PISMO MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI

Nr 11 (223) l 2014 r. l 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00 l ISSN 1429-4389
Spacerkiem przez lata

Jubilatka w obiektywie

W czasach, gdy świat wiruje z zawrotną prędkością, a wszystko wokół nas podlega coraz szybszym zmianom, sprawy sprzed 35
lat wydają się już mocno przykurzone. Tymczasem nadal dla wielu mieszkańców Nagórek, Jarot czy Pieczewa, to ciągle żywe wspomnienia, bo dotyczące ich najlepszych lat. Z okazji Jubileuszu 35-lecia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” chcemy naszym
Czytelnikom zaprezentować zbiór archiwalnych zdjęć, zamieszczonych na stronach 2-9. Niektóre z nich są publikowane po raz pierwszy.
Początkowo na terenach przyszłych
osiedli mieszkaniowych dominowały tereny
leśne. Było tak niezmiennie do pierwszej
połowy czternastego wieku, kiedy to zakładano wieś Jomendorf (1342), zwaną później Jarotami. Lata wolno się przesuwały,
zmieniały się pokolenia, aż któregoś dnia
na pola uprawne wjechały koparki i spychacze. Klamka zapadła. Miały tu powstać
nowe dzielnice rozrastającego się Olsztyna.
Zaczęto skromnie od jednego budynku, ale od razu od wysokiego (Orłowicza 10).
Okoliczne pola rozryto, skrywając pod
powierzchnią infrastrukturę techniczną
(fot. nr 1). Szkoda tylko, że dla widocznego
na zdjęciu drzewa oznaczało to kres kilkudziesięcioletniego żywota.
Powierzchnia pól uprawnych szybko się kurczyła (fot. nr 3), aż doszło do
tego, że rolnik wracający do istniejących
gdzieniegdzie zabudowań gospodarczych
przemykał się niemal pod oknami zamieszkałych już budynków (fot. nr 19). Ta dynamicznie zmieniająca się linia styku starego
z nowym czasami mogła nie budzić nadmiernego entuzjazmu (fot. nr 20). Szybko
jednak zaczęło działać przyzwyczajenie
oraz charakterystyczna dla naszego gatunku zdolność adaptacji, nawet do najtrudniejszych warunków. Dzieciom przy-

chodziło to najłatwiej, bowiem wszystko
nadawało się na przykład na plac zabaw
(fot. nr 10, 11, 21).
Nasza cywilizacja miała jednak swoje
wymogi, więc arterie komunikacyjne także
zaczęły się pojawiać, choć ich szerokość
dość długo mogła uchodzić za przesadną.
W każdym bądź razie produkty ówczesnej,
rodzimej myśli technicznej mogły pomykać
tam bez przeszkód (fot. nr 2), chociaż niektórzy, dla pewności dotarcia na czas do
wybranego celu, woleli to robić po staremu
(fot. nr 30).
Budowano wówczas bardzo szybko,
bo na mieszkania czekały całe rzesze ludzi. Z jakością budynków, przynajmniej
przez jakiś czas, bywało bardzo różnie.
Czasem była to wina elementów składowych, bo tam, gdzie je produkowano też
się spieszono (fot. nr 29).
Ścigano się z czasem, ale znowu nie
tak, by trzeba było sobie żyły wypruwać.
Bezstresowe podejście do harmonogramu
prac dawało przecież gwarancje zdrowia
psychicznego, a widoczny na zdjęciu
człowiek jest tego przykładem (fot. nr 28).
Lata mijały, a zatoki parkingowe ciągle nie zapełnione. Ludzie nie zdawali
sobie sprawy, co ich czeka w przyszłości,
a chwilą trzeba się cieszyć od razu i nie odkładać na później (fot. nr 22, 31).

Stopniowo przyzwyczajano się, że
budynki mieszkalne mogły się różnić od
siebie co najwyżej wysokością (fot. 6, 23).
Przy budynkach pojawiały się już nie tylko trzepaki (fot. 32), ale także bardziej zaawansowane zabawki (fot. nr 13).
W końcu zaczęto termomodernizację.
Jednak jak zwykle szczęściarze mieli to
szybciej, a reszta mogła im tylko zazdrościć, gdyż u nich ciągle królowały „pajączki” spękań na płytach osłonowych (fot. 32,
33). Ale jak już się doczekali, to mają także
cieplej i kolorowo (fot. nr 8, 9, 36 i pozostałe).
Ciekawe, jak świat będzie wyglądał
za kolejne 35 lat?
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

KOMUNIKAT
Informujemy, że biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, Administracje Osiedlowe: Nagórek, Jarot
i Pieczewa oraz Kluby Osiedlowego Domu Kultury 24 grudnia 2014 r. (WIGILIA) będą NIECZYNNE, natomiast 31 grudnia 2014 roku (SYLWESTER) pracujemy w godzinach 7.00 – 13.00.
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XXXV LAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ JAROTY”
OSIEDLE NAGÓRKI

1

2

ul. Orłowicza – 1979 r. 

ul. Sikorskiego – 1980 r. 

