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Jaworze- Sylwester bez fajerwerków?
Data publikacji: 28.12.2018 9:15

Od 16 lat Gmina Jaworze organizuje Sylwestra w Amfiteatrze. Nie inaczej będzie w tym roku,
start zabawy przewidziano na godzinę 22:00. Całość imprezy zakończy pokaz sztucznych
ogni. W związku z nim, władze gminy przygotowały ankietę.
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W programie Ośrodek Promocji Gminy Jaworze zaplanował zabawę taneczną z DJ-em, wójt z radnymi złożą życzenia
noworoczne, nie zabranie także drobnego poczęstunku i napitku, a także pokazu ogni sztucznych. - …No właśnie –
pokaz fajerwerków. Wzorem innych miast, w tym Bielska-Białej, chciałbym zapytać mieszkańców Jaworza
o to, jak wyobrażają sobie Sylwestra za rok i w kolejnych latach – z fajerwerkami czy bez tego pokazu, ale za
to np. z laserami? Ankieta będzie aktywna do 31 grudnia – informuje Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza.
Wójt uspokaja, że w tym roku o północy z 31 grudnia na 1 stycznia ogniami sztucznymi przywitamy jeszcze Nowy
2019 Rok (OPGJ zamówił pokaz już latem). - Ale to od Was zależy decyzja, co kolejnym razem. Stąd też liczę na
poważne komentarze i dyskusję w tym temacie – bez obrażania i bezsensownego hejtu. Poza tym może
jakieś propozycje odnośnie tej imprezy – może pora coś zmienić… - pisze wójt na swoim profilu FB

Radosław G. Ostałkiewicz
około 3 lat temu

Od 16 lat już tradycją w Jaworzu stało się wspólne żegnanie starego i
witanie Nowego Roku - po raz pierwszy Gmina Jaworze zorganizowała
oficjalne "Noworoczne Winszowani" w Sylwestra 2004 r. Tym razem nie
będzie inaczej...
Już dzisiaj zapraszam Państwa na Sylwestra do jaworzańskiego
Amfiteatru (31 grudnia - start już tuż po godz. 22:00). W programie
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze zaplanował zabawę taneczną z DJ-em,
a ja z kolei będę mógł wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy ...
Zobacz więcej —
Sylwestra w: "Obora" Amfiteatr Jaworze.
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