Samorządy idą w ślady Piotrkowa
Kiedy w 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy "o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi" Piotrków Trybunalski był jednym z pierwszych miast, które
zdecydowało się na wprowadzenie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Była to odpowiedź na
liczne apele mieszkańców zgłaszane do prezydenta miasta i radnych ws. zakłócania tzw. ciszy
nocnej przez osoby "pod wpływem", szczególnie w okolicach sklepów prowadzących całodobową
sprzedaż alkoholu.
Dziś, prawie po trzech latach od wprowadzenia ograniczenia, o tym jak dobra i potrzebna była ta
decyzja nie trzeba nikogo przekonywać. Mieszkańcy zgodnie podkreślają: dzięki wprowadzonemu
ograniczeniu sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach od 23:00 do 6:00 w naszym mieście jest
ciszej i bezpieczniej, a w nocy mieszkańcy mogą w spokoju odpocząć po trudach całego dnia.
Najlepszym dowodem na to są relacje mieszkańców, którym podjęta uchwała wychodziła na
przeciw.
- Na pewno jest dużo spokojniej. Teraz można bez obaw o bezpieczeństwo wyjść wieczorem z
domu – mówiła jedna z mieszkanek osiedla Wyzwolenia w materiale przygotowanym przez
Telewizję Piotrków. - Rzadko kiedy teraz słychać, żeby w nocy coś się działo niepokojącego –
wtórował jej inny mieszkaniec.
Potwierdzają to również informacje płynące ze strony służb mundurowych, które odnotowują mniej
interwencji związanych z zakłócaniem ciszy nocnej przez osoby pod wypływem alkoholu,
szczególnie w pobliżu sklepów monopolowych.
Zarówno w Piotrkowie, jak i w innych miastach, które zdecydowały się na ten krok, eksperci
zajmujący się tematem przeciwdziałania alkoholizmowi podkreślają, że bardzo ważnym aspektem
jest ograniczanie fizycznej dostępności alkoholu.
- To jeden ze sposobów walki z uzależnieniami ponieważ wpływa na jego poziom spożycia –
podkreślał we wspomnianym materiale Telewizji Piotrków Mirosław Świech, prezes Stowarzyszenia
Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej „Pałacyk”.
W ostatnich dniach uchwałę o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu podjęto w pobliskim
Radomsku, zaś w Katowicach rozszerzono ograniczenie na kolejne dwie dzielnice. Obecnie już ok.
7% samorządów w Polsce poszło drogą Piotrkowa Trybunalskiego.
Reportaż Telewizji Piotrków można zobaczyć na filmie poniżej.

