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„?wi?to Chleba i Piernika" prze?o?one na 2021

?wi?to Chleba i Piernika prze?o?one ? na przysz?y rok. Podobna sytuacja dotyczy innych imprez,
które zaplanowano na okres wakacji.
Zgodnie z wcze?niejszymi przewidywaniami w?adze Jawora zosta?y zmuszone do prze?o?enia
tegorocznego ?wi?ta Chleba i Piernika na przysz?y rok. Organizowana od ponad 20 lat jaworska
impreza mia?a si? odby? w ostatni weekend sierpnia.
Obecnie organizacja imprezy masowej jest niemo?liwa ze wzgl?du na obowi?zuj?ce przepisy.
Tak?e nasi najwi?ksi sponsorzy, czyli firmy zwi?zane z bran?? piekarsk? i cukiernicz? oraz sami
piekarze i cukiernicy nie s? w stanie zagwarantowa? udzia?u w tej imprezie. Obecna sytuacja
wymusza tak?e inne podej?cie do tegorocznych wydatków miasta. Priorytetem jest pomoc
przedsi?biorcom, czy s?u?bie zdrowia oraz zrealizowanie inwestycji - dla miasta to oznacza inne
wydatki, a tak?e du?o mniejsze wp?ywy do bud?etu z Pit i CIT, dlatego te? wydatki na tego typu
wydarzenia musz? zosta? zawieszone. – mówi Burmistrz Emilian Bera.
Powiem szczerze, ?e odwlekali?my jak najd?u?ej w czasie opublikowanie komunikatu w tej sprawie
?udz?c si?, ?e Covid-19 definitywnie cofnie si? i opu?ci Polsk?, a nasze ?ycie wróci do normy.
Niestety, koronawirus nadal jest z nami obecny, chocia? wiele przestrzeni codziennego ?ycia
wróci?o do normalno?ci. – kontynuowa? burmistrz.
Logistyka przedsi?wzi?cia, jakim jest ?wi?to Chleba i Piernika, gromadz?cego kilkana?cie tysi?cy
ludzi, nie pozwala na organizacj? tak masowej imprezy w obecnym czasie epidemiologicznym.
Wiele wskazuje na to, ?e zakaz organizowania imprez masowych b?dzie obowi?zywa? równie?
przez miesi?ce wakacyjne. Niestety, jak wynika z przewidywa? ekspertów, wszystkie wakacyjne
wydarzenia kulturalne, koncerty, festiwale, itp. nie tylko w 2020, ale tak?e w 2021 roku stoj? pod
znakiem zapytania.
Kiedy zostanie zniesiony zakaz organizowania imprez masowych?
Informacja o znoszeniu niektórych obostrze? przez rz?d ucieszy?a wielu Polaków. Od 20 kwietnia
wolno nam wi?cej: zniesiono m.in. zakaz przemieszczania si?, a tak?e zakaz wst?pu do lasów, czy
parków. Mo?emy korzysta? z hoteli i innych miejsc noclegowych, wolno tak?e korzysta? z:
bibliotek, muzeów i galerii sztuki. Otwarte zosta?y równie? bran?e kosmetyczne, odzie?owe,
si?ownie, kluby fitness. Wszystko oczywi?cie z ograniczeniami narzuconymi przez rz?d. G?ówny
Inspektor Sanitarny rekomenduje odwo?anie wszystkich imprez masowych powy?ej 1000 osób do
odwo?ania. Nie zosta?y one uwzgl?dnione w ?adnym z 4 rz?dowych etapów znoszenia obostrze?.
Imprezy masowe przywrócone od 2021 roku?
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Ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadze? obowi?zuj? jak na razie do
odwo?ania. W zwi?zku z tym, ?e nie zosta?y uwzgl?dnione w planie odmra?ania gospodarki,
mo?na wnioskowa?, ?e rz?d planuje zniesienie tych ogranicze? jako jednych z ostatnich. Wiele
wskazuje na to, ?e zgoda na organizacj? imprez masowych i zgromadze? zostanie wydana dopiero
po zniesieniu obostrze? zawartych w 4 etapie.
Ju? teraz wielu organizatorów przenosi na jesie? imprezy, które pierwotnie mia?y si? odby? w
miesi?cach letnich. Czy mo?emy by? jednak pewni, ?e od wrze?nia czy pa?dziernika ?ycie wróci
do normy na tyle, by imprezy masowe mog?y by? organizowane? Wizji tej zaprzeczaj?
zdecydowanie eksperci do spraw zdrowia. Podkre?laj? oni, ?e zgromadzenia nie b?d? mo?liwe,
dopóki szczepionka nie zostanie rozpowszechniona w ci?gu 12-18 miesi?cy. Ich zdaniem, imprezy
masowe, takie jak zawody sportowe, czy koncerty, b?d? odmra?ane jako ostatnie. Imprezy
masowe zostan? przywrócone jako ostatnie. Patrz?c realistycznie, mówimy najwcze?niej o jesieni
2021.
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