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Opozycja protestuje przeciwko uszczupleniu dochodów powiatu o 100 tys. zł

SzefowaPUPkupi
mieszkaniezdużąulgą?

Ruszyły wieczory
w parowozowni

Grupa teatralna Banana Perwers w parowozowni

Jest gdzie spocząć
Rawa zainwestowała w kosze
naśmieciiławki.30nowychkoszy już pojawiło się na ulicach
Rawy.
–Znacznaczęśćznichzostała
wymieniona, bo stare były
zniszczoneizardzewiałe–mówi
ArturPiotrowski,naczelnikwydziału gospodarki komunalnej
rawskiego ratusza.
Połamane ławeczki również
wymieniono na nowe, stylowe.
Taka pojawiła się m.in.
przyprzystankunaul.Krakowskiej.
– Z ławkami mamy coraz
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Aneta Grinberg
Rawa Mazowiecka

Nowa ławka kosztuje
480 zł, a kosz 219 zł

częściej problem. Mieszkańcy
nie chcą, aby stały przy ich domach, bo obawiają się nocnych
hałasówmłodzieży–mówiPiotrowski.–Astarszeosobydomagają się ich niemal wszędzie.

Gdzie te torebki?
Agnieszka Kubik
Skierniewice

Jedna ze skierniewiczanek narzeka na brak pakietów higienicznychnadzalewemZadębie.
–Mieszkamniedaleko,więcczęstochodzęzpsemwokółzalewu
– mówi pani Maria. – Noszę ze
sobą pakiet, który biorę ze stojaka na swoim osiedlu, ale pies,
nieoczekiwaniedlamnie,ostatnio podczas takiego wyjścia załatwiłsiędwukrotnie.Zadrugim
razemmusiałamwysłuchaćkomentarzy przechodzących ludzi.Niestety,nadzalewem,przynajmniej od strony ulicy
Strobowskiej, nie ma żadnych
torebek na odchody psów.

Piotr Zawadzki, naczelnik
wydziału spraw komunalnych
urzędu miasta, nie odpowiada
jednoznacznie,czynowechwytaki z pakietami higienicznymi
pojawią się nad zalewem.
– Uzupełnimy pakiety tam,
gdziechwytakijużsą.Jużposzło
zamówienie na 50 tysięcy sztuk
nowych torebek – mówi.
– Trudno natomiast, żeby pakietybyły wszędzie.Właściciele
psów powinni pamiętać, żeby
nie oglądać się na miasto i stale
nosić przy sobie jakieś torebki.
A myślę, że komentarze innych
ludzisąnajlepszymczynnikiem,
motywującym do tego, by
po swoim psie sprzątnąć – dodaje.

Martyna Szpiek-Górzyńska,
dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Łowiczu, chce wykupić od powiatu swoje mieszkanie z pokaźną bonifikatą. Zarząd Powiatu Łowickiego przeforsował w radzie uchwałę,
w której ulga dla dyrektorki
może sięgać nawet 60 proc.
wartości lokum przy ul.
Podrzecznej. Działania władz
powiatu krytykuje opozycja.
Szefowa PUP już od kilku lat
stara się wykupić od powiatu
72-metrowe mieszkanie, które
zajmuje w przedwojennej kamienicy w centrum Łowcza.
– Prosiłam, aby potraktowano mnie tak, jak innych
mieszkańców powiatu, którym
mieszkania sprzedawano z bonifikatami, sięgającymi nawet
95 proc. – mówi dyrektor
Szpiek-Górzyńska.
Zajmowany przez nią lokal
wyceniono na ponad 172 tys.
zł. Władze powiatu łowickiego, którym do 16 marca
przewodził starosta Janusz Michalak (PiS), nie kwapiły się
do dania tak znaczącej ulgi dyrektorce PUP. Nowa władza ze
starostą Krzysztofem Figatem
(PSL) na czele potraktowała
prośbę Martyny Szpiek–Górzyńskiej znacznie życzliwej.
– Analizowaliśmy ceny
mieszkań oraz stan budynku
i uznaliśmy, że możemy zbyć
ten lokal najemcy ze zniżką
sięgającą do 60 proc. ceny rynkowej – informuje Michał
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W sobotę grupa teatralna Banana Perwers z Klubu Oaza zainaugurowała cykl imprez
pod wspólną nazwą „Wieczór
w parowozowni”. W ubiegłym
roku wieczory cieszyły się dużą
popularnością.
– Kończy się długi weekend,
więc obawiałam się, czy przyjdziecie na nasze spotkanie
–zwróciłasiędowidowniDominika Dawidowicz, szefowa BananaPerwers.–Alewidzępełną
salę i cieszę się, że jesteście
z nami.
Rzeczywiście–halaskiernie-

wickiej parowozowni była wypełnionadoostatniegomiejsca.
Zespół Dominiki Dawidowicz
wystawił„Staregozazdrośnika”
według Cervantesa oraz szereg
tekstów satyrycznych, między
innymi z repertuaru Kabaretu
Dudek. Na koniec było trochę
starej piosenki satyrycznej
w
wykonaniu
Dominiki
Dawidowicz i Pauliny Krajewskiej. Akompaniował Włodzimierz Stefanowicz.
Kolejny „Wieczór w parowozowni” odbędzie się 2 czerwca.
Teatr Banana Perwers zamierza
przygotować na tę okazję
„Tramwaj zwany pożądaniem”
według Tennessee Wiliamsa.

