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Szanowni Mieszkańcy. 

Bardzo często zwracacie się z pytaniem kiedy znikną plakaty po wyborach?

Niestety, ale prawo daje 30 dni od dnia wyborów do usunięcia plakatów. A jak to
wygląda w praktyce?

Bardzo często jest tak, że jesienna aura obfituje w deszcze, mgły itp., co wpływa na
degradację plakatów. Papierowe plakaty zwykle naklejane są na dyktę. Plakaty mokną,
miękną odpadają od dykty i już nie widać czyj to był plakat, bo wisi sama dykta tak długo, aż
też rozmoknie i spadnie. Na to chyba liczy Pan Michał Kowalski kandydat Komitetu
Wyborczego PiS. Na Jego nieszczęście mamy piękną pogodę i plakaty z jego wizerunkiem
mają się dobrze, a nawet w większości przypadków bardzo dobrze. Chyba tylko dwa ze
wszystkich wiszących są uszkodzone. Ten kandydat, jak głosi jego hasło, skuteczny w
działaniu, skutecznie rozwiesił w wielu miejscach swoją podobiznę. Niestety w wielu
miejscach bez zgody właściciela czy zarządcy (latarnie są własnością Gminy Kościerzyna).



Ten kandydat miał swoich plakatów chyba najwięcej ze wszystkich. Niestety, ale zdobył u
nas tylko (albo aż) 11 głosów. Myślę, że to około 3 do 4 razy mniej niż miał plakatów.

Jeśli dobrze widziałem to u nas w Łubianie wiszą jeszcze tylko plakaty Pana Michała. Reszta,
za co należy im się pochwała, dawno swoje usunęła. Jeden z kandydatów nie miał wcale
roboty bo jeszcze przed wyborami ktoś skutecznie usunął wszystkie. Usuwający chyba za
nim nie przepadał.

Odnośnie pytania kiedy znikną plakaty i banery na prywatnych posesjach (choć nie
ukrywam dziś takowych już nie zauważyłem)? Tę kwestię powinni Państwo to uzgodnić w
momencie wieszania, a jeśli powielili bez zgody to ja osobiście bym taki plakat usunął zaraz
po tym, jak bym go zobaczył. Tak czy inaczej bądźmy dobrej myśli, że Pan Michał będzie, jak
sam głosi skuteczny w działaniu i plakaty znikną razem z dyktą i mocowaniem w
ustawowym terminie.
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