Fot. P. Płaczkowski

4

3

5

ul. Wańkowicza – 2004 r. 

7

Fot. SM „Jaroty”

8

ul. Wańkowicza – 2010 r. 

Fot. SM „Jaroty”

Fot. W. Mierzejewski

6

ul. Krasickiego/Wańkowicza – 2005 r. 

Fot. SM „Jaroty”

ul. Krasickiego – 1985 r. 

Fot. P. Płaczkowski

ul. Murzynowskiego – 2006 r. 

Fot. SM „Jaroty”

ul. Orłowicza – 2011 r. 

Fot. SM „Jaroty”

9

Nagórki – 2009 r. 

Fot. SM „Jaroty”
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XXXV LAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ JAROTY”
OSIEDLE pieczewo

10

11

ul. Jeziołowicza – 1986 r. 

ul. Wilczyńskiego/Jeziołowicza – 1987 r. 

Fot. A. Byczkowski, W. Gieczewski

13

12

Fot. W. Mierzejewski

14

ul. Panasa – 2004 r. 

16

Fot. SM „Jaroty”

17

ul. Jeziołowicza – 2007 r. 

Fot. SM „Jaroty”

Fot. SM „Jaroty”

ul. Żurawskiego – 2004 r. 

Fot. SM „Jaroty”

ul. Gębika – 2013 r. 

Fot. SM „Jaroty”

15

ul. Wachowskiego – 2006 r. 

Fot. SM „Jaroty”

ul. Gębika – 2003 r. 

18

ul. Wachowskiego – 2008 r. 

Fot. SM „Jaroty”
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XXXV LAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ JAROTY”
OSIEDLE jaroty

19

20

ul. Boenigka – 1985 r. 

ul. Boenigka – 1986 r. 

Fot. W. Mierzejewski

22

21

Fot. W. Mierzejewski

23

ul. Boenigka – 1994 r. 

25

Fot. SM „Jaroty”

26

ul. Hanowskiego/Jaroszyka – 2006 r. 

Fot. SM „Jaroty”

Fot. W. Mierzejewski

ul. Wiecherta – 2006 r. 

Fot. SM „Jaroty”

ul. Kanta – 2008 r. 

Fot. SM „Jaroty”

24

ul. Malewskiego – 2006 r. 

Fot. Z. Brenda

ul. Boenigka – 1987 r. 

27

ul. Burskiego – 2007 r. 

Fot. SM „Jaroty”
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XXXV LAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ JAROTY”
OSIEDLE jaroty

28

29

ul. Boenigka (SP Nr 30) – 1980 r. 

ul. Boenigka – 1986 r. 

Fot. W. Mierzejewski

31

30

32

ul. Boenigka – 1991 r. 

34

Fot. SM „Jaroty”

35

ul. Boenigka – 2007 r. 

Fot. SM „Jaroty”

Fot. W. Mierzejewski

33

ul. Kanta – 2006 r. 

Fot. Z. Brenda

ul. Krasickiego – 1988 r. 

Fot. W. Mierzejewski

ul. Wiecherta – 2006 r. 

Fot. SM „Jaroty”

ul. Kanta – 2012 r. 

Fot. SM „Jaroty”

36

ul. Kanta – 2008 r. 

Fot. SM „Jaroty”
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Wspomnienia sprzed 35 lat
Z Państwem MARIĄ i LEONEM SUBOCZ, jednymi z pierwszych lokatorów najstarszego budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”,
przy ul. Orłowicza 10 – rozmawia Małgorzata Gieczewska
– Dawne czasy i warunki nabywania mieszkań bardzo się różniły
od obecnych. Była książeczka mieszkaniowa, na niej wymagany wkład
pieniężny i czekanie… Po wielu latach, w końcu spełniło się Państwa
marzenie o zamieszkaniu na swoim.

