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Szanowni Państwo,
nazywam się Mirosław Lach, mam 62 lata i kandyduję do Rady Miasta Wrocławia
z okręgu nr 3 z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Z nadzieją, że
dotychczasowa praca samorządowa i Moja 5 dla Wrocławia, przekonają Państwa oraz
skłonią do udziału w wyborach 21 października 2018 roku, pragnę przedstawić:

5

powodów, dla który warto oddać głos na mnie:

1. Jestem społecznikiem i radnym – Działalność publiczną rozpocząłem w 1998 roku,
kiedy powstał zalążek Ruchu Społecznego Obrony Mieszkańców, dzięki któremu
zatrzymano budowę spalarni odpadów niebezpiecznych przy ul. Paczkowskiej. W latach
2002-2003 wspólnymi siłami doprowadziliśmy do przekwalifikowania gruntów,
z użytkowania wieczystego na własność, co przyniosło oszczędności na poziomie
ponad 200 zł w skali roku, na jedno gospodarstwo domowe. W 2013 roku
wyegzekwowaliśmy korzystne rozwiązania w sprawie cen śmieci, dzięki którym
obecnie nie płacimy za pojemniki na odpady i ich konserwację. W 2014 roku dzięki
Państwa 1299 głosom, zostałem wybrany do Rady Miejskiej Wrocławia. W trakcie
kadencji wystosowałem do władz różnego szczebla, (samorządowych, rządowych
i europejskich) 43 interpelacje i zapytania, 4 wystąpienia oraz 3 wnioski. Wielokrotnie
zabierałem głos w sprawach istotnych dla miasta, m.in. w 2017 roku zainicjowałem
debatę na temat ułatwień w komunikacji miejskiej, efektem tego wprowadzono
bezpłatną komunikację dla dzieci i młodzieży. Aktywne wspierałem obywatelską
inicjatywę uchwałodawczą, co zaowocowało obniżeniem progu podpisów z 5.000 do
300, wymaganych do złożenia projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej.
Zajmowałem się też sprawami, które przez lata nie mogły się doczekać finalizacji,
z pozoru drobnymi, a ważnymi dla wrocławian, jak chociażby remont drogi prowadzącej
do ogrodów działkowych na Osobowicach, czy wnioskowane przez rodziców dzieci
z Przedszkola nr 107, wykonanie ogrodzenia i odnowienie placu zabaw.
2. Jestem skutecznym przedsiębiorcą – Od ponad 30 lat, wraz z żoną prowadzimy
rodzinną firmę. Mam pełną świadomość problemów, które są udziałem osób
prowadzących działalność gospodarczą i jestem przygotowany na rozwiązywanie
trudnych tematów.
3. Jestem odpowiedzialnym mężem, ojcem dwojga dzieci i dziadkiem czworga
wnucząt – Wiem jak ważna jest rodzina oraz czym jest odpowiedzialność i zapewnienie
najbliższym podstaw niezbędnych im do rozwoju. Jestem również gotów wziąć
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców naszego miasta.
4. Jestem wrocławianinem – Od 49 lat związany jestem z Wrocławiem, gdzie dorastałem
i zdobywałem wykształcenie. Tutaj zakładałem własną firmę i tutaj też pracuję. Znam
problemy, z jakimi borykają się wrocławianie i wiem też, jakie są oczekiwania moich
sąsiadów, a z drugiej strony, jak ogromne możliwości stwarza życie w mieście
o tak bogatej historii i z tak ogromnym potencjałem, jaki tworzą mieszkańcy Wrocławia.
5. Zamierzam być skutecznym radnym – W trakcie pracy samorządowej zamierzam
wykorzystać moje wieloletnie doświadczenie w działalności społecznej oraz wiedzę
o naszym okręgu, realizując Moją 5 dla Wrocławia – szczegóły na następnej stronie.
21 października spotykamy się przy urnach wyborczych!
Z wyrazami szacunku

Mirosław Lach

