Parę osób zadało mi pytanie na bulwarze w niedzielę, jak to jest, że fotografowie, którzy wchodzą na
bulwar w Koninie, używają różnego rodzaju konfetti i robią zdjęcia parom młodym wyrzucając kłęby
takich wspomagaczy fotograficznych i później sobie odchodzą, przeważnie to są dwie osoby tacy
fotografowie, oni odchodzą i nie zbierają. Wiatr rozrzuca to po całych bulwarach, wiatr to wrzuca do
rzeki. Mam pytanie, czy moglibyśmy poinformować fotografów, chociażby w Koninie, że kiedy
przychodzą w miejsca publiczne i robią takie zdjęcia, bo to są piękne zdjęcia i nie możemy im tego
zabronić, ale żeby po sobie posprzątali, bo często jest tak, że część ulic w Starym Koninie albo
bulwary są w jakimś miejscu zasypane tymi wspomagaczami i może by wystarczyło ich poprosić. Ja
widziałem taką sytuację, ale nie chciałem psuć Państwu młodym tej radości tego dnia, że ja
podchodzę do ich fotografa i mówię: Panie, weź Pan posprzątaj po sobie, bo to może byłoby trochę
nietaktowne ale może gdyby Wydział GK poprosił o to, żeby to jakoś właśnie uregulować albo spam
albo tabliczkę, coś takiego może powinniśmy jako Miasto przemyśleć.
Ślub to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Nic dziwnego, że
nowożeńcy chcą tę chwilę utrwalić na fotografiach, które pozwalają zatrzymać w kadrze te piękne
chwile. Użycie konfetti podczas zdjęć ślubnych, to jak się okazuje częsty element sesji zdjęciowych,
który jednak, jak słusznie Pan Radny zauważył, powoduje także zaśmiecanie Bulwaru. Myślę, że
fotografowie nie mają świadomości, że opadające, kolorowe ścinki papieru, foli zaśmiecają przestrzeń
publiczną i naruszają zasady dobrego wychowania. Być może dla nich, to tylko forma aranżacji planu
zdjęciowego. Rozwiązaniem w chwili obecnej będzie umieszczenie w najbliższym czasie przez MOSiR
Konin tabliczek z prośbą o zachowanie czystości. Poleciłem także, by Straż Miejska zwróciła uwagę na
zaistniały problem, podczas patrolowania terenu. Jednocześnie na miejskich stronach internetowych
zostanie zamieszczona informacja, przypominająca o obowiązku zachowaniu czystości.

