wyborów, 
jest już teraz właściwym czasem.
Aby rozpocząć w celu zebrania niezbędnych informacji do dalszej dyskusji poniżej przedstawiam kilka 
tematów. 
Oczekuję również, że zostaną one poszerzone w toku dyskusji:
- Czy WB powinien do wyborów przygotować, jak do tej pory było samodzielny Komitet Wyborczy?
- Czy WB powinien rozważyć wejście w koalicję z innym stowarzyszeniem – jak tak to z którym? Te które 
„są” budzą się na krótko przed wyborami.
- Czy WB powinien rozważyć wejście w koalicję z którąś z partii politycznych – jak tak to z którą?
- Czy WB powinien rozważyć przyjęcie do swojego Komitetu Wyborczego kandydatki/kandydatów 
rekomendowanych przez inne stowarzyszenie lub partię polityczną?
- Czy WB nie powinien wchodzić w koalicje, a jedynie zarekomendować swoje kandydatki/kandydatów, do 
któregoś z komitetów i wspierać ten komitet w wyborach? Jak tak to który komitet? 
- Czy WB nie powinien w ogóle angażować się w wyborach?
- Proszę się również określić (dotyczy Członków WB) - czy dopuszczasz możliwość (chęć) kandydowania do 
Rady Miejskiej?
- Proszę również o wskazanie (po rozmowie i zdeklarowania się danej osoby) ewentualne 
kandydatki/kandydatów z najbliższego otoczenia (znajomych). 
Uwaga:
 – Proszę nie kierować się wiekiem, Prezydentem USA została osoba w wieku 78 lat.
Ponadto:
- Proszę o propozycje do programu wyborczego.
- Proszę o propozycje „Hasła Wyborczego”.
Stowarzyszenie WB powstało w 1994 roku, początkowa nazwa „Nasz Bytom 2000”, a od 1998 roku 
„Wspólny Bytom”. W 2023 roku będziemy stowarzyszeniem działającym samorządzie z blisko 
trzydziestoletnim stażem i jesteśmy organizacją starszą od wszystkich bytomskich stowarzyszeń i partii 
politycznych, które brały i biorą od 1990 roku udział w bytomskim samorządzie.

W tekście dużo tego „proszę”, ale na zakończenie, jeszcze raz proszę o poważne (odpowiedzialne) 
potraktowanie tematu. Im wcześniej rozpoczniemy wypracowywać odpowiednie stanowisko, tym lepiej 
będziemy przygotowani do wyborów.

Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia „Wspólny Bytom”

Kazimierz Bartkowiak