– Rzeczywiście, długo czekaliśmy na własne lokum, ale 4 września
1979 roku otrzymaliśmy przydział na własne M-4 w budowanym pierwszym
bloku na Nagórkach, przy ulicy Orłowicza 10 – mówi Maria Subocz. – Co
prawda, naszym marzeniem było zamieszkanie w M-5, jednakże ówczesny
prezes SM „Jaroty” poinformował nas, że możemy od razu kupić M-4 lub
czekać, to za rok otrzymamy większe mieszkanie. Nie chcieliśmy już dłużej
czekać, odpowiadało nam miejsce, a i M-4 nie jest przecież małe.
– Czy radości z własnego „M” nie przyćmił księżycowy krajobraz
i „wygnanie” za miasto?
– (śmiech). Na Nagórki przeprowadziliśmy się z ulicy XX-Lecia i nie,
nie było to wygnanie, przynajmniej my tak nie uważaliśmy. Obserwowaliśmy, jak powstaje ten budynek, jak wznoszą się kolejne kondygnacje i bardzo się cieszyliśmy, że wkrótce w nim zamieszkamy.
– Jak wyglądało codzienne życie w bloku, wokół którego na dobrą sprawę roztaczał się jeden wielki plac budowy?
– Nie było tak źle, przynajmniej w naszym odczuciu. Wszelkie niedogodności rekompensowała radość z własnego mieszkania. Bardzo długo na
nie czekaliśmy i gdy nadszedł ten upragniony czas, nic nie mogło przyćmić
radości z jego posiadania.
– Nawet wszelkie niedogodności związane z codziennymi sprawami?
– Można było sobie bez problemu poradzić – stwierdza Pani Maria. –
W naszym bloku w pierwszej klatce schodowej był sklep spożywczy, gdzie
mogliśmy kupić najpotrzebniejsze artykuły, nawet do dzisiaj pamiętam ulubione czekoladki „Danusia”. Ale to, co nas szczególnie zdumiało, to znajdujący się w naszym bloku na parterze automat telefoniczny. Wychodziłam
z mieszkania w kapciach i za 50 groszy mogłam zadzwonić.
– Był chodnik – dodaje Pan Leon – no i kilka deseczek, po których
swobodnie dochodziło się do przystanku. Obecnie pewnie spotkałoby się to
z ogromną krytyką, ale wówczas były inne czasy, dla nas nie stanowiło to
problemu, byliśmy młodzi i na swoim. Poza tym wkrótce po wprowadzeniu
przy ul. Orłowicza powstał strzeżony parking.
– A gdybyście Państwo mieli porównać tamte i te czasy, na co
zwrócilibyście uwagę.
– Poza tym, że teraz na osiedlu mamy wszystko, co najpotrzebniejsze: szkoły, przedszkola, place zabaw, przychodnię, sklepy, apteki, to chyba
ludzie byli trochę bardziej otwarci i chętniej włączali się do pracy społecznej,
obecnie tylko narzekają i krytykują, niewiele z siebie dając – mówi Pani
Maria. – Zależało nam na tym, by otoczenie, w którym mamy żyć, było
estetyczne, zadbane, by był porządek. Sadziliśmy krzewy, drzewa, byli też
tacy, którzy chcieli zrobić na osiedlu basenik. Rezultat tych czynów widać
po dziś dzień, bowiem mieszkamy jak w parku. Rano otwieram okno i słyszę śpiewające ptaki.
– Na początku, gdy tu zamieszkaliśmy – dodaje Pan Leon – każdego
roku był remont klatki schodowej do I piętra, była sprzątaczka, gospodarz
domu, ale obecnie lokatorzy sobie tego nie życzą, a młodym nie zależy
i często na naszych klatkach czy wokół budynków jest nieporządek.

1979 r.

Fot. P. Płaczkowski

1979 r.

Fot. P. Płaczkowski

1981 r. 

Fot. P. Płaczkowski

– Czy kiedykolwiek myśleli Państwo o tym, by się przeprowadzić
w inne miejsce?
– Dawniej myśleliśmy o tym, by wybudować dom, jednak mój mąż
bardzo często wyjeżdża służbowo, a ja pewnie miałabym z domem trochę
kłopotu, gdyby coś się popsuło i wymagało naprawy. Tu w Spółdzielni jest
łatwiej, gdyż mogę wezwać fachowca, a wszelkie naprawy w budynku realizuje Spółdzielnia, więc nie muszę się tym zamartwiać. W Administracji
zawsze wszystko sprawnie udaje się załatwić. Nawet nie ma mowy, nie zamienimy tego mieszkania na żadne inne.
– Dziękuję serdecznie za rozmowę.
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Święto Niepodległości na Jarotach
11 listopada br. Rada Osiedla „Jaroty” zorganizowała wspólnie z dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie oraz Miejskim Ośrodkiem
Kultury w Olsztynie II Festiwal Pieśni Patriotycznej Olsztyn – Jaroty `2014. Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Olsztyn Piotr
Grzymowicz.

Tradycyjnie Święto Niepodległości rozpoczęto mszą
świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. bł. Franciszki Siedliskiej. Homilię wygłosił proboszcz tej parafii ks. kanonik Romuald Zapadka.
Popołudniowy festyn w budynku SP 34 rozpoczęto od
wciągnięcia flagi państwowej na szkolny maszt i odśpiewania
Mazurka Dąbrowskiego. Następnie przybyłych na uroczystość
gości i mieszkańców osiedla przywitał przewodniczący Rady
Jerzy Krasowski, po którym głos zabrali: wiceprezydent Miasta Olsztyn Halina Zaborowska-Boruch, prezes Zarządu SM

„Jaroty” dr Roman Przedwojski, poseł Jerzy Szmit oraz ks.
kan. Romuald Zapadka.
Głównym punktem obchodów był II Festiwal Pieśni Patriotycznej. Celem festiwalu jest rozpowszechnianie pieśni
patriotycznej, uczczenie Narodowego Święta Niepodległości,
edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży.
Przegląd był na bardzo wysokim poziomie. Po długich
obradach jury w składzie: prof. Józef Wojtkowiak, Barbara Rytwińska (prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie) oraz
dokończenie na str. 12

