„Jura Riders” TCM
Stowarzyszenie „Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty
do Częstochowy

Częstochowa, 20 lutego 2013r.

Pan Artur Bednarek
Komendant Policji w Częstochowie

Jak w latach poprzednich, tak i w tym roku, w dniach 20 i 21 kwietnia odbędzie się
w Częstochowie duża impreza motocyklowa. W jej skład wchodzą:
Ogólnopolska Akcja Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych pn. „MOTOSERCE” 2013,
w sobotę 20 kwietnia br. Jej częstochowska edycja będzie realizowana przez nas: Towarzystwo
Motocyklowe „Jura Riders” i Stowarzyszenie „Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy”,
na Placu Biegańskiego i wyjątkowo - także w niedzielę 21 kwietnia, na Błoniach Jasnogórskich
(jak dotychczas, przed uroczystą Mszą Św. inaugurującą sezon motocyklowy – organizator:
Międzynarodowy Rajd Katyński).
II Ogólnopolskie Dni Motocyklowe „Custom Bike Works – CBW”, organizowane przez odrębny
podmiot CBW, na placu Biegańskiego i w III Alei NMP, w dniach 20 i 21 kwietnia br.
Na te działania uzyskaliśmy akceptację Urzędu Miasta Częstochowy.
Integralna częścią pielgrzymki motocyklistów polskich na Jasną Górę jest uroczysta parada
– przejazd motocyklistów od „Przeprośnej Górki” w dzielnicy Mirów, przez miasto w kierunku
klasztoru. W latach minionych, częstochowscy motocykliści pomagali w organizacji tego przejazdu.
W tym roku również chcemy uczestniczyć w tym działaniu w niedzielę 21 kwietnia, a co z tym się
wiąże – w przygotowaniu i ew. pomocy przy zabezpieczeniu przejazdu kolumny motocyklowej.
Mamy nadzieję, że ubiegłoroczne złe doświadczenia nie zaistnieją w tym roku i wszyscy wspólnie
będziemy mogli cieszyć się podczas tego największego motocyklowego święta w Polsce.
Na potrzeby organizacji parady motocyklowej, monitorujemy aktualne (na kwiecień br.)
możliwości przejazdu Aleją NMP, i pewnie najkorzystniejsza wersja byłaby następująca:
od ul. Mirowskiej - ul. Warszawską do Al. Jana Pawła II, potem JPII do ul. Kościuszki w kierunku
Alei NMP, potem wjazd na środkowy pas Alei NMP i poprzez plac Biegańskiego III Aleją w stronę
al. Sienkiewicza i pod klasztor na Błonia Jasnogórskie.
Byłoby to naszym zdaniem (zgodnie z informacją Zarządu Dróg i Transportu
w Częstochowie, o realizacji remontu Al. NMP), najdogodniejsze i dostojne podjechanie do
Klasztoru Jasnogórskiego, a nam pozwoliłoby zrealizować w porozumieniu z organizatorem parady,
powitanie motocyklistów w Częstochowie na głównym placu miasta, tak, jak to bywało
w przeszłości, do której jako Stowarzyszenie – nawiązujemy.
Prosimy Pana Komendanta o uwzględnienie naszych organizacji motocyklowych i naszych
propozycji, przy opracowywaniu przejazdu kolumny motocyklistów przez Częstochowie
w niedzielę 21 kwietnia br.
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