Czy zamiast MIASTECZKA URSUS
bêd¹ drugie Skorosze?
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dla inwestora zbyt wysokim kosztem, kiedy nie mo¿e on
rozporz¹dzaæ swoimi terenami. Po tak d³ugim czasie trzeba
stwierdziæ, ¿e Celtic nie zdecydowa³by siê kupiæ tych terenów w 2006 roku wiedz¹c, ¿e Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ursusa, a g³ównie Energetyka Ursus Sp. z o.o., bêd¹
decydowaæ co mog¹ tam robiæ, a co nie. A przecie¿ Stowarzyszenie mog³o wystartowaæ w przetargu i zakupiæ te tereny, i wtedy wed³ug swoich planów budowaæ przemys³ na
tych terenach. Do przetargu zg³osi³ siê jednak tylko Celtic, a
przecie¿ panowie ze Stowarzyszenia ju¿ dzia³ali na tych terenach, wczeniej niejednokrotnie jako dyrektorzy w fabryce traktorów, a póniej prowadz¹c swój biznes na dzia³kach,
czy budynkach wczeniej nale¿¹cych do Zak³adów Mechanicznych Ursus. W tym przypadku nasuwa siê kolejne pytanie do Stowarzyszenia  Dlaczego Stowarzyszenie nie zdecydowa³o siê przyst¹piæ do przetargu, aby móc zagospodarowaæ teren wed³ug swojego pomys³u tylko teraz przeszkadza cokolwiek na nim wybudowaæ? Ma³o prawdopodobne, ¿e mieszkañcy Ursusa uzyskaj¹ odpowied. A podobno Stowarzyszenie dzia³a te¿ na ich rzecz.

BADANIA OBOP

Tydzieñ temu w rozmowie telefonicznej przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ursusa Miros³aw Obarski zarzuci³, ¿e badania opinii publicznej s¹ zlecone przez Celtic.
Nikt nigdy tego nie negowa³, tym bardziej, ¿e wyniki badañ
by³y opublikowane przez Celtic na ³amach wielu lokalnych
gazet.
Firam TNS OBOP, która wykona³a te badania na grupie
ponad tysi¹ca mieszkañców Ursusa, jest instytucj¹ niezale¿n¹ i nie mog¹ siê kierowaæ oczekiwaniami Celtica. Na
podstawie rozmów z wieloma mieszkañcami Ursusa przedstawiono, czego oni pragn¹.
Nikt nigdy nie zabrania³ zamówiæ badañ Stowarzyszeniu,
ale byæ mo¿e spowodowane jest to obaw¹, i¿ dzia³ania Stowarzyszenia nie jest zgodne z wol¹ mieszkañców. Bo tego,
¿e zdecydowana wiêkszoæ mieszkañców opowiedzia³a siê
po stronie Planu nikogo nie dziwi, tym bardziej ¿e obraz zdegradowanych terenów nie jest najlepsz¹ wizytówk¹ Ursusa.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ursus
- nie odpowie mieszkañcom
W zesz³ym tygodniu do biura Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ursusa wp³ynê³y pytania od naszej Gazety dotycz¹ce dzia³añ Stowarzyszenia, które rzeczywicie by³yby w interesie mieszkañców Ursusa. Niestety nie dostalimy odpowiedzi.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Miros³aw Obarski w pierwszej rozmowie telefonicznej zapewni³, ¿e nadel¹ odpowiedzi, a dwie godziny póniej zmieni³ zdanie, i¿ tych
kilku przedsiêbiorców nie bêdzie na te pytania odpowiadaæ.
Poniewa¿ te pytania zebralimy od mieszkañców, jest nam niezmiernie przykro, ¿e Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ursusa nie chce przedstawiæ swojego
punktu widzenia i swoich planów. Przypominamy ich treæ poni¿ej.
1. Czy Stowarzyszenie zdaje sobie sprawê, czego chc¹ mieszkañcy Ursusa?
2. Czy Stowarzyszenie zdaje sobie sprawê, ¿e nie ma chêtnych przemys³owców do inwestowania w Ursusie?
St¹d przemys³ przez ca³y czas siê wyprowadza.
3. Kto upowa¿ni³ Stowarzyszenie, aby dzia³a³o w imieniu mieszkañców Ursus, skoro z badania opinii publicznej
wynika, ¿e zdecydowana wiêkszoæ mieszkañców opowiada siê za planem miejscowym, a samo Stowarzyszenie w ostatnich wyborach samorz¹dowych zajê³o ostatnie miejsce (g³osowa³o na nie niewiele ponad sto osób!)?
4. Dlaczego Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ursusa broni tylko kilku (chyba szeciu) przedsiêbiorców, a nie
jak ich nazwa wskazuje nie dzia³a w interesie dzielnicy Ursus?
5. Dlaczego Stowarzyszenie broni (a mo¿e do tego zosta³o powo³ane?) Energetykê Ursus, która ¿¹da od
mieszkañców Ursusa chyba najwy¿szych stawek za media w Warszawie?
6. Rozumiemy, ¿e Stowarzyszenie zdaje sobie sprawê z tego, ¿e w naszej dzielnicy potrzebne s¹ szko³y,
¿³obki i przedszkola, bo ju¿ teraz brakuje miejsc, a na przedszkola prywatne nie ka¿dego staæ. Jak Stowarzyszanie wyobra¿a sobie zaspokojenie potrzeb mieszkañców dzielnicy w tej kwestii bez uchwalenia planu miejscowego?
7. I wreszcie, czy Stowarzyszenie hamuj¹c rozwój zaniedbanych terenów poprzemys³owych nie powinno zmieniæ swojej nazwy?