12
dokończenie ze str. 11
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Święto Niepodległości na Jarotach

ks. dr Zbigniew Stępniak ogłosiło wyniki festiwalu: I miejsce
zajął Karol Dejnak, II - Garbiela Stepnowska, III - Barbara
Jakubowska. Ponadto wyróżnienia otrzymali następujący wykonawcy: zespól wokalny MSW Olsztyn, Aleksandra Kocenko, Maja Wierzchołowska, Natalia Hajn, Maria Kołodziejczyk,
Maja Banasiak, Katarzyna Gronowska, Trio: Marta Kocenko,

Małgorzata Gwiazda, Magdalena Siok. Wszyscy uczestnicy
festiwalu otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.
Organizatorzy przygotowali również konkurs wiedzy
o Święcie Niepodległości, skierowany głównie do dzieci i młodzieży. Autorom poprawnych odpowiedzi wręczano atrakcyjne
nagrody, ufundowane przez sponsorów. Obchody tego radosnego Święta uświetniły występy taneczne Zespołu Rytm. Na
zakończenie wieczoru chór MSW Olsztyn wykonał wspólnie
z publicznością dwie pieśni patriotyczne.
RO „Jaroty” składa serdeczne podziękowanie sponsorom, wśród których były: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”, Piekarnia Cymes, Cukiernia Maja, Kwiaciarnia „U
Miska”, Chłodnia Olsztyn, Fitneska - Szkoła Tańca, Hotel
Manor, Stadnina Koni Janusza Kojrysa, Oriflame – Elżbieta Tymoszuk, Rytm – Magdalena Faszcza, Academy Oxford, Pracownia Jubilerska W. Jędrzejczyk, Salon Fryzjerski Esa, Salon Mody Męskiej, Zakład Fryzjerski „Multi”,
Centrum Prawidłowego Odżywiania i Likwidacji Nadwagi,
Max – Farb.
Wyrazy podziękowania należą się również organizatorom
oraz licznie przybyłym mieszkańcom naszego osiedla, których
już dzisiaj zapraszamy na spotkanie za rok.
Barbara Kozińska

Tu się czyta! – z wizytą u przedszkolaków
Pod koniec października filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie postanowiła zrobić niespodziankę dzieciom
z Przedszkola „Patryk”, odwiedzając maluchy w ich placówce, mieszczącej się przy ulicy Wiecherta w Olsztynie. Celem wizyty
było podziękowanie dzieciom i całej załodze przedszkola za współpracę z biblioteką, częste wizyty i chętne korzystanie z oferty
edukacyjnej „Trzynastki”.
Przedszkole „Patryk” to przede wszystkim miejsce przyjazne
książce. Zarówno maluchy, jak i panie przedszkolanki korzystają
z księgozbioru oraz uczestniczą w zajęciach bibliotecznych. Ponadto organizują w przedszkolu czas spędzany na czytaniu. Bibliotekarzom nie pozostaje nic innego, jak cieszyć się z tej przyjaźni z książką i pielęgnować ją poprzez kolejne spotkania.
W ramach podziękowań Miejska Biblioteka Publiczna
w Olsztynie wyróżniła Przedszkole „Patryk” certyfikatem „Tu
się czyta” i zostawiła na pamiątkę małego Czytusia, maskotkę
promującą akcję „Olsztyn czyta”.
Niebawem bibliotekarze z filii nr 13 MBP w Olsztynie odwiedzą
kolejne dwie placówki, które zajmują szczególne miejsce w bibliotecznym sercu „Trzynastki”.
Aleksandra Dobies (www.biblioteka13.blogspot.com)

Ogłoszenia mieszkaniowe
2-pokojowe mieszkanie o pow. 34 m² w ośrodku mieszkalno-rehabilitacyjnym – zamienię z osobą starszą, może być zadłużone lub z dopłatą.
Tel. 662 057 495.
Kupię mieszkanie 2-pokojowe o pow. ok. 48 m² na Nagórkach (oprócz
wieżowca). Tel. 694 212 914.
Mieszkanie o pow. 41 m² w Lidzbarku Warmińskim, położone w środku
miasta w nowym budownictwie, ogrzewanie gazowe, III piętro – zamienię
na Olsztyn. Tel. 536 244 319.
Sprzedam M-3 o pow. 48 m², Jaroty, ul. Burskiego, I piętro. Tel. 665 827
232.
Sprzedam mieszkanie o pow. 60 m², IV piętro, Jaroty, ul. Leyka. Tel. 797
211 194.
Sprzedam mieszkanie o pow. 36 m², 2 pokoje, środkowe, I piętro, spółdzielcze własnościowe, ul. Boenigka. Możliwa zamiana na mieszkanie o pow. ok. 60 m² (3 pokoje), z dużym balko-

