
  Lubelski Alarm Smogowy jest niezależną inicjatywą 
  mieszkańców Lublina  wzorowaną na The Naisbitt
  Group. Organizacyjnie, strukturalnie i moralnie opartą 
  o zasady krzewione i praktykowane przez Rotmistrza
  Witolda Pileckiego — twórcę największej w świecie     
  grupy działania bezpośredniego i reagującą w warunkach   
  nieporównywalnie trudniejszych niż Polska i Lublin XXI wieku.

   
                  Pytania do radnych ws. referendum lokalnego o przyszłości Górek Czechowskich

        
            LAS/POL ma zaszczyt i przyjemność reprezentować ponad 17% spośród wszystkich mieszkańców 
Lublina, którzy jednak nie wzięli udziału w referendum lokalnym ws. przyszłości Górek Czechowskich, a więc 
ponad 44 tysięcy uprawnionych do głosowania, co powstrzymali się od udziału w tym pierwszym w historii Lublina 
powszechnym plebiscycie.

            Podkreślenia wymaga sytuacja, w której opieramy się tylko i wyłącznie na suchych dany statystycznych w 
postaci ilości uprawnionych do głosowania oraz minimum uczestników stanowiących o wiążącym charakterze 
referendum lokalnego, a nie wyniki sondaży referendalnych, wszystkich uprawnionych, czy też poszczególnych 
konkretnych zachowań w postaci głosowania na TAK lub NIE.

            Nie dopuszczamy również sytuacji, w której inicjatorzy referendum lokalnego mogliby zakładać frekwencję 
poniżej progu o charakterze wiążącym, bo to oznaczałoby zgodę na marnotrawienie publicznych środków 
finansowych miasta, które od wielu lat ma poważny problem z deficytem dochodów nad wydatkami.

Powyższe oznacza, że w pełni zasadne są poniższe pytania:

1. Dlaczego przedstawiciele organu stanowiącego naszego miasta próbują bagatelizować zorganizowaną 
akcję bojkotu referendum, o który skutecznie apelował Lubelski Alarm Smogowy, Porozumienie Obrony 
Lublina oraz większość Rady Dzielnicy Czechów Południowy, która była obecna na pierwszym 
posiedzeniu kadencji 2019-2023?

2. Dlaczego przedstawiciele organu stanowiącego naszego miasta próbują uznać 13% za większe od 17%?

3. Dlaczego przedstawiciele organu stanowiącego naszego miasta do tej pory nie okazali żadnego 
zainteresowania projektami zabudowy Górek Czechowskich ujawnionym im w trakcie kampanii 
referendalnej oraz scenariuszem ich realizacji na przykładzie inwestycji przy ul. Paganiniego 23?

4. Dlaczego w sytuacji braku wiążącego charakteru referendum lokalnego ws. przyszłości Górek 
Czechowskich nie ma inicjatywy ze strony przedstawicieli organu stanowiącego naszego miasta, o 
zachowaniu Górek Czechowskich w formie zapisanej przez SUiKZP z 2000 roku?

5. Dlaczego przedstawiciele organu stanowiącego naszego miasta nie wnioskują o realizację wcześniej 
przyjętych kierunków zagospodarowania przestrzennego Górek Czechowskich jako „park poligon” 
obejmujący 100% tego obszaru?

6. Jaki wpływ na decyzje przedstawicieli organu stanowiącego naszego miasta ws. Górek Czechowskich ma
sytuacja, w której w Lublinie osoby uprzywilejowane dysponują możliwością „odstępnego” w kwocie 20 
tysięcy złotych za każdy lokal jeszcze nie wybudowany, a będący w fazie uzyskania stosownych 
oficjalnych pozwoleń na ich realizację?

7. Jaki wpływ na decyzje przedstawicieli organu stanowiącego naszego miasta ws. Górek Czechowskich 
mają partie polityczne lub ich liderzy, bez których objęcie mandatów radnych miejskich byłoby 
niemożliwe?

8. Dlaczego kwestie polityczne są dla radnych Lublina ważniejsze od pomyślności obecnych i przyszłych 
pokoleń? 

9. Czy radni Lublina chcą się naprawdę przekonać o sile głosów elektoratu wspierającego obronę Górek 
Czechowskich przed zabudową i czekać 118 dni na skuteczny wniosek o odwołanie ich z pełnionych 
funkcji?

              Lublin, 25 kwietnia 2019 roku                                                                 Koordynator LAS/POL
                                                                                                                              Andrzej Filipowicz


