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Ludowcy z Częstochowy 

Wyszli do pań 
w dniu ich święta

Z samego rana Ludowcy z Czę-
stochowy z Wicemarszałkiem 
Grzegorzem Boskim, Starostą 
Częstochowskim Krzysztofem 
Smelą i Wiceprzewodniczącym 
Rady Krajowej ZMW Michałem 
Dzwonnikiem złożyli życzenia 
częstochowiankom zmierza-
jącym do pracy i szkoły z okazji 
Dnia Kobiet. Nie mogło za-
braknąć także symbolicznych 
tulipanów.

– Dzień Kobiet to święto ra-
dosne, ale nasuwające również 
refl eksje. Dziś sytuacja kobiet 
w Polsce za sprawą działań obozu 

rządzącego została naruszona. 
Podważono ich prawo do samo-
stanowienia o sobie w najważ-
niejszej kwesti i. Dlatego mówimy 
o dniu referendalnym, o refe-
rendum w sprawach najważ-
niejszych, również w sprawach 
poczucia bezpieczeństwa. Trzeba 
wycofać się z wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego, który niestety 
zniszczył elementarne poczucie 
bezpieczeństwa kobiet  i w tej 
sprawie odwołać się do głosu 
obywateli i zapytać – jak chcecie, 
żeby to było poukładane, jak te 
sprawy powinny wyglądać? – 
mówią Ludowcy z Częstochowy.

Wilkowiecko

Czołowe zderzenie 
osobowego forda 
z ciężarówką

Kłobuccy śledczy wyjaśniają 
dokładne przyczyny i okolicz-
ności wypadku, do którego do-
szło w poniedziałek, 6 marca 
na DK 43 w Wilkowiecku. 
Kierujący osobowym fordem, 
z nieustalonych dotychczas 
przyczyn, zjechał na przeciw-
legły pas ruchu, czym dopro-
wadził do zderzenia czołowego 
z pojazdem ciężarowym. W wy-
niku zderzenia jedna osoba z ob-
rażeniami została przewiezione 
do częstochowskiego szpitala. 

Postępowanie w tej 
sprawie nadzoruje 
Prokuratura Re-
jonowa w Często-
chowie.

Około godziny 
8:10 ofi cer dy-

żurny z kłobuckiej komendy 
otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu 
drogowym na drodze krajowej 
numer 43 w miejscowości Wilko-
wiecko. Na miejsce skierowano 
policjantów z kłobuckiej dro-
gówki, którzy wstępnie ustalili, że 
kierujący fordem, 38-letni miesz-
kaniec powiatu kłobuckiego, 
jadąc w kierunku Kłobucka, 
z niewyjaśnionych dotychczas 
przyczyn zjechał na przeciwległy 
pas ruchu, po czym czołowo 
zderzył się z jadącym z prze-
ciwka kierującym pojazdem cię-
żarowym. W wyniku zderzenia, 
odłamki pojazdów uszkodziły 
jadący za fordem pojazd suzuki. 
Pojazdem ciężarowym kierował 
24-letni mieszkaniec powiatu 
zamojskiego, natomiast oso-
bowym suzuki 64-letni miesz-

kaniec powiatu kłobuckiego. 
Kierowca forda z obrażeniami 
został przewieziony do szpitala. 
Wszyscy kierujący byli trzeźwi. 
Na miejscu zdarzenia pracowali 
między innymi policjanci z kło-
buckiej drogówki. Na czas pro-
wadzenia policyjnych czynności, 
w tym oględzin droga była cał-
kowicie zablokowana, zostały 
wyznaczone objazdy. Dokładne 
przyczyny i okoliczności tego 
zdarzenia, będą wyjaśniane w to-
czącym się postępowaniu, pod-
czas którego kryminalni między 
innymi skorzystają z opinii bie-
głych z zakresu badania stanu 
technicznego pojazdów oraz 
rekonstrukcji wypadków drogo-
wych. Postępowanie nadzoruje 
Prokuratura Rejonowa w Często-
chowie.

Z okazji Dnia Kobiet Stowarzy-
szenie Wspólnie dla Częstochowy 
kolejny raz postanowiło w sym-
boliczny sposób przekazać kwiaty 
wszystkim częstochowiankom. Bu-
kiety z życzeniami dla wszystkich 
pań trafi ły dziś na ręce nietuzinko-
wych, częstochowskich przedsta-
wicielek kobiet – Pani Kowalskiej 
na Skwerze Solidarności, Haliny 
Poświatowskiej w Alei NMP oraz 
najmłodszej – Dziewczynki z gołę-
biami.

Tradycją jest, że właśnie 8 marca 
w szczególny sposób otaczamy Ko-
biety czułością, serdecznością i pre-

zentami w podziękowaniu za ich 
niesamowitość – mówi przedsta-
wiciel Stowarzyszenia. Chcieliśmy 
podtrzymać naszą tradycję i tak jak 
w poprzednich latach w ten sym-
boliczny sposób złożyć najlepsze 
życzenia dla wszystkich Pań, a może 
też przy okazji wywołać ich uśmiech 
na twarzy – dodaje.

Stowarzyszenie Wspólnie dla 
Częstochowy to grupa mieszkanek 
i mieszkańców chcących działać 
aktywnie dla Częstochowy. Wspie-
rają społeczność lokalną organi-
zując różnego rodzaje akcje przede 
wszystkim społeczne, charytatywne 
i proekologiczne.

Wspólnie dla Częstochowy

Kwiaty dla wszystkich 
częstochowianek
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