APEL DO MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW
W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ REKONSTRUKCJĄ
„BITWY MSZCZONOWSKIEJ”
21 – 22 WRZEŚNIA 2013r.
W związku z organizacją Festiwalu Historycznego Mszczonowskie Stowarzyszenie
Historyczne oraz Gminne Centrum Informacji zwracają się do mieszkańców miejskiego
rynku oraz jego najbliższej okolicy, a także przedsiębiorców mających tam swoje sklepy
i punkty usługowe o właściwe zabezpieczenie szyb okiennych i witryn tak, aby nie uległy
one zniszczeniu w wyniku planowanych eksplozji, jakie mają być częścią inscenizacji.
Można to uczynić poprzez naklejenie papierowych taśm (po przekątnych - X) na okna
i witryny. Prosimy także o wygaszenie na czas trwania przedstawienia świateł tak, aby
jak najwierniej odtworzyć realia miasta z kresu wojny. Władze samorządowe gminy
i organizatorzy inscenizacji wyrażają nadzieję, że włączycie się Państwo w realizację tego
niezwykłego wydarzenia, które po raz trzeci odbywać się będzie w Mszczonowie.
Jednocześnie informujemy, że z racji organizacji Festiwalu Historycznego
przeorganizowany zostanie ruch w centrum Mszczonowa. Zamknięte będą dla ruchu
samochodowego:
- Plac Piłsudskiego (parking przy Ratuszu) od czwartku 19.09 od godziny 19.00
do niedzieli 22.09 do godziny 20.00.
- ulice okalające Plac Piłsudskiego, czyli ul. Sienkiewicza i Nowy Rynek
w dniach 21- 22 września (21.09 sobota od godz. 6:00 do 22.09 niedziela
do godz. 19:00).
- ulica Warszawska (od ul. 3 Maja do ul. Rawskiej) 21 września
od godz. 12:00 do godz. 21:00, 22 września od godz. 12:00 do godz. 16:00.

Prosimy mieszkańców o wcześniejsze zabranie z placu i jego
okolic swoich samochodów. Przystanek PKS przeniesiony będzie od
dnia 20 września (piątek od godziny 20:00) na ulicę 3 Maja
(przy parku Narutowicza).
Na zakończenie pragniemy Państwa uprzedzić, że sobotnia (wieczorna) oraz
niedzielna (popołudniowa) inscenizacje i towarzyszące im odgłosy wybuchów oraz
strzałów mogą być uciążliwe dla dzieci, osób chorych lub w podeszłym wieku.
Nadmierny hałas źle znoszą także domowe zwierzęta. Prosimy o uwzględnienie tego
faktu i wcześniejsze zabezpieczenie swoich podopiecznych przed niepożądanymi
dla nich skutkami zaplanowanych widowisk.
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do niedzieli 22 września do godziny 20.00.

Organizator:

Mszczonowskie Stowarzyszenie
Historyczne

Patronat:

„Projekt dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Gmina Mszczonów

