
  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 reagującą w warunkach   
  nieporównywalnie trudniejszych niż Polska XXI wieku.

   

      Rezolucja w sprawie ratowania Lublina przed skutkami zmian klimatu i ogłoszenia stanu 
wyjątkowego zagrożenia urbanizacją Górek Czechowskich – naturalnego korytarza 
antysmogowego, antytermicznego i enklawy bioróżnorodności w skali całego Lublina.

      Lubelski Alarm Smogowy i Porozumienie Obrony Lublina apelują do Rady Miasta Lublin o 
odrzucenie zmian planowanych w nowym projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Górek Czechowskich.

       Nadmieniamy, że planowane nowe zmiany w projekcie Studium są przeciwne polityce UE - 
dyrektywom i konwencjom ratyfikowanym przez Polskę- natomiast obowiązujące Studium spełnia 
warunki prawa krajowego i prawa międzynarodowego oraz polityki unijnej. 

      Jako społecznicy za właściwe w tym zakresie uznajemy uszanowanie rekomendacji 
antysmogowego Panelu Obywatelskiego, wyników pierwszego w historii naszego miasta referendum 
lokalnego oraz uwag mieszkańców złożonych do pierwszego i drugiego wyłożenia projektu nowej 
lokalnej konstytucji planistycznej.

      Kierując się troską o zdrowie i życie obecnych i przyszłych pokoleń naszego miasta — postulujemy 
i oczekujemy realizacji planowanego wcześniej rezerwatu przyrody oraz jego otuliny w postaci użytku 
ekologicznego na całych nadal niezabudowanych Górkach Czechowskich, dla których obowiązujące 
nadal SUiKZP przewidziało tereny zielone pomiędzy obszarami zurbanizowanym.

      Przypominamy, że Lublin stał się jednym z nielicznych miast pośród 44, które wyznaczone zostały 
do szybkiej adaptacji do zmian klimatu (MPA), a nie przyjął jeszcze gotowego od ponad sześciu 
miesięcy planu adaptacji, co w XXI wieku jest jak 19 lat temu dekada.

      Już teraz, w czasie upalnych dni różnice temperatur pomiędzy miejscami biologicznie czynnymi a 
zabetonowanymi sięgają 10 stopni Celsjusza. Temperatura gruntu w cieniu drzew jest natomiast o 20 
stopni niższa od tej, która panuje na nasłonecznionych terenach zurbanizowanych.

      To od Was zależy, czy możliwy będzie scenariusz, w którym tereny schładzające całe miasta 
poddane zostaną intensywnej urbanizacji, co byłoby zgubne również dla jakości powietrza i 
bioróżnorodności, której pozazdrościć nam jeszcze mogą inne miasta regionu, kraju i UE.

      Jeżeli jako pośrednicy w sprawowaniu władzy przez społeczeństwo pozwolicie na odebranie temu i 
przyszłym pokoleniom minimum warunków, w których żyliśmy my, to nie tylko historia Was osądzi, ale 
wkrótce rozliczy każdy, komu zależy na życiu rodziny i własnym.

      Nie pozwólcie z Górek Czechowskich zrobić tego, co miało miejsce przy ulicy Paganiniego 23. 
Ratujmy wspólnie nasze miasto przed scenariuszami, które są doskonale znane pracownikom Urzędu 
Miasta przeszkolonym i gotowym do wdrożenia planu adaptacji Lublina do zmian klimatu.

      Oczekujemy ogłoszenia stanu wyjątkowego zagrożenia urbanizacją Górek Czechowskich – 
naturalnego korytarza antysmogowego, antytermicznego i enklawy bioróżnorodności w skali całego 
Lublina. 

      Nie czekajcie do pierwszych opadów nawalnych i trąb powietrznych w naszym mieście oraz 
masowych udarów termicznych – już teraz obejmijcie całe Górki Czechowskie bezwzględną ochroną 
przed jakąkolwiek zabudową! 
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