nem, I – III piętro, na osiedlu Jaroty, Generałów, Pieczewo. Tel. 532
742 860 lub 532 742 861, po godz. 16.00. Sprzedaż lub zamiana bez pośredników.
Mieszkanie dwupokojowe o pow. 41 m², ogrzewanie centralne, z balkonem – zamienię na mieszkanie 3- lub 4-pokojowe. Tel. 881 758 801.
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², parter, na Jarotach – zamienię na M-4
na wyższych piętrach (I – III), na Jarotach, Nagórkach lub Generałów (może
być do remontu lub z niewielkim zadłużeniem). Tel. 533 233 875.
Sprzedam M-5 o pow. 72,3 m². Tel. 517 620 160.
M-3 o pow. 48,2 m², Nagórki, I piętro – zamienię na większe. Tel. 600
015 252.
Osoby starające się o zamianę mieszkania mogą umieścić bezpłatne ogłoszenie w naszym miesięczniku. Zgłoszenia pisemne przyjmuje sekretariat SM „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9. Ogłoszenia zamieszczamy również na naszej stronie internetowej: www.smjaroty.pl

„Przedszkolaki mają głos”
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FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
28 października 2014 r. w Klubie Kultury „Akant” odbył się Festiwal Piosenki Przedszkolnej pt: „Przedszkolaki mają głos”. Jury w składzie: Andrzej Brzozowski, Andrzej Nowicki i Andrzej Kulczyński – zespół Kaczki z Nowej Paczki – oceniło repertuar, efekty sceniczne
i artystyczne 9 grup przedszkolnych, przyznając następujące nagrody:
I miejsce: Przedszkole Miejskie Nr 31, grupa „Sówki mądre główki”, tytuł utworu: „Laleczka z saskiej porcelany”; II miejsce: Przedszkole „Śmieszek”, grupa „Starszaki”, tytuł utworu: „Tańcząca wiewióreczka”; III miejsce: Przedszkole „Jacek i Agatka”, grupa „Biedronki”,
tytuł utworu: „Owocowy blues”.
Zwycięzcy otrzymali statuetki i dyplomy, a każda grupa przedszkolna biorąca udział w festiwalu otrzymała słodkie niespodzianki.

Halloween w Klubie Kultury „Akant”
23 października 2014 r. w Klubie „Akant” odbyła się halloweenowa zabawa dla dzieci pn. „Wariacje z dynią”. W pierwszej części
zabawy rozstrzygnięto konkurs na najciekawsze przebranie, a w drugiej części odbyły się zajęcia plastyczne - dzieci wyklejały na kartkach
kolorowe dynie z papieru. Na zakończenie udekorowały dynie naturalne. Dzieci otrzymały nagrody za najładniejsze halloween’owe stroje
oraz słodki poczęstunek.

Konkurs plastyczny pn. „Jesień”
Klub Kultury „Na Górce” zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Jesień”. Komisja konkursowa w składzie: artysta plastyk Mirosława Smerek-Bielecka – przewodniczaca, Barbara Markun i Jolanta Białek przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Dzieci kl. I – III szkoły podstawowej: I miejsce – Zofia Pałasz, II – Aleksandra Krajewska, III – Joanna Jakowska. Wyróżnienia: Zofia
Pawulska, Tamara Sobczak i Joanna Kościelna.
Dzieci kl. IV – VI szkoły podstawowej: I miejsce – Agata Klimek i Marta Hajduk, II – Wiktoria Żukowska, III – Łucja Kulis i Patrycja
Grychczyńska. Prace laureatów konkursu zostały wyeksponowane w „Galerii Korytarzowej” klubu.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK
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PRZYŁĄCZ SIĘ DO WALKI Z RAKIEM KRWI
Informacje dla potencjalnych Dawców
1.

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest
przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. Z każdym nowym zarejestrowanym potencjalnym
Dawcą wzrasta szansa na pokonanie raka krwi. Jeśli dziś przyłączysz się do walki z rakiem krwi, jutro może okazać się, że to właśnie Ty
możesz uratować komuś życie.

2.

DKMS został założony w 1991 roku z prywatnej inicjatywy, w oparciu o historię cierpiącej na białaczkę pacjentki Mechtild Harf.
Dało to początek powstaniu największej bazy potencjalnych Dawców komórek macierzystych na świecie, skupiającej ponad 4 mln
zarejestrowanych Dawców. Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska działa w kraju od 2008 roku jako niezależna
organizacja non-profit.

3.

Każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, który waży minimum 50 kg i nie ma dużej nadwagi, może zostać Dawcą. W celu
określenia antygenów cech zgodności tkankowej wystarczy pobrać do przebadania wymaz z błony śluzowej z wewnętrznej strony
policzka. Faktycznym Dawcą zostaniesz, gdy okaże się, że posiadasz takie same cechy zgodności tkankowej, jak Pacjent cierpiący
na raka krwi. Wtedy niezbędne będą dodatkowe badania lekarskie.

4.

Kryteria wykluczające możliwość rejestracji zawarte są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12.03.2010 r.

5.

