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Co z remontami w czasie pandemii?
Zagrożenie zakażeniem koronawirusem dotyczy zarówno mieszkańców, jak i pracowników firm zewnętrznych lub naszych konserwatorów. Stopień zagrożenia zależy jednak głównie od miejsca wykonywania prac remontowych.
W tej sprawie zwróciliśmy się do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, według którego prace wykonywane na zewnątrz budynków,
a nawet na balkonach, do których zapewniono dostęp z zewnątrz, nie
niosą ze sobą istotnego zagrożenia. Gorzej jest natomiast w sytuacji,
gdy prace wykonywane są w klatkach schodowych, korytarzach piw-

nicznych, gdzie należy zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza
w mieszkaniach.
Właśnie w tej ostatniej sytuacji wypowiedział się Główny Inspektor
Sanitarny stwierdzając, co następuje:
1. Usuwanie awarii w mieszkaniach, w których znajdują się
osoby objęte kwarantanną, powinno być ograniczone do minimum,
a jeżeli, to mogą obejmować tylko działania zapewniające właściwą
eksploatację budynku i bezpieczeństwo mieszkańców.
2. Jeżeli z charakteru awarii wynikać będzie konieczność usunięcia jej skutków i zapewnienie dalszego nieprzerwanego funkcjonowania budynku, to w sytuacji, gdy w mieszkaniu przebywają osoby
objęte obowiązkiem kwarantanny należy bezwzględnie stosować się
do następujących zasad:
- przestrzegać zasad higieny osobistej ludzi i ich otoczenia, dotyczy to także zachowania bezpiecznej odległości;
- dezynfekować powierzchnie robocze oraz używane narzędzia
3. Powierzchnie objęte działaniami naprawczymi, w których
znajdują się ludzie w kwarantannie należy uprzednio skutecznie wywietrzyć, powierzchnie robocze i narzędzia zdezynfekować, a osoby
wykonujące naprawę zaopatrzyć w środki ochrony osobistej. W miarę
możliwości należy ograniczyć liczbę osób przeprowadzających prace
naprawcze do niezbędnego minimum.
4. W pomieszczeniach, w których przebywają osoby zarażone
koronawirusem, prowadzenie prac remontowych jest zabronione.
5. W sytuacjach krytycznych, wymagających podjęcia pilnych,
a zwłaszcza nietypowych działań, niezbędnych do usunięcia awarii
w lokalach, w których przebywają osoby objęte kwarantanną lub izolacją domową, należy uprzednio nawiązać kontakt z właściwą służbą
sanitarną, w celu uzgodnienia sposobu postępowania w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia osób wykonujących naprawę.
Powyższe zasady, ze względów bezpieczeństwa, są przewidziane
do bezwzględnego stosowania, natomiast tam, gdzie z kwarantanną
nie mamy do czynienia, należy zachować środki ostrożności, takie jak
przy kontaktach z osobami obcymi, a więc zachować bezpieczną odległość przy jednoczesnym zastosowaniu masek przez wszystkie osoby
przebywające w rejonie prowadzonych prac. Na prośbę pracowników
należy uprzednio wywietrzyć mieszkanie.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

KOMUNIKAT
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. ogłoszono na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemiologicznego, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, w którym zakazano organizowania jakichkolwiek spotkań i zebrań
w liczbie ponad 50 osób. Jednocześnie stosując się do wytycznych Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP dotyczących odroczenia organizowania walnych zgromadzeń do czasu odwołania zagrożenia:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” informuje, że
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, planowane na 22 maja, nie odbyło się.
Po wydaniu przez rząd odpowiednich rozporządzeń w kwestii możliwości zwołania zebrania członkowie Spółdzielni o jego
terminie zostaną powiadomieni zgodnie z zapisami Statutu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
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Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