Władze powiatu łowickiego zbywają mieszkania w przedwojennej kamienicy już od kilku lat

Śliwiński (PSL), członek zarządu powiatu łowickiego.
Na ostatnim spotkaniu powiatowych radnych uchwała
w tej sprawie została przyjęta
– przy sprzeciwie opozycji –
przez większość członków
rady. Opozycyjny radny Waldemar Wojciechowski (Koalicja Ziemi Łowickiej) złożył nawet wniosek o to, aby dyrektorce
PUP
sprzedać
mieszkanie bez zniżki. Gdy
propozycja ta przepadła w głosowaniu, to zgłoszono zmniejszenie planowanej bonifikaty
do 25 proc. Większość radnych
nie poparła tej propozycji.

–Ulgawkwocie100tys.złdla
osobytakdobrzesytuowanejjak
pani dyrektor to przesada
– uważa dziś już opozycyjny
radny Janusz Michalak. – Tym
bardziej że mieszkanie nie jest
sprzedawanewprzetargu,apani
dyrektor korzysta z prawa pierwokupu, co także jest znaczącymprzywilejem–przypomina.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka(KoalicjaZiemiŁowickiej)
twierdzi,żemieszkaniezostanie
sprzedane pani dyrektor prawdopodobniezapołowęjegoceny
rynkowej. Szefowa PUP jest zadowolona z decyzji władz powiatu łowickiego.

Co ciekawe, Martyna Szpiek–Górzyńska w swoim ostatnim
piśmiedowładzpowiatuprosiła,
aby mogła nabyć zajmowane
mieszkaniezbonifikatą50-procentową, ale liczoną od ceny
rynkowej,
pomniejszonej
o 40 tys. zł. Skąd ta kwota?
Kilka lat temu właśnie
o 40 tys. zł mniej zapłaciła
za mieszkanie w tej kamienicy
córkaówczesnegostarostyJanusza Michalaka. Lokal był wystawiony do sprzedaży w trzech
przetargach. W ostatnim jego
cenę zarząd powiatu łowickiego obniżył o 20 proc. w stosunku do ceny rynkowej.
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Weekend z filmami dokumentalnymi

Zostali odznaczeni za wieloletnią pracę

Od 11 do 13 maja w skierniewickim Młodzieżowym Centrum Kultury odbędzie się
pokaz filmów dokumentalnych.
Impreza będzie nosiła tytuł
„Weekend z festiwalem Planet
Doc” i będzie częścią „Festiwal
Planet Doc”. Poza Skierniewicami, podobne pokazy zaplanowano w dwudziestu jeden
innych miastach Polski. Główne obchody festiwalu odbędą

się w Warszawie (11 – 20 maja)
i we Wrocławiu (14 – 20 maja).
W czasie trwania skierniewickiego weekendu widzowie będą mogli obejrzeć sześć filmów,
nakręconych w ubiegłym roku.
Projekcje festiwalowych filmów
zaplanowano codziennie o godzinie 18 i 20.30. Bilety
na poszczególne seanse będą
kosztowały 5 złotych.
aw
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Strażacy z OSP zostali odznaczeni medalami

Trzy tysiące dolarów łapówki

Najechał na tył

Druhowie strażacy uroczyście
obchodzili dzień swojego patrona, św. Floriana. Uroczystości
rozpoczęła msza św. Później
strażacy przemaszerowali
do swojej siedziby przy pl. Wolności. Tutaj odbyła się dalsza
część obchodów. Druhom
zostały wręczone odznaczenia
w postaci dwóch złotych
i dwóch srebrnych medali
za długoletnią pracę. – Złote
medale otrzymali Józef Kozłowski i Jarosław Nastarowicz

Taką kwotę wręczył policjantom kierowca, którego zatrzymano w miejscowości Jeruzal.
51-letni mieszkaniec
Mszczonowa miał w wydychanym powietrzu 1,14 promila
alkoholu. Ponadto
w jego aucie policjanci znaleźli
papierosy bez polskiej akcyzy.
Grozi mu kara do 10 lat więzienia. tomi

W Julianowie, gmina Rawa,
na remontowanym odcinku
drogi krajowej nr 8 doszło
do kolizji. 30-latek, kierujący
daewoo espero, nie zachował
ostrożności i najechał na tył
opla astry. O mały włos nie
doszłoby do zderzenia z trzecim samochodem. Sprawca
został ukarany mandatem karnym w wysokości 200 zł.
ag
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– mówi Janusz Czech, prezes
OSP. – Natomiast srebrnymi
zostali odznaczeni Bartek
Kamiński i Piotr Janowski.
Oprócz nich 25 druhów otrzymało odznaczenia za długoletnią pracę – dodaje prezes. Najstarszym druhem w rawskiej
OSP jest Jan Fabiański, który
jest strażakiem od 60 lat. Natomiast 55-letnim stażem pracy
mogą się pochawlić: Józef
Kozłowski, Czesław Beta
i Andrzej Kamiński. ap