Pacjent chorujący na raka krwi dostaje szansę na nowe życie, kiedy dochodzi do przeszczepienia komórek macierzystych pobranych
od niespokrewnionego, zgodnego genetycznie Dawcy. Istnieją dwie metody pobrania komórek macierzystych:
I. Pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej - stosowane w ok. 80% przypadków
ź

Przed pobraniem przez 4 dni Dawca przyjmuje czynnik wzrostu G-CSF, aby zwiększyć ilość komórek macierzystych w krwi
obwodowej. Jest to substancja produkowana również naturalnie w organizmie człowieka w momencie przechodzenia infekcji.

ź

Podczas przyjmowania czynnika mogą wystąpić objawy grypopodobne.

ź

Komórki pobiera się metodą zwaną aferezą. W dniu pobrania na obu przedramionach Dawcy zakładane są dojścia dożylne.
Krew przepływa z jednego ramienia poprzez tzw. separator komórek i wraca drugim dojściem dożylnym do organizmu.

ź

Zabieg nie wymaga hospitalizacji i trwa około 3-4 godziny.

ź

Metoda ta znana jest na świecie od 1998 roku. Według obecnego stanu badań ryzyko wystąpienia odległych w czasie efektów
ubocznych jest nieznane.

II. Pobranie szpiku kostnego z talerza kości biodrowej
ź

Od znajdującego się pod narkozą Dawcy pobiera się z talerza kości biodrowej (nie jest to rdzeń kręgowy) ok. jednego litra
mieszaniny szpiku kostnego i krwi. Mieszanina zawiera ok. 5% szpiku kostnego, regenerującego się całkowicie w organizmie
w ciągu dwóch tygodni.

ź

Dawca przyjmowany jest na oddział zwykle dzień przed pobraniem szpiku. W szpitalu pozostaje 2-3 dni, a jedyne zagrożenie
ogranicza się do powszechnego ryzyka związanego z podaniem narkozy.

ź

Po pobraniu szpiku istnieje możliwość wystąpienia miejscowego bólu, podobnego do stłuczenia, który po kilku dniach mija.

Decyzja o wyborze jednej z powyższych metod pobrania komórek macierzystych uzależniona jest od stanu zdrowia Pacjenta
oraz od decyzji jego lekarza prowadzącego. W miarę możliwości brane są pod uwagę preferencje Dawcy.
6.

Rejestracja dla potencjalnego Dawcy jest BEZPŁATNA. Wszystkie koszty rejestracji i przebadania jednego Dawcy komórek
macierzystych, które wynoszą 250 PLN, pokrywa Fundacja DKMS m.in. dzięki darowiznom od osób indywidualnych i finansowemu
wsparciu firm.

7.

Każda, nawet najmniejsza darowizna pozwoli nam pozyskać więcej potencjalnych Dawców. Rejestracja w bazie jest bezpłatna,
ale będziemy niezmiernie wdzięczni, jeżeli pokryjesz choćby nawet częściowo koszt rejestracji i badań przekazując darowiznę.

8.

Każdemu Dawcy, w zależności od ilości pobrań, przysługuje odznaka „Dawcy Przeszczepu“ lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu“.

9.

Informacje dodatkowe uzyskasz na www.dkms.pl lub dzwoniąc pod numer 22 882 94 00. Pytania możesz przesłać też mailem na adres
fundacja@dkms.pl.

