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Nasz czytelnik, pan Marek, ma dość zdjęć „z ręki” zamieszczanych przez ursynowskich
radnych w mediach społecznościowych. Czepia się czy rzeczywiście przesadzają? List
czytelnika publikujemy w całości. Zachęcamy do komentowania.
Wszyscy pamiętamy „gównoburze”, które przyszli radni rozpętywali przed jesiennymi wyborami. To
było coś! Całe dnie i noce online. Komentarze, kasowanie postów, obywatele dawali czadu. Potem
zapadła nagła cisza powyborcza.
Jedni pewnie płakali w rękaw w kąciku, inni ze złości obgryzali paznokcie. Kilku zdecydowanie się
przejechało na układach i układzikach. Cisza trwała dopóty, dopóki nowi radni wygodnie nie usadzili
się na stołkach i nie sięgnęli po... kije do selfi.
To jest jakiś dramat! Ludzie opanujcie się. Oglądając Wasze – często służbowe profile - zbiera mi się
na wymioty! To plejada próżności i lansu. To naprawdę niesmaczne! Każdy radny lub radna musi
sobie strzelić focie na wizji lokalnej? Wybieram się pogadać z mieszkańcami o szambie i muszę
wyszczerzyć się do telefonu? Ręce opadają.
I tak jeden z drugą, skoro już tak muszą/chcą dokumentować swoją działalność w ten sposób, nie
mogą poprosić kogoś o zrobienie sobie zdjęcia w akcji? Tylko te wielkie zniekształcone twarze na
pierwszym planie i problemy malutkich ludzi na drugim?

Po co o to pytam? Czy nie można zrobić rzetelnej dokumentacji? To jest pan X, któremu pies sąsiada
goni kota. I dajemy zdjęcia psa/kota/sąsiada – niepotrzebne skreślić. Nieeeeee… Bo po co skoro
można to firmować własną tryskającą świetnym humorem, że posłużę się cytatem klasyka – gębą.
I tak na profilach naszych radnych, nie wszystkich na szczęście, ale szerokiego grona wzajemnej
adoracji zobaczymy radną, która strzela słitfocie z biednym kotem, albo radnego obejmującego
jedyną wolną ręką, biednego mieszkańca.
Trochę skromności moi mili. Róbcie co macie robić, i nawet pokazujcie, pochwalcie się, ale bez tych
uśmieszków, selfiaczków i fotki na każdym kroku. Miejcie uwagę i szacunek dla innych. Pamiętajcie,
że „robienie pupy niczym jest w porównaniu do robienia gęby".
P.S. Ostatnio dotyczy to także filmików publikowanych przez dzielnicę na Facebooku (i kupowanych
pewnie za spore pieniądze) z udziałem radnych. Lukier i samozachwyt leją się hektolitrami!
Naprawdę władze dzielnicy wierzą w skuteczność takiej "tępej" propagandy?
Czytelnik Marek (nazwisko do wiadomości redakcji)
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