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ZAMIAST BIAŁYCH FARTUCHÓW CZARNE SKÓRY...

W ubiegłym roku do Pa-
bianic przyjechało nie-
wiele ponad 40 moto-

cyklistów. Podczas II zlotu le-
karze zajęli już cały plac na
Starym Rynku. – To ogrom-

ny sukces, któ-
ry pokazuje,

że takie spotkania na moto-
rach są potrzebne – mówi
Włodzimierz Dłużyński.
Grzegorz Elbe, gastroente-

rolog (lekarz leczący choro-
by przewodu pokarmowego),
do Pabianic razem z żoną przy-
jechał na suzuki z Tarnobrze-
gu.
– Na zlocie jestem pierwszy

raz i bardzo mi się podoba 
– usłyszeliśmy od medyka.
Na Starym Rynku lekarze

prezentowali swoje maszyny
kilkadziesiąt minut. 
Najdroższy seryjnie produ-

kowany model motocykla po-
siadał Paweł Banasiak, inter-
nista spod Piły.
– Jestem właścicielem hon-

dy goldwing – mówi z dumą
internista. – To motor prze-
znaczony na długie trasy. Bar-
dzo wygodnie się na nim sie-

dzi. Można posłuchać muzy-
ki. Motocykl kosztuje ponad
100 tysięcy złotych.
Ireneusz Marciniak przyje-

chał zGdańska na triumphie.
– Motor ma 2,3 litra pojem-

ności silnika. To najwięcej ze
wszystkich maszyn na zlocie
– powiedział nam I. Marci-
niak. – W swoim życiu mia-
łem już 17 motocykli. Na mo-
torach jeżdżę od 26 lat.
Lekarze, którzy przyjecha-

li do Pabianic z całej Polski, po-
wiedzieli nam, że są zrzesze-
ni w klubie, który otrzymał
już oficjalną nazwę „Doctor-
-Riders”. Zarzekali się, że pod-

czas zlotu nikt z nich nie roz-
mawia o chorobach, lekach
i najnowszych osiągnięciach
wmedycynie.
– Rozmawia się o przyjem-

nych rzeczach. Motorach, ko-
bietach... Na takim zlocie czło-
wiek odpoczywa – mówi in-
ternista Paweł Banasiak.
Pabianice reprezentowało

pięciu lekarzy: neurolog dr
Włodzimierz Dłużyński, uro-
log dr Grzegorz Krzyżanowski,
chirurg Jacek Dyba, stomato-
log Jarosław Krawczyk i uro-
log Marcin Dłużyński (brat or-
ganizatora zlotu).

TEKST I FOT. (STOP)

Lekarze na motorach
Do Pabianic, na II Ogólnopolski Motocyklowy
Zlot Lekarzy, przyjechało prawie 120 medyków.
Wsobotę pabianiczanie mogli na Starym 
Rynku z bliska przyjrzeć się motorom lekarzy.
Impreza ma coraz więcej fanów – powiedział
nam organizator zlotu dr Włodzimierz 
Dłużyński, neurolog z pabianickiego szpitala.

Do Pabianic zjechało na motorach prawie 120 lekarzy.
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Zawody jeździeckie i rąbanie drewna
DWAJ KANDYDACI NA PREZYDENTA ZGIERZA: Świętosław Go-

łek z PO i Radosław Gajda z PiS-u zabiegali w weekend o głosy
wyborców. Pierwszy zorganizował na stadionie ZKS „Włók-
niarz” zawody jeździeckie z piknikiem. Dzieci jeździły na ku-
cykach, dorośli mogli przejechać się bryczką i wypić piwo.
Tłumy przyciągnął wy-
stęp Bogusława Meca.
Pr zeds tawicie le

zgierskiej młodzieżów-
ki PiS ze swoim kan-
dydatem na prezyden-
ta... porąbali drewno
na opał rencistce, Te-
resie Kłys, z ul. Rem-
bowskiego. Miał to
byćprzykład praktycz-
nej realizacji hasła wy-
borczego PiS: „Bliżej
ludzi”.

TEKST I FOT. (DJ)
I na którego konia 
tu postawić?

ZGIERZ

Tragiczny weekend
Cztery osoby poniosły
śmierć w weekend
na drogach województwa.

WZgierzu na ul. Ozorkow-
skiej ciągnik siodłowy
wymusił pierwszeństwo i
zderzył się z vw jetta i re-
nault laguna. Kierowca
laguny, który w wypadku
został ciężko ranny, zmarł
w szpitalu. Obrażeń do-
znał też kierujący volks-
wagenem. 

W Zielęcinie (pow. pajęczań-
ski) kierujący fordem orio-
nem zjechał na pobocze
drogi i uderzył w betono-
wy przepust. W wyniku
zdarzenia śmierć poniósł
18-letni pasażer. Kierow-
ca trafił do szpitala. 

Na drodze do Glinnika (pow.
tomaszowski) kierowca
motoru jawa z dwoma pa-
sażerami, zjechał na po-
bocze i uderzył w próg
wjazdowy do bramy. 17-let-
ni pasażer poniósł śmierć
na miejscu, kierowca do-
znał złamania prawego ra-
mienia, a 19-latek, drugi
pasażer – ogólnych obra-
żeń. Jak ustalono kierują-
cy nie miał uprawnień,
a pojazd nie był ubezpie-
czony. 

W Józefowie (powiat toma-
szowski) 23-latek kierują-
cy volkswagenem jetta po-
trącił 75-latkę przechodzą-
cą przez jezdnię. Kobieta
poniosła śmierć na miej-
scu. (KSAF)

Jedna osoba została  wczoraj ranna wwypadku na 
ul. Piłsudskiego w Zgierzu. Kierowca opla vectry stracił
panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik i wpadł na
drzewo. FOT. DOROTA JANKIEWICZ

Spłonęła stodoła

W nocy z soboty na niedzielę w Konstantynowie
przy ul. Lutomierskiej spaliła się  stodoła.
Budynek spłonął doszczętnie wraz ze znajdu-

jącymi się w nim trzema tonami siana, trzema tona-
mi słomy, trzema tonami zboża, wozem konnym, siecz-
karnią, drewnem opałowym oraz innymi przedmiota-
mi. 
Wskutek pożaru ucierpiały też pobliskie zabudowa-

nia. Opaleniu uległ garaż i stajnia oraz budynki na są-
siedniej posesji. Zniszczenia objęły styropianowe ocie-
plenie zewnętrzne, kolektory słoneczne, instalację
alarmową, rynny. Łączne straty oszacowano na ponad
60 tys. zł.
Przyczyną pożaru było prawdopodobnie zaprószenie

ognia. (DJ)
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