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Szanowni Państwo, 
 

Nazywam się Mirosław Lach, mam 58 lat i jestem kandydatem do Rady Miasta 
Wrocławia z okręgu nr 3 z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Mam 
przyjemność zaproponować Państwu swoją kandydaturę w najbliższych wyborach 
samorządowych, które odbędą się już 16 listopada 2014 roku. 

Z nadzieją, iż przekonam Państwa do siebie oraz z przeświadczeniem, że czas 
„wziąć sprawy w swoje ręce”, przedstawię kilka powodów, dla których warto zagłosować 
właśnie na mnie. 

5 powodów, dla który warto odda ć głos na mnie: 
 

1. Jestem skutecznym społecznikiem  – Działalność publiczną rozpocząłem  
w 1998 roku, kiedy w powstał zalążek Ruchu Społecznego Obrony Mieszkańców. 
Dzięki petycjom, protestom i opiniom ekspertów zatrzymaliśmy budowę spalarni 
odpadów niebezpiecznych w centrum miasta przy ul. Paczkowskiej. W latach  
2002-2003 doprowadziliśmy do przekwalifikowania gruntów , na których stoją 
budynki wielorodzinne, z wieczystego użytkowania na własność, co oznacza dla 
każdego gospodarstwa domowego oszczędności na poziomie ponad 200 zł w skali 
roku, (nie płacimy bowiem wieczystej dzierżawy). W ubiegłym roku 
wyegzekwowaliśmy korzystniejsze od planowanych, rozwi ązania w sprawie cen 
śmieci,  (dzięki czemu nie płacimy za pojemniki na śmieci i ich konserwację). 
Zabiegaliśmy też o możliwość wyboru producenta ciepła, aby zapewnić 
wrocławianom bezpiecze ństwo energetyczne i ni ższe ceny . 

 

2. Jestem skutecznym przedsi ębiorc ą – Od prawie 30 lat, wraz z żoną prowadzimy 
rodzinną firmę. Jestem więc w pełni świadomy problemów, które są udziałem osób 
prowadzą działalność gospodarczą i przygotowany do rozwiązywania trudnych 
tematów. 

 

3. Jestem odpowiedzialnym m ężem, ojcem dwojga dzieci i dziadkiem czworga 
wnucz ąt – Dobrze wiem jak ważna jest rodzina oraz czym jest odpowiedzialność  
i zapewnienie najbliższym podstaw do rozwoju. Jestem również gotów wziąć 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców naszego Miasta. 

 

4. Jestem wrocławianinem  – Od 45 lat związany jestem z Wrocławiem, gdzie 
dorastałem i zdobywałem wykształcenie, tutaj zakładałem własną firmę i tutaj też 
pracuję. Znam więc problemy z jakimi borykają się mieszkańcy Wrocławia, wiem  
też jakie są oczekiwania moich sąsiadów, a z drugiej strony, jak ogromne możliwości 
stwarza życie w miejscu o tak bogatej historii i z tak ogromnym potencjałem, jakim są 
jego mieszkańcy. 

 

5. Zamierzam by ć skutecznym radnym  – W trakcie mojej pracy samorządowej 
zamierzam wykorzystać moje wieloletnie doświadczenie w działalności społecznej 
oraz wiedzę o naszym okręgu, realizując „Mój plan dla Wrocławia” - szczegóły na 
następnej stronie. 

 

Twój głos jest bezcenny - to głos rozs ądku 
16 listopada spotykamy si ę przy urnach wyborczych! 

 

Z wyrazami szacunku 
 

Mirosław Lach 



Mój plan dla Wrocławia – 5 ważnych obszarów 
 
1. Bezpiecze ństwo – na osiedlu i na drodze 
� Powołanie instytucji „rejonowego strażnika miejskiego”, który zadba  

o bezpieczeństwo i porządek (np. w sytuacji zakłócania ciszy nocnej, problemów  
z bezdomnymi) - zmiana struktury organizacyjnej i wewnętrznego podziału 
obowiązków Straży Miejskiej. 

� Innowacyjne, a zarazem ekonomiczne oznaczenia przejść dla pieszych, a tam gdzie 
jest to konieczne montaż dodatkowej sygnalizacji, np. na skrzyżowaniach 
Powstańców Śląskich i Sokolej, Kukuczki i Borowskiej. 

 

2. Osiedla Wrocławia – miejscami spotka ń 
� Remonty podwórek zarządzanych przez Miasto, a tym samym przywrócenie im 

pierwotnej funkcji rekreacyjnej oraz utworzenie miejsc do parkowania, np. przy  
ul. Krynickiej, Komandorskiej, Zielińskiego, Wielkiej, Kamiennej, Jabłecznej - 
realizacja lub zmiana istniejących planów inwestycyjnych Gminy. 

� Dbałość o zieleń (nasadzenia drzew, krzewów, pielęgnacja zieleni) na terenach 
miejskich i przyległych wspólnie z ich właścicielami zapewniając spójny i estetyczny 
wizerunku miasta. 

� Uregulowanie statusu prawnego dróg i chodników miejskich przebiegających przez 
tereny prywatne, np. przy ulicy Jabłecznej, Świeradowskiej, Piławskiej, Krynickiej, 
Powstańców Śląskich - odkupienie czy zamiana gruntów z Gminą, co pozwoli 
uniknąć paraliżu miasta przy próbie zamknięcia dróg i ograniczaniu dostępu do 
terenu przez wspólnoty, spółdzielnie i właścicieli indywidualnych. 

 

3. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej 
� Uruchomienie linii tramwajowej „Plus” łączącej bezpośrednio dzielnice okręgu  

z Biskupinem. 
� Zdecydowane zwiększenie liczby punktów dystrybucji (parkingów) rowerów 

miejskich – tak aby „przyjazne dla rowerzystów” były również rejony spoza centrum 
miasta. 

� Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ślężnej, (od ul. Glinianej do Armii Krajowej) oraz 
przy ul. Kamiennej, (od ul. Borowskiej do ul. Hubskiej) - po obu stronach jezdni. 

� Przebudowa ścieżki rowerowej przy ul. Powstańców Śląskich, odcinek między  
ul. Hallera a Sztabową. 

 

4. Wsparcie Przedsi ębiorców – najlepsza inwestycja w przyszło ść 
� Zagwarantowanie lokalnym kupcom preferencyjnych warunków wykupu na własność 

gruntów dzierżawionych od Gminy. 
� Równe traktowanie firm lokalnych i zagranicznych - ulgi i nakłady Gminy na rzecz 

lokalnych przedsiębiorców. 
 

5. Aktywny wypoczynek i rekreacja – „od przedszkola ka do seniora” 
� Zapewnienie (przynajmniej raz w miesiącu), wolnego wstępu do muzeów, galerii  

i wystaw, podobnie jak ma to miejsce w wielu metropoliach europejskich (dla dzieci, 
młodzieży uczącej się, emerytów i podatników zarejestrowanych we Wrocławiu). 

� Realizacja siłowni na świeżym powietrzu, placu zabaw wraz z alejkami spacerowymi 
pomiędzy ulicami Krynicką i Bardzką. 

� Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz parku wspinaczkowego przy ul. Kukuczki. 
� Zagospodarowanie Zielonego Wzgórza (Wzgórze Bardzkie) - park sportowy. 
� Propagowanie i aktywne wdrożenie programu „Trener Osiedlowy”. 
 