PODSUMOWANIE
Po pierwsze przemys³u w Ursusie nie bêdzie, bo nie
wróci na te tereny, gdy¿ nie ma chêtnych na budowanie
przemys³u kilka kilometrów od Pa³acu Kultury.
Po drugie szkó³ przedszkoli i ¿³obków przy braku planu nie bêdzie, czyli dodatkowych miejsc dla dzieci, co
roz³adowa³y nat³ok obecnie panuj¹cy w szko³ach.
Po trzecie obce osoby niestety decyduj¹ o cudzej
w³asnoci, twierdz¹c, ¿e jest to w interesie mieszkañców Ursusa, co jest manipulacj¹.
Po czwarte, nie bêdzie dodatkowych miejsc pracy,
które zapewniaj¹ zapisy planu.
Po pi¹te, jak Celtic wyst¹pi do s¹du to my mieszkañcy Ursusa te¿ zap³acimy za korzystanie z tych dróg,
po których ca³y czas jedzimy.
I to tylko dziêki niewielkiej grupie osób, która wszystkimi mo¿liwymi sposobami stara siê zablokowaæ Plan i
nie pozwala rozpocz¹æ realizowania inwestycji.

Ale Ursus zyska dziêki staraniom Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ursusa NOWE PIÊKNE BLOKOWISKO, czyli drugie Skorosze.

Gmina Micha³owice
Mazowieck¹ Gmin¹ Roku 2012

17 listopada zosta³a rozstrzygniêta V edycja Konkursu Mazowiecka Gmina Roku.

W tym roku kapitu³a konkursu ponownie przyzna³a
nam I miejsce, a tym samym otrzymalimy z³ot¹
statuetkê Or³a Mazowieckiego Samorz¹du.
Statuetka i dyplom dla
gminy Micha³owice zosta³y
odebrane przez wójta gmi-

edukacji czy ochronê rodowiska.
Przyznany tytu³ jest z jednej strony dowodem uznania, z drugiej za motywacj¹
do dalszych dzia³añ na
rzecz spo³ecznoci lokalnej.
Konkurs na najlepsz¹

