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wiadomości

Powraca temat
nocnej prohibicji

O zakazie zdecydują mieszkańcy Olsztyna

O

lsztyńsc y radni wstrzymali
się z podjęciem
uchwały dotyczącej nocnej sprzedaży alkoholu, bo chcą znać
zdanie mieszkańców i dostosować zapisy do ich potrzeb.
Przypomnijmy, że — zgodnie
z projektem Miejskiego Zespołu Proﬁlaktyki i Terapii
Uzależnień — zakaz sprzedaży alkoholu miałby obowiązywać w godz. od 22 do 6.
Zostałaby też przywrócona
50-metrowa strefa ochronna wokół szkół i kościołów.
MZPiTU zaproponował też
ograniczenie liczby sklepów
sprzedających alkohol (chodzi o nieprzedłużanie blisko
30 koncesji) i zwiększenie
liczby zezwoleń na sprzedaż
alkoholu w lokalach gastronomicznych o 112.
Sprawa wzbudza jednak
spore kontrowersje. Dlatego władze Olsztyna zaprosiły mieszkańców do
udziału w konsultacjach
społecznych.
— Zebraliśmy już opinie
rad osiedli i wielu innych

środowisk, teraz czas na decyzje mieszkańców — mówi
Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. — Zachęcam
wszystkich do wyrażenia
swojego zdania. Każdy głos
jest dla nas ważny — podkreśla.
Opinię można wyrazić na
Platformie Konsultacji Społecznych. Mamy trzy opcje.
Pierwsza to badania ankietowe za pomocą Olsztyńskiego
Panelu Obywatelskiego. Wystarczy wejść w odpowiedni
link i wypełnić ankietę. Mamy
tam również możliwość skorzystania z opcji „Edytuj”
i wpisania do ankiety własnego tekstu. Jej wypełnienie
trwa około 15 sekund. Musimy odpowiedzieć na cztery pytania:
• Czy Pani/Pana zdaniem
ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych wpłynie na
zmniejszenie zachowań chuligańskich?
• Czy jest Pani/Pan za ograniczeniem sprzedaży napojów
alkoholowych w sklepach
mieszczących się na obszarze
centrum miasta?

Fot. Grzegorz Czykwin

SPOŁECZEŃSTWO || Trwają konsultacje społeczne do projektu uchwały, która określi zasady sprzedaży alkoholu w Olsztynie.
Odbywają się m.in. na specjalnej platformie. Tak każdy będzie mógł wypełnić specjalną ankietę. Konsultacje zakończą się 20 lipca.

20

lipca zakończą się
konsultacje
Błażej Gawroński: To bardzo dobrze, że miasto chce poznać opinie mieszkańców
• Czy Pani/Pana zdaniem
ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych wpłynie na
zmniejszenie zachowań chuligańskich?
• Czy Pani/Pana zdaniem
ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych wpłynie na poczucie Pani/Pana
bezpieczeństwa?

Druga opcja to zebranie opinii
na piśmie i przesłanie ich drogą
elektroniczną za pomocą Platformy Konsultacji Społecznych.
Jest też możliwość skorzystania z forum Platformy, gdzie
mieszkańcy mogą wyrazić pisemne opinie na temat nocnej
sprzedaży alkoholu. Do czasu
zamknięcia wydania na forum

była tylko jedna opinia. Mieszkaniec napisał o „negatywnych
skutkach” trzech sklepów z alkoholem na ul. Dworcowej
w rejonie przychodni i parku
Kusocińskiego. Stwierdził, że
„możliwość zakupu alkoholu w godz. 22-6 jest zbyt duża
i sprzyja zachowaniom drażniącym i szkodliwym”.

Na Platformie Konsultacji
Społecznych zamieszczono
też linki do raportów na temat picia alkoholu w Polsce
i Europie. Miasto podkreśla, że przed wypełnieniem
ankiety warto zapoznać się
ze wszystkimi informacjami. — To bardzo dobrze, że
miasto chce poznać opinie
mieszkańców — mówi nam
Błażej Gawroński, dyrektor
MZPiTU.
I zaznacza, że problemem
nie są sprzedający alkohol,
ale ci, którzy go kupują. Przytacza przykład Litwy, gdzie
w całym kraju obowiązuje
zakaz sprzedaży alkoholu od
godziny 22. Podkreśla też,
że w Polsce mamy największą dostępność do alkoholu
w całej Europie.
Konsultacje zakończą się
20 lipca.
Na temat nocnej prohibicji
czytelnicy wypowiedzieli się
też w naszej sondzie. Za jej
wprowadzeniem opowiedziało się 29,12 proc. Przeciwko
było 70,88 proc.
PAWEŁ JASZCZANIN
p.jaszczanin@gazetaolsztynska.pl

Po torze rolkarskim jeszcze długo nie pojedziecie
O

d samego początku ta
inwestycja jest problematyczna, zarówno dla
Urzędu Miasta, jak również
dla rady osiedla Mazurskiego. Najpierw problemem była
nieukorzeniona trawa, która
najwyraźniej jest nietuzinkowa, bo proces jej ukorzenienia
trwał zdecydowanie dłużej niż
w przypadku innych tego typu
roślin.
Kolejną przeszkodą był
słup, który — jak się okazało
— nie wymagał przeniesienia
i wystarczyło go odpowiednio
zabezpieczyć. W końcu zrodził się spór pomiędzy ratuszem a szefową rady osiedla,
która nie chce zrzec się praw
do obiektu. To z kolei krzyżuje ręce urzędnikom, którzy
nie mogą przekazać obiektu

OSiR-owi, czyli instytucji,
która docelowo ma być administratorem toru.
Tymczasem kilka dni temu
zadzwonił do nas czytelnik.
— Tor rolkarski został otwarty,
widziałem tam ludzi! — usłyszeliśmy w słuchawce pełen
entuzjazmu głos mężczyzny.
Postanowiliśmy to zweryfikować. Odpowiedź, jaką
otrzymaliśmy od Marty Bartoszewicz, rzeczniczki Urzędu
Miasta, rozczarowała nas (i
mieszkańców zapewne również rozczaruje). — Byłoby
super, ale niestety tak nie jest.
Nie wiem, skąd takie informacje. Rada osiedla Mazurskiego
nie odpowiedziała na naszą
prośbę o natychmiastowe
rozwiązanie trwałego zarządu. Być może ktoś zauważył

Fot. Natalia Kozioł

Osiedla II Wakacje trwają, a tor rolkarski na osiedlu Mazurskim nadal jest zamknięty. Mieszkańcy wciąż nie mogą z niego korzystać.
Na otarcie łez otrzymali otwarty orlik przy Szkole Podstawowej nr 6, dotychczas zamknięty podczas wakacji.
pracowników OSiR-u, którzy
dbają o ten teren, żeby trwa nie
uschła do czasu, kiedy ustalimy
kwestie zarządcze — poinformowała nas rzeczniczka.
Wszystko wskazuje na to,
że jeśli Urząd Miasta i rada
osiedla nie dojdą do konsensusu w sprawie kwestii
administracyjnych, tor — według wcześniejszej deklaracji
— zostanie otwarty w wakacje,
ale chyba za rok. Pocieszeniem
dla mieszkańców być może
ma być orlik przy Szkole Podstawowej nr 6. Dotychczas
zamknięty podczas wakacji,
jak poinformowali nas mieszkańcy osiedla, dostępny jest
dla uczniów szkół podstawowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16.
Natalia Kozioł

