Iława. Sąsiedzi „Leśnej” znów boją się hałasu, zaśmiecania i
agresji nietrzeźwych. Proszą burmistrza o pomoc
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Jak bumerang wraca temat sąsiedzkiej uciążliwości organizowanych w lokalu na ulicy
Sienkiewicza w Iławie imprez muzyczno-tanecznych.
"Nie wyobrażamy sobie, że latem 2021r., po przewidywanym ustąpieniu pandemii, znowu powtórzy
się sytuacja związana z zakłócaniem ciszy nocnej, zaśmiecaniem całej okolicy oraz wałęsaniem się
imprezowiczów będących pod wpływem alkoholu", piszą do burmistrza mieszkańcy ulic Sienkiewicza
i okolic oraz właściciele obiektów hotelarskich położonych w tej części miasta. Proszą gospodarza
miasta o interwencję w związku z bardzo uciążliwą ich zdaniem działalnością "Leśnej", gdy odbywają
się tam biesiady.
Pod datowaną na ostatni dzień marca petycją w tej sprawie podpisało się 26 osób,
dowiedział się portal www.infoilawa.pl.
Na razie imprezy w "Leśnej", tak jak w innych podobnych obiektach, nie mogą się odbywać. Jednak

wiele osób uważa, że wraz z przyspieszeniem akcji szczepień na wiosnę i korzystniejszą pogodą, jaka
wkrótce nastanie, pandemia ustąpi, a imprezy znów będą mogły się odbywać. Ponieważ te na ulicy
Sienkiewicza są zdaniem sąsiadów uciążliwe, już teraz podejmują interwencję u burmistrza.
Czego się obawiają, jakie zgłaszają postulaty?

- W ośrodku przez dwa dni z rzędu, w piątki i soboty,
urządzane są w sezonie letnim obejmującym również
wrzesień, całonocne, bardzo dokuczliwe imprezy
odbywające się na wolnym powietrzu, emitujące
bardzo wysoki poziom hałasu. Wiąże się to z
niemożliwym do zniesienia zakłócaniem spoczynku
nocnego mieszkańców i gości hotelowych z całej
okolicy - czytamy w petycji. - Ulice w całej okolicy
zaparkowane są samochodami uczestników imprezy,
które to samochody sukcesywnie przyjeżdżają i
odjeżdżają, emitując dodatkowy hałas. Na zewnątrz
obiektu ustawione są głośniki emitujące muzykę o
wyjątkowo mocnym nasileniu głośności.
Mieszkańcy, którzy podpisali się pod pismem do władz miasta, skarżą się też na zaśmiecanie okolicy
przez uczestników imprez, a nawet wulgarne i agresywne zachowanie ze strony będących pod
wpływem alkoholu osób.
Do tego okoliczni przedsiębiorcy mają ponosić wymierne szkody.

- Na forach internetowych poświęconych hotelom i
pensjonatom zlokalizowanym na tymże osiedlu często
zamieszczane są wpisy przestrzegające potencjalnych
gości przed skorzystaniem z usług hotelarskich w
tych obiektach z uwagi na wyjątkowo uciążliwy hałas i
agresję młodych ludzi towarzyszącą imprezom napisali autorzy petycji. - Atrakcyjna turystycznie
okolica, uznawana jest za wysoce niebezpieczną.
Imprezy te niezwykle negatywnie rzutują na
wizerunek Miasta Iławy - miasta opierającego się w
istotnej mierze na turystyce.

Mieszkańcy, którzy podpisali się pod petycją, proszą burmistrza "o podjęcie stosownej interwencji",
sugerując, że właściwym mogłoby być np. ograniczenie godzin, w jakich mogą się odbywać imprezy.
Petycja, chociaż adresowana bezpośrednio do burmistrza Dawida Kopaczewskiego, zostanie
najprawdopodobniej przekazana zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez miejską Komisję
Skarg, Wniosków i Petycji.
Do tematu na infoilawa.pl wrócimy.
Red. kontakt@infoilawa.pl.
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