ny, Krzysztofa Grabkê, podczas Wielkiej Gali Mazowsza Samorz¹d i Przedsiêbiorczoæ.
Zdobywaj¹c tytu³ Mazowieckiej Gminy Roku po raz
kolejny (przypomnijmy
pierwszy raz w 2010 roku),
nasza gmina jest postrzegana jako ta, która stale
d¹¿y do podnoszenia standardu ¿ycia mieszkañców
poprzez m.in. poprawê infrastruktury, wysok¹ jakoæ

gminê wiejsk¹ woj. mazowieckiego zosta³ zorganizowany przez firmê Europa
2000 Consulting Sp. z o.o.
oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemys³u i
Us³ug. Honorowy Patronat
sprawowa³ Marsza³ek Województwa Mazowieckiego,
Adam Struzik oraz Prezydent M. St. Warszawy,
Hanna Gronkiewicz 
Waltz.
www.michalowice.pl

Wielokrotnie Stowarzyszenie zarzuca³o Gazecie jednostronnoæ. W tej chwili, jednak sie okaza³o, ¿e
Stowarzyszenie nie chce udzielaæ odpowiedzi na pytania, które byæ mo¿e s¹ dla nich k³opotliwe.
Przypominami jeszcze, i¿ w pismie zapewnilimy Stowarzyszenie, i¿ ich odpowiedzi uka¿¹ siê na
³amach Gazet w nie zmienionej formie, czyli w dok³adnie takiej samej jakiej udziel¹.

Nie jedz tego na surowo!

D³ugotrwa³e gotowanie, duszenie czy pieczenie pozbawia wiele produktów czêci cennych sk³adników od¿ywczych. Jestemy zachêcani do chrupania wie¿ych warzyw i
owoców, siêgania po niepasteryzowane mleko czy jedzenia kie³ków. To wszystko prawda. Nale¿y jednak zachowaæ umiar i rozs¹dek, bo niektóre produkty jedzone na surowo
mog¹ nam zaszkodziæ. Nie jedz tego na surowo!
Ostro¿nie z miêsem, mlekiem i jajami
- Jedzenie surowego lub
niedogotowanego miêsa
wi¹¿e siê z ryzykiem zachorowania na chorobê paso¿ytnicz¹ - tasiemczycê lub w³onicê. Jeli wiêc tatar, to tylko
na bazie miêsa przebadanego weterynaryjnie, z pewnego ród³a  ostrzega Agata
Bia³ek, specjalistka ds. ¿ywienia cz³owieka z poradni Die-

tosfera.
Nieugotowane jaja nie
maj¹ zbyt wielu zwolenników.
Jednak niektórzy pij¹ je na
gard³o, a mi³onicy s³odkoci i deserów, krêc¹ z jajek
kogel-mogel. Trzeba jednak
podejæ do nich z du¿¹ ostro¿noci¹.
- Spo¿ywanie surowych jajek mo¿e doprowadziæ do zaka¿enia bakteri¹ salmonelli.
Zawsze nale¿y kupowaæ je z

pewnego ród³a i dok³adnie
myæ, a potem sparzaæ wrz¹tkiem skorupki. Dodatkowo w
surowym bia³ku jaja wystêpuje awidyna, która niszczy
witaminê H, nie jedzmy ich
wiêc w nadmiarze  ostrzega dietetyk.
Uwa¿aæ powinnimy te¿ na
wie¿e mleko. Nie znaczy to,
¿e nie wolno piæ tego mleka
prosto od krowy, ale nigdy
nie kupujmy tego produktu z

nieznanego ród³a. - Jeli przy
jego otrzymywaniu nie zachowano w³aciwej higieny albo
by³o ono le przechowywane,
mo¿e byæ zaka¿one wieloma
bakteriami - salmonell¹, listerioz¹, gronkowcem, bacillus
cereus i wieloma innymi.
Dlatego nale¿y bardzo
uwa¿aæ siêgaj¹c po surowe,
niepasteryzowane mleko t³umaczy specjalistka.
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