Wraz z rozpoczęciem wiosny od wielu lat na naszych osiedlach rozpoczynał się okres wydarzeń społeczno-kulturalnych, w których
Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” miał znaczny udział, uatrakcyjniając festyny plenerowe, związane z obchodami
Dni Rodziny, Dniem Dziecka, Biesiad Pieczewskich, Świętem ulicy Biskupa Stefana Wyszyńskiego i wielu innych, a także organizowanie
półkolonii dla dzieci czy też zajęć, warsztatów i imprez odbywających się w Klubach „Na Górce” i „Akant”. Jednakże okres kwarantanny
związany z nadzwyczajną sytuacją pandemii koronawisrusa praktycznie uniemożliwił organizowanie jakichkolwiek zajęć i imprez, więc
wszelkie formy aktywności społeczno-kulturalnej zostały zawieszone.
Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, iż tylko, gdy będzie to możliwe, działalność Osiedlowego Domu Kultury wraz ze wszystkimi jej sekcjami zostanie wznowiona, o czym Państwa powiadomimy. Póki co przestrzegajmy zaleceń w kwestii naszego zdrowia i bezpieczeństwa, wszak zdrowie jest najważniejsze.

Powyżej prezentujemy prace artystów amatorów Grupy Dorosłych Pracowni Plastycznej, malujących pod kierunkiem artysty-plastyka Mirosławy Smerek-Bieleckiej.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Planowana realizacja inwestycji przy ul. Flisa 6
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie planuje w czerwcu 2020 r. rozpocząć budowę budynku mieszkalnego przy
ulicy Flisa na osiedlu Jaroty. Atrakcyjne położenie budynku zapewnia dostęp do komunikacji miejskiej, co umożliwia dogodne
połączenie ze sklepami, centrum miasta, dworcem kolejowym, jak również do obiektów sportowych i terenów zielonych nad jeziorami: Krzywym, Kortowskim i Bartążek.
Dane rzeczowe inwestycji:
Budynek wielorodzinny – dwuklatkowy z czterema kondygnacjami nadziemnymi i trzema lokalami mieszkalnymi w każdej klatce schodowej i na każdej kondygnacji, całkowicie podpiwniczony.
W poziomie piwnic (podziemia) znajdują się miejsca garażowe
w garażu wielostanowiskowym, komórki lokatorskie, wózkownie
i pomieszczenia techniczne. Konstrukcja tradycyjna. Stropy zespolone typu Filigran, ławy fundamentowe monolityczne, schody prefabrykowane żelbetowe. Ściany kondygnacji nadziemnych ocieplone
od zewnątrz styropianem gr. 16 cm (metodą lekką mokrą), wykonane z bloczków wapienno-piaskowych Silka E24 (w poziomie piwnic
wylewane żelbetowe monolityczne, ocieplone styropianem gr. 12
cm). Dach dwuspadowy o spadku 25º o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką w kolorze ceglastym. Do budynków zapewniono
dostęp osobom niepełnosprawnym przez dojścia z poziomu chodnika poprzez montaż platform zapewniających dostęp do poziomu parteru i zastosowanie transportera schodowego. Budynek
wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, cieplną, elektryczną
i telekomunikacyjną.
Zakres rzeczowy dotyczący uzbrojenia i urządzenia terenu
określony jest w dokumentacji projektowej sporządzonej przez
Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych „PROFKAD” Sp. z o.o.
w Olsztynie.

Łączna powierzchnia użytkowa 24 mieszkań wyniesie 1.156,90
m², a powierzchnia 26 miejsc postojowych w garażu podziemnych –
497,07 m² , całkowita powierzchnia budynku - 3.612.34 m².
Urządzenie terenu obejmuje nasadzenia zielone, plac zabaw,
śmietnik, chodniki, dojazdy i dojścia
Obecnie rozpoczęliśmy nabór osób chętnych na budowę
mieszkań. Informacje o naborze są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni: www.smjaroty.pl.
inż. Mirosław Pietryszyn
Kierownik działu inwestycji

DYŻURY
W związku z krajową kwarantanną z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wprowadzonymi
ograniczeniami między ludźmi RADA NADZORCZA i ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAROTY”
zawieszają planowane dyżury do odwołania.

