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BR.0003.8.2022 

KSP.402.1.21.2021 

Gliwice, 14.01.2022 r. 

nr kor.  UM.20917.2022  

 
 

 
Szanowna Pani  
Agnieszka Filipkowska 
Radna Rady Miasta Gliwice 

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KSP.402.1.21.2021   
 

Dotyczy: miejskich obchodów Sylwestra 2021. 

 

W odpowiedzi na Pani zapytanie z 4 stycznia 2022 r.  

w sprawie organizacji miejskich obchodów Sylwestra 2021 informuję, 

że: 

1. miasto Gliwice nie przeprowadzało konsultacji społecznych  

w sprawie zastąpienia pokazu sztucznych ogni pokazem laserowym  

i mappingiem; 

2. z założenia planowane widowisko miało być pokazem mieszanym,  

w związku z czym nie przeprowadzano odrębnej analizy rynku pod 

kątem zastąpienia pokazu sztucznych ogni, równie widowiskowym 

pokazem laserowym.  

Jednocześnie informuję, że zmiana postaw wobec pokazów 

pirotechnicznych jest nam znana. Miasto na przestrzeni ostatnich lat 

ograniczyło tego typu pokazy wyłącznie do imprez sylwestrowych. 

Dawniej pokazy pirotechniczne były obecne również np. podczas 

finałów WOŚP, czy cyklicznych imprez z okazji Nocy Świętojańskiej oraz 

sporadycznie przy innych okazjach. Skala użycia fajerwerków  

w sylwestra przez mieszkańców oraz podmioty prywatne jest 

nieporównywalnie większa niż pokaz miejski. Rezygnacja z niego 

miałaby zupełnie pomijalne znaczenie dla minimalizacji negatywnych 

zjawisk, o których Pani pisze. Pragnę zauważyć, że pokaz sztucznych 

ogni został przygotowany przez specjalistyczną firmę w miejscu,  

do którego nie miały dostępu postronne osoby, z zapewnieniem 



 

bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia zorganizowanego  

na pl. Krakowskim. Ponadto w celu ograniczenia ilości zużytych petard, 

zdecydowano się w tym roku na pokaz łączony tzn. użyto również 

laserów, a teren organizacji wydarzenia został uprzątnięty tuż  

po zakończeniu imprezy.  

 

Z poważaniem 

Stella Zaborowska – Nawrath 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu 

/podpisano elektronicznie/ 

 
 
 
 
Do wiadomości: 
- p. Ewa Weber - III Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 
- Biuro Rady, Urząd Miejski w Gliwicach 


