Stowarzyszenie
„Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy”
Częstochowa, ul. Kopernika 6/10
tel. 600 046 111
oraz Klub Motocyklowy „Jura Riders” TCM
Częstochowa

Komunikat
Z przyjemnością informujemy, że w dniach 20 i 21 kwietnia 2013r.
odbędzie się w Częstochowie impreza motocyklowa pod nazwą
„Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy”
w 80 lat od rozpoczęcia zjazdów gwiaździstych organizowanych przez Częstochowskie
Towarzystwo Cyklistów i Motocyklistów.
Na całość imprezy złożą się:
II Ogólnopolskie Dni Motocyklowe „Custom Bike Works” ( www.c-b-w.pl ), 20 i 21.04
organizowane przez Firmę CBW. Na środkowym deptaku III Alei NMP i na Placu Biegańskiego
zajmą miejsce wystawcy, producenci i handlowcy akcesoriów motocyklowych, będą także stoiska
gastronomiczne i rożnego rodzaju pokazy pojazdów mechanicznych.
MOTOSERCE 2013 -Ogólnopolska Akcja Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych,
organizowana w naszym mieście przez Klub Motocyklowy „Jura Riders” TCM.
( www.jurariders-tcm.pl )
Na Placu Biegańskiego w sobotę 20.04 i na Błoniach Jasnogórskich w niedzielę 21.04
stanie specjalistyczny autobus do pobierania krwi. Współpracują z nami Polski Czerwony Krzyż
w Częstochowie i Stacja Krwiodawstwa.
„Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy”, w niedzielę 21.04, współrealizowany
z gminą Olsztyn k. Częstochowy,
którego program szczegółowy znajduje się na plakacie Zjazdu
i na www.motozjazd-czestochowa.pl
Pragniemy podziękować wszystkim organizacjom, stowarzyszeniom, firmom prywatnym
i ludziom dobrego serca za wsparcie dla naszej inicjatywy, pomoc rzeczową i finansową, oraz za
dobre słowa, które do nas docierają.
Dziękujemy władzom miasta Częstochowy i gminy Olsztyn, Policji śląskiej i pozostałym
służbom porządkowym , przychylnym dla naszych działań.
Mamy poczucie realizacji bardzo ważnej inicjatywy społecznej, sportowej i kulturalnej, za
która stoją dokonania naszych poprzedników, cyklistów i motocyklistów, począwszy od 1893 roku.

Informujemy również, że zdecydowanie odcinamy się od wszystkich kąśliwych ataków na
nasze Stowarzyszenie i naszych Członków, oraz próby upolitycznienia naszych działań, czynione przez
Pana Wiktora Węgrzyna i Stowarzyszenie „Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński”.
Opublikowany komunikat 1/13 SMMRK ( http://rajdkatynski.net/images/dokumenty/Komunikat%20113.pdf ), jednoznacznie pokazuje zajadłość i chęć decydowania o nas i o naszym mieście.
Częstochowa, 08 kwietnia 2013r.
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