POLICJA OSTRZEGA I RADZI
NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ NA „INFORMACJE O KORONAWIRUSIE” !!!
•

UWAŻAJ NA OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY LEKÓW LUB MEDYKAMENTÓW
ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19)

•

KORZYSTAJ TYLKO ZE SPRAWDZONYCH PORTALI ZAKUPOWYCH LUB AUKCYJNYCH

•

BĄDŹ WYCZULONY PRZY ZMIANIE HASEŁ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

•

NIE OTWIERAJ LINKÓW Z NIEZNANYCH STRON INTERNETOWYCH

•

NIE ODPOWIADAJ NA PODEJRZANE SMS-Y DOT. EPIDEMII CZY PRZESYŁEK KURIERSKICH

•

UWAŻAJ NA UMOWY I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZAWIERANE PRZEZ INTERNET

•

ZASTANÓW SIĘ BIORĄC „ATRAKCYJNE” POŻYCZKI ORAZ KREDYTY DŁUGOTERMINOWE
•

UWAŻAJ NA NIEPRAWDZIWE INFORMACJE LUB KOMUNIKATY (#FAKE NEWSY!)

•

POSZUKUJĄC INFORMACJI KORZYSTAJ Z OFICJALNYCH STRON INSTYTUCJI
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ORAZ SŁUŻB

•

PAMIĘTAJ, ŻE MINISTERSTWO ZDROWIA ORAZ SŁUŻBY NIE ZWRACAJĄ SIĘ POPRZEZ SMS
LUB E-MAIL Z INFORMACJĄ O PŁATNYCH USŁUGACH

•

NIE WPUSZCZAJ DO DOMU NIEZNANYCH OSÓB PODAJĄCYCH SIĘ ZA FUNKCJONARIUSZY
RÓŻNYCH FORMACJI I SŁUŻB - ŻĄDAJ OKAZANIA DOKUMENTÓW SŁUŻBOWYCH

•

UWAŻAJ NA NOWĄ METODĘ OSZUSTWA POLEGAJĄCĄ NA WYŁUDZANIU PIENIĘDZY
NA LECZENIE OSOBY BLISKIEJ NP. CHOREJ NA COVID-19
SPRAWDZAJ KAŻDĄ NIEPOKOJACĄ INFORMACJĘ, ZADZWOŃ DO RODZINY LUB PRZYJACIÓŁ

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI, POWIADOM TELEFONICZNIE POLICJĘ
WYDZIAŁ PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ BIURA PREWENCJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Żródło plakatu: http://www.policja.pl/pol/
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Balbina Świtycz-Widacka
Urodziła się 31 marca 1901 roku w Mohylewie nad Dnieprem w rodzinie Nikodema i Marii z domu Konarskiej. W 1924 r.
ukończyła gimnazjum w Brześciu nad Bugiem, po czym podjęła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, które ukończyła w 1929 r. jako uczennica wybitnego rzeźbiarza i krakowskiego medaliera Konstantego Laszczki.
Po studiach podjęła
pracę jako nauczycielka
plastyki, robót ręcznych
i gimnastyki w Gimnazjum Żeńskim im. Marii
Rodziewiczówny w Kobryniu (do 1941 r.), a także prowadziła pracownię
rzeźbiarską, jednocześnie rozwijając swój talent
i powiększając dorobek
artystyczny.
W 1932 roku wyszła
za mąż za inżyniera Iwona Floriana Widackiego
- z tego związku urodziły się dwie córki: Jowita
Teresa (1934) i Karina
Wanda (1935).
Portret artystki – Jan Mełnicki (1960) – ze zbiorów jej córki Jowity
Widackiej-Solarskiej
Balbina Świtycz-Widacka była artystką niezwykle utalentowaną i wielce zasłużoną dla kultury polskiej. Na wystawie w Pińsku w 1935 r. została nagrodzona złotym medalem za całokształt
twórczości rzeźbiarskiej. Jej słynna rzeźba „Poleszuczka z dzieckiem” oraz popiersie Rodziewiczówny zostały zakupione i podarowane marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.
Swoje prace prezentowała na wystawach w Kobryniu,
Brześciu i w Warszawie. Brała udział w wystawach „Jarmarki Poleskie”. W 1939 r. otrzymała stypendium państwowe do Włoch,
jednak z powodu wybuchu II wojny światowej nie mogła z niego
skorzystać. Podczas wojny przebywała w Kobryniu, gdzie ukrywała Żydów z lokalnego getta.
Po II wojnie światowej opuściła rodzinne Podlasie i osiedliła się na Pomorzu. Kierowała referatem kultury w Wyrzysku,
następnie zamieszkała w Brodnicy, z której, po krótkim pobycie

