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Kłamaliście, kłamiecie i jesteście bezwartościowymi „reprezentantami” 

Lubelszczyzny!  

Kilka miesięcy temu ustami Waszego kolegi posła Artura Sobonia zapewnialiście,  

że Port Lotniczy w Lublinie otrzyma wsparcie finansowe. Wówczas minister Soboń zarzekał 

się, że lubelskie lotnisko nie zostanie bez pomocy. Jak czytamy w najnowszych 

komunikatach - Port Lotniczy nie otrzyma wsparcia finansowego! Zasłaniacie się Komisją 

Europejską? Wy, którzy chcecie wyprowadzić z Polski flagi UE, bo to zwykła szmata, dziś 

używacie jej instytucji dla wymówki.  

Nie wierzę Wam ja i mieszkańcy Lubelszczyzny. Jesteście seryjnymi kłamcami, 

nieudacznikami i zdrajcami naszego regionu. Cynicznie wprowadzacie opinie publiczną  

w błąd. Nie macie kręgosłupów i leżycie plackiem przed prezesem dbając tylko o swoją 

pozycję bliżej podnóżka tronu. Tak jest teraz i było chociażby przy okazji poprawki dla 

COZL - z uśmiechem na twarzy odrzuciliście 40 mln zł dla lubelskiego szpitala.  

Odwróciliście się od ludzi, którzy Was wybrali!  

Mówicie, że Komisja Europejska... Nie brnijcie w to. Powiedzmy wprost - macie 

gdzieś nasz region, bo myślicie, że ludzie są głupi, przekupni i ślepo będą Was kochać za 

programy socjalne. W waszych głowach jest obraz mieszkańca regionu, który i tak nigdy nie 

poleci samolotem. „Skoro dajemy im 500 plus to są kupieni” - tak kupujecie ludzi za ich 

własne pieniądze.  

 

 



 

To będzie miało swój koniec, Polacy nie są głupi tak jak myślicie. Wasz sen  

o wszechwładzy się kończy. Wyborcy widzą co z nimi robicie i jak oderwaliście się od 

regionu. Tak jak chcecie okraść polską wieś, na której opieraliście swoje wyborcze sukcesy, 

tak samo okradacie Lubelszczyznę z szansy na dalszy rozwój. Bez pomocy Port Lotniczy 

upadnie, a Wy będziecie za to odpowiedzialni! Robicie z nas zaścianek bo w takim klimacie 

dobrze się czujecie, świat nie dla Was!  

Wzywam Was do opamiętania. Okażcie chociaż raz odrobinę przyzwoitości i zróbcie 

coś dobrego dla swojej małej ojczyzny jaką jest Lubelszczyzna. Jeśli Wasza władza 

ogranicza się do stawiania masztów za 6 mln zł, to odejdźcie. Nie chcemy Was tu, nie po to 

wybrali Was ludzie.  

Przyjdzie moment kiedy skończy się Wasza szkodliwa dla Polski władza - chyba 

warto wtedy bez wstydu wyjść z domu i móc spojrzeć sąsiadom w oczy, bo część z Was 

jeszcze tu mieszka. 
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