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Ostre cięcie... drzew
REKLAMA

Bardzo często, gdy politycy coś knują - swoją narrację zaczynają od ekologii. Fundują wówczas społeczeństwu festiwal gestów ze zwierzątkami, ptaszkami,
roślinkami, wodą i powietrzem – w tle, co ma przekonać
nas o rzekomej trosce ludzi władzy o środowisko naturalne. Gra pozorów jest tym zabawniejsza, im rządzący
mają więcej do ukrycia.
Tylko, że teraz sprawą zajmie się prokuratura – na
wniosek radnego Piotra Wrony (PiS) – i to co dotąd dla
mieszkańców niejawnym było, ujrzy światło dzienne.
Jednak nie organy ścigania niebawem będą spędzać sen
z powiek prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD),
ale organizacje proekologiczne, które sam prezydent
niechcący zjednoczył i których show będziemy mogli
podziwiać już w najbliższą sobotę – rąbek tajemnicy
uchylił przed nami Hubert Pietrzak, Częstochowski
Alarm Smogowy.
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Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk (SLD) nie
szczędził mieszkańcom obrazów ze szpadlem w jednej i sadzonką młodego drzewa w drugiej dłoni, jego służby przechwalają
się mega sprzętem – dronami do monitoringu poziomu smogu
i zeroemisyjnymi samochodami elektrycznymi. Świat obiegły
fotograﬁe prezydenta Matyjaszczyka „w towarzystwie” autobusów hybrydowych, a o niewyobrażalnym efekcie ekologicznych
– ostatecznie niedoszłym do skutku – słyszały nawet żyjątka na
Marsie. Częstochowska lewica, czyli koledzy partyjni Matyjaszczyka, lansują się w mediach z „pomysłem” na sięgnięcie po pieniądze unijne na ekologie, m.in. na ograniczanie emisji CO2 do
atmosfery.
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