we Włocławku, w 1952 r. przeniosła się do Giżycka. W 1954 r.
zamieszkała w Olsztynie w miasteczku akademickim Kortowo.
Zmarła w Olsztynie 28 lipca 1972 r., pochowana została zgodnie
z jej życzeniem obok męża na cmentarzu w Brodnicy.
Była wyjątkowo płodną artystką. Jest autorką ponad 1000
rzeźb, które znajdują się m.in. w muzeach: w Warszawie, Olsztynie, Brześciu, Negotyniu (obecnie Serbia), w tym w samym
Olsztynie w Parku Zamkowym nad Łyną stoją „Amor”, „Wiosna”
i „Ryba z dzieckiem”, pomnik przedstawiający popiersie poety
Adama Mickiewicza, wykonany z czarnego granitu i osadzony
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na granitowej podstawie w kształcie pylonu, znajduje się przed
budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, rzeźby „Kormoran”, „Rybactwo” i „Rolnictwo” w olsztyńskim
Kortowie.
Realizowała portrety rzeźbiarskie w cyklach: „Zasłużeni dla
Warmii i Mazur” oraz „Naukowcy, artyści, politycy”. Jej autorstwa
jest popiersie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie i Henryka Sienkiewicza w Bisztynku oraz wiele, wiele
innych. Rzeźbiła także drobne formy, miniaturowe główki, maski
oraz kompozycje figuralne związane z folklorem ziemi poleskiej
i ziemi warmińsko-mazurskiej.
Była autorką około tysiąca wierszy, aforyzmów, fraszek i erotyków, które deklamowała na licznych spotkaniach autorskich,
niestety, tylko niewielka ich część ukazała się drukiem w prasie
i antologiach. Własnego zbiorku się nie doczekała.
Była współzałożycielką Towarzystwa Miłośników Olsztyna,
angażowała się działalność Związku Polskich Artystów Plastyków, była też przewodniczącą Olsztyńskiego Klubu Seniora,
działała w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej i w Polskim
Czerwonym Krzyżu.
Społeczeństwo Olsztyna uczciło ją tablicami pamiątkowymi
m.in.: na frontonie gmachu obecnego rektoratu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, niedaleko, gdzie znajdowała się jej
pracownia, umieszczono mosiężną pamiątkową tablicę z wizerunkiem artystki i napisem: „Balbina Świtycz-Widacka (19011972). Rzeźbą swoją ukochała Warmię i Mazury”, Towarzystwo
Miłośników Olsztyna marmurową na cokole pomnika Adama
Mickiewicza, natomiast Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Pojezierze” marmurową z autoportretem na budynku Klubu
Garnizonowego przy ul. Zamkowej 5, gdzie rzeźbiarka kształciła
młodych adeptów sztuk plastycznych. Warto wspomnieć, iż tablicę z napisami i popiersiem artystki zaprojektowała córka nieżyjącej rzeźbiarki Jowita Widacka-Solarska.
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W Olsztynie znajduje się stała Galeria Rzeźby Balbiny
Świtycz-Widackiej, a na Pieczewie ulica nosząca jej imię, gdzie
17 września 1997 roku dla uczczenia 25. rocznicy śmierci rzeźbiarki posadzono dąb, a mieszkańcy tej ulicy, przy udziale służb
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” zasadzili krzewy przed swoimi domami. Przez lata Rada Osiedla „Pieczewo” i Zarząd SM
„Jaroty” zabiegały o utworzenie w okolicy ulic Balbiny Świtycz-Widackiej i Władysława Gębika parku miejskiego. Udało się
w końcu zrealizować to zadanie dzięki inicjatywie członków Rady
Osiedla, którzy w 2013 r. wystąpili z wnioskiem o utworzenie
Parku Zdrowia w ramach osiedlowych projektów Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. W sierpniu 2014 roku rozpoczęto
prace i instaowanie siłowni, która służy nam wszystkim po dzień
dzisiejszy.

