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Urodził się 14 marca 1961 roku w Mławie. Żonaty, dwie dorosłe i samodzielne córki, absolwentki
uczelni wyższych. Twórca i Prezes Międzynarodowego Komitetu Warcabowego Niepełnosprawnych. Wychowawca, menadżer, a także trener młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Jego podopieczni niejednokrotnie zdobywali i zdobywają medale w Mistrzostwach Europy i Świata.
ŻYCIOWE MOTTO: „Człowiek jest tyle wart, ile może dać z siebie innym” przyświeca mu zarówno
w życiu prywatnym, jak i w działalności na rzecz lokalnej oraz międzynarodowej społeczności.
ODZNACZONY MEDALAMI:
Za zasługi dla Oświaty i Kultury przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP,
za zasługi dla sportu przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu RP,
brązowym, a następnie srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.
Dwukrotnie nominowany do tytułu Mławianina Roku za prace społeczne.
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Przemysłowa hodowla kurczaków jest bardzo
uciążliwa dla ludzi mieszkających w bliskim
sąsiedztwie ferm. Dzieje się tak z powodu
uciążliwych odorów, ale także zanieczyszczeń
wód powierzchniowych i gruntowych spowodowanych przenawożeniem gleb. Dochodzi do
tego koncentracja odchodów, która stanowi
bezpośrednie zagrożenie mikrobiologiczne.
Bakterie, jakie mogą przemieszczać wraz
z powietrzem czy przedostawać się do wód to:
gronkowce, pałeczki z grupy Coli, streptokoki
fekalne, laseczki różycy, prątki gruźlicy, chorobotwórcze gronkowce i paciorkowce, wirusy
pryszczycy oraz różnorakie grzyby i organizmy
pasożytnicze (np. tasiemce). Zespół badawczy
Health Risk Management & Communication przeprowadził ocenę epidemiologiczną
(w jednej z wsi, w której powstała ferma drobiu), wykazała ona bezpośredni związek pomiędzy pobliską fermą drobiu, a częstotliwością występowania dolegliwości zdrowotnych
(m.in. bólu głowy, kaszlu, piekących i łzawiących oczu) u osób mieszkających w pobliżu.
Ministerstwo Środowiska szykuje się na walkę
ze smogiem. W tym celu uruchomiło program,
który nazywa się i ma walczyć o „Czyste powietrze”, zakłada on finansowanie zarówno termomodernizacji, jak i wymiany źródeł ciepła. Jego
celem jest ochrona powietrza i poprawa jego

jakości. W związku z czym na termomodernizację oraz finansowanie źródeł ciepła przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł, a łączny
koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł. Dlatego
postanowiliśmy utworzyć specjalny punkt
w Starostwie Powiatowym, który będzie pomagał mieszkańcom uzyskać dofinansowania,
a są one bardzo wysokie, mogą pokryć nawet
do 90% inwestycji. Jest o co walczyć, dla lepszej
jakości powietrza.
Chcemy uniknąć podobnych skutków, w naszym otoczeniu jest już wystarczająco dużo
kurników, chcemy blokować powstawanie
kolejnych. Gdy już zadbamy o jakość powietrza
w naszym powiecie, postaramy się, aby mieszkańcy mogli z tego korzystać. Zamierzamy
wybudować nowe ścieżki rowerowe łączące
większe miejscowości w powiecie z miastem
Mława, aby w łatwy i przede wszystkim bezpieczny sposób można było dojechać rowerem
do miasta. Ułatwi to cyklistom przemieszczanie
się, pozwoli również rodzicom odetchnąć, kiedy
ich dzieci same wyjdą na rower.
Nie o każdej porze roku możliwy jest dojazd do
miasta rowerem, dlatego kolejnym punktem
naszego planu jest rozszerzenie komunikacji
miejskiej na pobliskie miejscowości. Chcemy utworzyć 4 a nawet 6 pętli, które swoim
zasięgiem obejmą miejscowości w powiecie
sprawnym transportem. Chcemy skorzystać
z rozwiązań podobnych do tych zastosowanych
w Mławie.
PROSZĘ PAŃSTWA O POPARCIE I GŁOSY.
RAZEM MOŻEMY POPRAWIĆ JAKOŚĆ ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW POWIATU MŁAWSKIEGO.
Leszek Leon Pętlicki

Materiał finansowany ze środków KWW Sławomira Kowalewskiego
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Szanowni Państwo. Przed nami wybory samorządowe. W ich kontekście oddaję się do Waszej
dyspozycji jako kandydat do Rady Powiatu
Mławskiego z ramienia Komitetu Wyborczego
Wyborców Sławomira Kowalewskiego. Kluczowym punktem mojego programu jest czyste
powietrze, gdyż w obrębie naszego powiatu
jest ono dobrem deficytowym. Jego brak odbija się negatywnie na zdrowiu, życiu i komforcie naszych rodzin. Wciąż budowane są nowe
fermy drobiu zatruwające powietrze, którym
wspólnie oddychamy.

