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OSOBA FIZYCZNA
Kraków

Wielce Szanowni Państwo, Z dużym zainteresowaniem i radością przyjęłam inicjatywę Pana
Prezydenta dotycząca ochrony krajobrazu przez ustawianie byle jakich,byle jakich reklam.
Od 19 lat współpracuję z jedną z agencji reklamowych ( budujących reklamy) i można
byłoby powiedzieć, ze właśnie ja jestem miedzy innymi sprawczynią bałaganu. Wielokrotnie
podejmowałam różne próby w wielu miastach na terenie Polski południowej zrozumieć
arogancję władz lokalnych w tym niestety Wydziałów Architektury jak również
Konserwatorów zabytków - jednak z przykrością stwierdzam, ze w wielu wypadkach to Ich
wina tez , nie tylko moja. Jestem przekonana, ze p. Olgierd Dziekoński ma pełna wiedzę na
ten temat. Życzę Państwu sukcesów w porządkowaniu przestrzeni publicznej bo mimo, ze
jestem związana z branżą reklamowa to wiem, ze lepsza jedna powierzchnia reklamowa
zadbana stojąca samotnie w miejscu do tego przeznaczonym niż jedna tablica i wokół niej
pełno różnych " brzydactw". Mam mieszane uczucia co do tzw. konsultacji społecznej
choćby dlatego, ze w ramach Izby Gospodarczej Reklamy były próby różnych uzgodnień co
do sytuowania reklam a potem okazywało się, ze dobrze zasłonić konkurencje wykorzystać
układy w danym mieście itd. Jestem zdania, ze należy poprosić osoby, którym honor nie
myli się z honorarium, aby wspólnie wypracowały zasady dotyczące sprawy o której mowa i
po prostu wprowadziły je w życie. Konsultacje i dyskusje oczywiście są wskazane (
demokracja) ale bez przesady. Czasem lub nawet często ta przesada pozwala na wydłużanie
się czasu legislacyjnego a potem ?????? Życzę Państwu sukcesów w tym i nie tylko w tym
działaniu. Również sobie życzę tego samego a więc macie Państwo dowód na to, ze bardzo
liczę na realizacje postawionego przez Pana Prezydenta zadania. Z poważaniem
OSOBA FIZYCZNA

Wiadomość została wysłana z serwisu Prezydent.pl prowadzonego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa
zastrzeżone.