Darowizna:
PEKAO SA 86 1240 6292 1111 0010 4159 8437
Fundacja DKMS
Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska
ul. Altowa 6 lok. 9, 02-386 Warszawa
T +48 22 882 94 00 F +48 22 882 94 02
kontakt@dkms.pl
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JESIENNE REFLEKSJE
Mamy już listopad, niewiarygodnie pogodny, aż strach, kiedy przyjdzie słota
i zima, bo po takim ciepłym roku może dać się nam we znaki, ale czekajmy
grudnia! Jak będzie, tak będzie, wreszcie do jesieni i zimy w naszym klimacie
jesteśmy przyzwyczajeni, a do uciążliwości i zagrożeń wielokrotnie się przygotowywaliśmy, pisałem o tym wiele razy.
Dlatego też tym razem odniosę się do tematyki, którą i wiosną, i jesienią powtarzam – sprawa działek, a dokładniej palenia ognisk na działkach (i nie tylko).
Poruszam tę sprawę, bo w październiku odebrałem ponad setkę telefonów od
działkowców, wędkarzy i turystów: jak, kiedy i gdzie zgodnie z prawem można
palić ognisko.
Wielu telefonujących było upominanych, a nawet ukaranych grzywnami
(mandatami), za niezgodne z przepisami palenie ognisk i za spalanie w tych
ogniskach tego, czego nie wolno! Zająłem się sprawą, docierałem do źródeł
i podaję ważne informacje:
Czy i kiedy na terenie swojej działki mogę spalać w ognisku i co?
Regulamin ROD stanowi, iż „dopuszcza się spalanie pochodzących z działki
części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, jeżeli to nie narusza odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów prawa miejscowego”. Spalania
nie można wykonywać w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września,
a wolno od 1 października do 30 kwietnia i w dzień, i w nocy. W świetle
przepisów członkowi związku zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich
odpadów oraz wypalania traw, może tylko spalać pochodzące z działki części
roślin porażone przez choroby i szkodniki: w okresie od 1 maja do 30 września
i to tylko w nocy, a i w dzień i w nocy od 1 października do 30 kwietnia. Trzeba
zaznaczyć, że gminy mogą wprowadzać całkowity zakaz spalania na swoim
terenie, co również obowiązuje działkowców. W takim wypadku spalanie czegokolwiek jest niedopuszczalne. Naruszenie takiego zakazu podlega karze grzywny. Przystępując więc do spalania na działce lub palenia ogniska nad wodą
bądź w terenie należy się uprzednio upewnić, czy nie naruszamy przepisów
miejscowych, a tym samym – nie narażamy się na poważne sankcje finansowe.
Co trzeba zrobić, by w Olsztynie lub w okolicach legalnie rozpalić
ognisko? Według Straży Miejskiej – w Olsztynie nie ma zakazu rozpalania
ognisk, jeśli ognisko będzie rozpalone «zgodnie z prawem», a to «zgodne
z prawem» zawiera w sobie: Lasy Miejskie: nie wolno! chyba że
w wyznaczonych miejscach. Państwowe: uzgodnić miejsce i zgodę z nadleśnictwem.
Ogniska wolno palić za zgodą właściciela, oczywiście w zgodzie
z przepisami:
1. Jeśli jest to miejsce publiczne, to impreza przy ognisku obowiązkowo
bezalkoholowa! (Ustawa o trzeźwości)!
2. Dla rozpalenia ognia wymagana jest zgoda właściciela na piśmie, bo bywa,
że osoby postronne zgłaszają się do: Policji, Staży Pożarnej lub Miejskiej
z wnioskiem o interwencję i bez posiadania pisemnej zgody, może to oznaczać… koniec ogniska, a często grzywnę.
3. Komendy PSP nie są organami wydającymi zezwolenia na palenie ognisk.
Całkowitą odpowiedzialność ponosi właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu
lub terenu w zgodzie z przepisami. Czasami PSP przedstawia zalecenia w zakresie przygotowania miejsca i bezpiecznego palenia ognisk: miejsce powinno
być wydzielone i okopane lub obłożone kamieniami, nadzorowane przez osobę
dorosłą od momentu rozpalenia ogniska do całkowitego jego ugaszenia. Powi-

DYŻURY

nien być zapewniony podręczny sprzęt gaśniczy lub inny (łopata, piasek, woda)
do natychmiastowego ugaszenia ogniska.
4. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk,
jak również w odległości do 100 m od granicy lasów ZABRONIONE JEST przez
właściciela lub zarządcę lasu rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi
do tego celu. Zgodnie z zapisami kodeksu wykroczeń, kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania
i zwalczania pożarów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
5. Bardzo często w przypadku planowania ogniska, dodatkowo organizator jest
zobowiązany do zgłoszenia takiego zamiaru Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.
6. UWAGA: zabronione jest dokonywanie wypalania, jak również palenia
ognisk (nawet z zachowaniem wymaganych odległości) w sposób powodujący
utrudnienia lub zakłócenia w ruchu drogowym! Nie wolno lokalizować ognisk
tak, by dym snuł się na drogi. Wiem, że przez wielu ten przepis jest lekceważony (patrz: działki), ale jak się coś stanie, to «winnego zawsze znajdą»!
7. Na zakończenie trzeba pamiętać, że istotne znaczenie dla tego «co wolno,
a czego nie wolno» ma tzw. prawo lokalne, określane przez lokalne władze, szczegóły w ogrodach działkowych powinny być wyeksponowane w informacjach.
8. Po wnikliwym dochodzeniu prawdy, jak to obecnie jest z tym paleniem ognisk
na działkach, powiem krótko i szczerze (pewnie dostane za to „po uszach”):
cała polityka „śmieciowa”, a na (śmieciach najlepiej się zarabia) polega na tym,
aby wszędzie i wszystko segregować (wtedy taniej) lub bez segregacji, ale zawsze i wszędzie odstawiać do pojemników na śmieci (odpady), stąd tyle ograniczeń, często będących decyzjami gminy itp. – jest wtedy „baza śmieciowa”
i jest biznes.
I tak dobrze, że jeszcze działkowiec może w maleńkim ognisku spalić trochę
tych „zarażonych” odpadów, ale nie śmieci, nie gałęzi, nie części zielonych, np.
dotychczas (też byłem wiele lat działkowcem) odpady zielone i chwasty, liście
i zgrabioną trawę zawsze usuwaliśmy na komposty, nigdy jednak nie usuwaliśmy na kompost: łętów po ziemniakach, liści i pozostałości po uprawie ogórków
i pomidorów, bowiem istniało ryzyko rozprzestrzenienia zarazy ziemniaczanej
i innych chorób, zwłaszcza grzybowych, związanych głównie z tymi odpadami
– obecnie, gdy nie wolno nam tego spalać, należy je wyrzucać do specjalnych
pojemników na śmieci organiczne!
Uczulam nawet na sprawy grillowania, a o ognisku opalanym drewnem czy
wędzeniu nie wspomnę – albo znajdą się „uprzejmie donoszący”, albo „gorliwi” stróże prawa i tak czy owak wyjdzie na to, że spala się niedozwolone albo
że śmierdzi, dymi i zakłóca spokój! Nie mam już działki, a przy grillu u zięcia
w ogródku ze „strachem” rozglądam się, czy nie patrzy na nas krzywo jakiś sąsiad lub czy nie zbliża się patrol stróżów prawa, ewentualnie tzw. nawiedzonych
ekologów czy innych „zielonych”.
Może dziwaczeję z wiekiem (wychowany w pięknych polskich górach – Beskid Sądecki, a mieszkający od dziesiątków lat w cudownej krainie Warmii i Mazur), ale coś mi tu nie gra. Rozumiem ekologię, ochronę przyrody i szacunek
do innych współużytkowników działek czy sąsiadów, jestem wrogiem śmiecenia
i zanieczyszczania środowiska, jednak pozwólmy sobie żyć i istnieć w zgodzie
z logiką, przy zachowaniu poszanowania prawa, ale i zdrowego rozsądku.
Spokojnej i pogodnej jesieni z łagodnym przejściem do zimowego odpoczynku życzę i pozdrawiam. Cdn
St. Inspektor OC Marek KRYSIEWICZ

