
Realizuję podjęte zobowiązania 
 

W 2014 roku dzięki Państwa zaufaniu i oddanym głosom zostałem wybrany do Rady 
Miejskiej Wrocławia. Podczas kampanii wyborczej, przedstawiając Państwu „Mój plan dla 
Wrocławia” podjąłem zobowiązania, które dziś chcę podsumować. 

W zakresie bezpieczeństwa na osiedlu i na drodze został zrealizowany montaż 
sygnalizacji na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Sokolej. Osiedla Wrocławia stają się 
miejscami spotkań. Ruszyły remonty podwórek zarządzanych przez Miasto, przywracana 
jest im ich pierwotna funkcja rekreacyjna Powstają też nowe miejsca wypoczynków  
w kolejnych lokalizacjach. 

Zwiększyła się również dbałość o zieleń, nowe nasadzenia drzew, krzewów na 
terenach miejskich. Tworzone i realizowane są koncepcje zagospodarowania wspólnie  
z innymi właścicielami przyległych terenów, zapewniając spójny i estetyczny wizerunek 
miasta. 

Jedną z ważniejszych spraw w „Moim planie dla Wrocławia”, było zwiększenie 
dostępności infrastruktury rowerowej, co udało się osiągnąć, podwajając liczbę stacji 
wypożyczania rowerów miejskich, dzięki czemu również rejony spoza centrum miasta stały 
się przyjazne dla rowerzystów. Wybudowane zostały drogi i ścieżki rowerowe wzdłuż ulic 
Ślężnej i Kamiennej, a także zmodernizowano ścieżki rowerowe przy Powstańców 
Śląskich - na odcinku między Hallera, a Sztabową. 

W Radzie Miejskiej zajmowałem się wieloma ważnymi dla mieszkańców sprawami, 
również z tymi, które przez lata nie mogły doczekać się finalizacji, - jak chociażby 
wnioskowane przez rodziców dzieci z Przedszkola nr 107, remont placu zabaw  
i wykonanie ogrodzenia, czy remont drogi prowadzącej do ogrodów działkowych na 
Osobowicach.  

Od początku aktywności w Radzie wspierałem utworzenie obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej umożliwiającej złożenie przez grupę mieszkańców projektu uchwały pod 
obrady Rady Miejskiej. Pierwotna propozycja koalicji rządzącej miastem określająca próg 
inicjatywy na 5.000, została obniżona do 300 podpisów wnioskodawców.  

W 2017 roku rozpocząłem debatę na temat ułatwień w komunikacji miejskiej dla 
najmłodszych, która doprowadziła do wprowadzeniem w roku bieżącym bezpłatnej 
komunikacji dla dzieci i młodzieży. Od wielu lat z Państwa wsparciem występuję  
w ważnych sprawach dla mieszkańców Wrocławia. 

Wystosowałem do władz różnego szczebla, w tym samorządowych, rządowych  
i europejskich, 43 interpelacje i zapytania, 4 wystąpienia oraz 3 wnioski. Wielokrotnie też 
prezentowałem w trakcie debat swoje stanowisko w sprawach istotnych dla miasta. 

Jako społecznik i radny poprzedniej kadencji dotrzymałem słowa, teraz też dołożę 
starań, aby zrealizować podjęte zobowiązania – Moja 5 dla Wrocławia. 
 
 
Przywróćmy Wrocław jego mieszkańcom! 
Spotkajmy się przy urnach wyborczych 21 października. 
 
Z wyrazami szacunku 
 

Mirosław Lach 


