Nocna promocja kandydata. Urząd dzielnicy bierze udział w
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Na oficjalnym profilu urzędu dzielnicy Ursynów pojawił się... wpis promujący Rafała
Trzaskowskiego - kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Pojawiły się słowa
krytyki. Burmistrz usunął post i przeprosił mieszkańców przyznając, że to jego pomyłka.
Po wczorajszej debacie prezydenckiej z udziałem 11 kandydatów na prezydenta internet zacząły
zalewać posty sztabów wyborczych. W każdym z nich można było przeczytać, że to ich kandydat jest
zwycięzcą debaty.
Po 23:00 post promujący prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego ukazał się na... oficjalnym profilu
dzielnicy Ursynów. To dziwne, tym bardziej, że samorządy lokalne i urzędnicy powinni być
całkowicie apolityczni.
Na profilu urzędowym zamieszczono hasło: "Dziś potrzebujeny Silnego Prezydenta i Wspólnej
Polski!" a pod nim filmik z wypowiedzią kandydata. Wpis był udostępnieniem przez urząd dzielnicy
oryginalnego posta sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego.

Pod wpisem pojawiło się od razu wiele komentarzy oraz sporo reakcji. Na własnym profilu
skomentował go były burmistrz Ursynowa Piotr Guział, który dziś popiera PiS.
- Ostre przegięcie. Oficjalny fanpage Urzędu Dzielnicy Ursynów promuje jednego z kandydatów napisał, dorzucając screen.

Opublikowany post dość szybko zniknął z oficjalnych stron urzędu dzielnicy Ursynów. Burmistrz
Robert Kempa z Koalicji Obywatelskiej wziął winę na siebie. Wytłumaczył pomyłkę, ale tylko na
własnych profilach. W oficjalnym kanale urzędowych przeprosin - jak dotąd - nie ma.
Udostępniając poniższy post zaznaczyłem inny fanpage i nie wiem dlaczego tak się
opublikowało. To tylko moja pomyłka, proszę nie mieszać w to urzędników urzędu
dzielnicy Ursynów. I bardzo przepraszam wszystkich, którzy mogli się poczuć urażeni!
- napisał w przeprosinach.
Natychmiast dodał: - Co nie zmienia faktu, że jako kraj potrzebujemy Silnego i Wspólnej Polski.
Prezydenta, który ochroni samorządy - kwintesencję społeczeństwa obywatelskiego.
Mieszkańcy komentujący pomyłkę docenili przeprosiny burmistrza, ale niektórzy domagają się
przeprosin na oficjalnym fanpage urzędu.
- Na tym fanpagu, gdzie to się ukazało powinny pojawić się przeprosiny. Robienie sobie z urzędu
stacji propagandowej a'la TVP to zło - ocenił Marcin. Podobnie uważa ursynowski radny Maciej
Antosiuk z Projektu Ursynów. Ale po jego poście do obrony burmistrza włączył się radny Piotr
Skubiszewski z Otwartego Ursynowa, pisząc:
- Dobrze, że zostało to szybko sprostowane, w odróżnieniu od radnego Macieja Antosiuka, który
bardzo długo myślał co napisać, po opublikowaniu oburzającego posta naśmiewająego się z
protestów osób czarnoskórych w USA. Tu mamy zwykłą pomyłkę, tam niestety był post o charakterze
dyskryminacyjnym - napisał Skubiszewski, nawiązując do oburzającego wpisu Antosiuka na
twitterze.
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