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Iwulski.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt)
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15. 00–17. 00.
Najbliższy dyżur: 15 grudnia 2014 r. – pełni Eugeniusz Połomka

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes ds. technicznych inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14. 00–17. 00 w biurze
Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.
Gazeta
Olsztyn,
ul. ul.
Wańkowicza
9, tel.
89 543
55 00;
Programowa:
Jamiołkowska,
Gazeta bezpłatna
bezpłatna Spółdzielni
SpółdzielniMieszkaniowej
Mieszkaniowej„Jaroty”,
„Jaroty”,1010684
– 684
Olsztyn,
Wańkowicza
9, tel.
89 543
55Rada
00; Redaguje
RadaDanuta
Programowa:
DanuTamara
Jesionowska,
Zbigniew
Karpiński,
Andrzej
Rzempołuch;
Redaktor
naczelny:
Małgorzata
Gieczewska,
tel. 663
743 083,Małgorzata
email: sm.jaroty@wp.pl.
ta Jamiołkowska,
Jadwiga
Pilarek,
Tamara
Jesionowska,
Zbigniew
Karpiński,
Andrzej
Rzempołuch;
Redaktor
naczelny:
Gieczewska,
Skład,
offsetowa i druk: Skład,
Studio przygotowalnia
Poligrafii Komputerowej
„SQL”
s.c., 10
-684 Poligrafii
Olsztyn, ul.
Wańkowicza„SQL”
24, tel./fax
89–542
66, 542
39.
tel. 663przygotowalnia
743 083, email: sm.jaroty@wp.pl.
offsetowa
i druk:
Studio
Komputerowej
s.c., 10
684 87
Olsztyn,
ul.03
WańRedakcja
nietel./fax
publikuje
i nie87
zwraca
niezamówionych
tekstów
oraz zastrzega
sobie
skrótów w publikowanych
i nadesłanych
materiakowicza 24,
89 542
66, 542
03 39. Redakcja
nie odpowiada
za treść
i niedokonywanie
zwraca nie zamówionych
tekstów oraz listach
zastrzega
sobie dokonywanie
łach.
Nakład
8000 egz. listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.
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w publikowanych
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Mikołajki

w Osiedlowym Domu Kultury
SM „Jaroty”

Klub
Kultury„Akant”
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Klub
Rekreacji
Ruchowej

ul. Kanta 11
tel. 89 541 58 40
zaprasza

zaprasza na zajęcia

6 grudnia 2014 r.
o godz. 12.00

w poniedziałki i środy

Klub Kultury „Na Górce”

w Klubie Kultury „Na Górce”
ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 99

Rada Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty”
ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 99
zapraszają

o godz. 10.00

7 grudnia 2014 r. o godz. 12.00

Będzie zabawa z Mikołajem
wiele konkursów i słodkie niespodzianki!!
Wstęp wolny!!

i w Klubie Kultury „Akant”
ul. Kanta 11, tel. 89 541 58 40

o godz. 8.45

Klub Kultury „Akant”
ul. Kanta 11, tel. 89 541 58 40

zaprasza na zajęcia

Rękodzieła
W programie zajęć:

•
•
•
•
•
•

szycie artystyczne – dodatki i wykończenia kreacji andrzejkowych
szycie obrusów świątecznych – różne techniki: podszycia, obszycie z założeniem, lamowanie
szycie opakowań na prezenty świąteczne – aplikacje mikołajkowe
szycie jaśków, poduszeczek i toreb
zdobienia artystyczne: falbanki, tiule, kokardki, pasmanteria
naszywanie aplikacji, wyszywanie inicjałów, cerowanie artystyczne, ozdabianie odzieży.

Zajęcia odbywają się w soboty – 1 raz w miesiącu