Małgorzata Gieczewska
Bibliografia: Jan Chłosta: Ludzie godni pamięci: warmińsko-mazurscy patroni olsztyńskich ulic. Olsztyn. Książnica Polska; Krystyna Koziełło-Poklewska: Balbina Świtycz-Widacka. Kalendarz Olsztyna 2002 [pod red. Tomasza Śrutkowskiego]. – Olsztyn: Edytor Wers, 2001.
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Bio, czyli co?

W większości wszyscy już przywykli do segregacji śmieci. Wiadomo, gdzie powinny trafiać odpady w postaci papieru, szkła, metalu czy plastiku. Jednak wiele kontrowersji budzi segregacja bioodpadów, a obowiązek
ich selektywnej zbiórki wynika z przepisów m.in. art. 22 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/
WE z dnia 19 listopada 2008 r., w którym zobowiązuje państwa członkowskie do:
a) selektywnego zbierania bioodpadów w celu ich kompostowania i uzyskiwania z nich sfermentowanej biomasy;
b) przetwarzania bioodpadów w sposób, który zapewnia wysoki poziom ochrony środowiska;
c) stosowania bezpiecznych dla środowiska materiałów wyprodukowanych z bioodpadów.
Przypomnijmy, że obowiązek segregowania i zakupu pojemnika do segregacji bioodpadów należy do właściciela
bądź administratora nieruchomości, stąd w ubiegłym roku na naszych osiedlach pojawiły się dodatkowe pojemniki
w kolorze brązowym. Co prawda, składowane w nim bioodpady będą ulegały rozkładowi, ale dzięki odpowiedniej jego
konstrukcji nie powinien roztaczać się wokół niego nieprzyjemny zapach, bowiem pojemniki te mają podwójne dno i kratkę, co sprawia, że składowane w nim bioodpady nie będą gnić, ale się osuszać i nie będą wydzielać nieprzyjemnego
odoru. Warunek jest jeden: żebyśmy do brązowego pojemnika rzeczywiście wrzucali tylko resztki bio i żadnych innych.
Tymczasem można zauważyć wiele produktów, takich jak kości, zepsute mięso lub inną żywność, zwierzęce odchody,
drewniane odpady, ziemię, a nawet – o zgrozo - całą puchową poduszkę upchaną w pojemniku! Ponadto należy mieć
świadomość tego, że choć pojemniki wyposażone są w mikrootwory, to po wrzuceniu do niego odpadu płynnego, wypłynie on i może spowodować brzydki zapach, szczególnie teraz, gdy jest coraz cieplej.
Przypuszczam, iż problem z segregowaniem bioodpadów wynika z braku świadomości ekologicznej oraz wiedzy,
po co to segregujemy? Otóż po to, bo nam się to opłaci. Jeżeli resztki są prawidłowo posegregowane, trafiają do kompostowni, gdzie powstaje naturalny nawóz dla rolnictwa, a także z bioodpadów wytwarza się tzw. biogaz, jako paliwo
do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Jak informuje Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Olsztyn, do brązowego pojemnika WRZUCAMY np:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odpady kuchenne, spożywcze – odpady o konsystencji stałej;
odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki, ogryzki);
resztki ugotowanych warzyw;
skorupki jajek;
resztki jedzenia pochodzenia roślinnego;
fusy po kawie, herbacie;
kwiaty cięte;
kwiaty doniczkowe;
trociny.

Natomiast NIE WRZUCAMY, np.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mięsa i wędlin;
kości;
innych odpadów pochodzenia zwierzęcego: tłuszcz, nabiał;
resztek jedzenia w płynie, w tym olejów jadalnych;
padliny;
pieluch jednorazowych;
odchodów zwierzęcych;
pierza;
ziemi z kwiatów;
żwirku z kuwety.

Odpady wrzucamy do pojemników luzem. Wyjątek stanowią upalne okresy, kiedy to ze względu na wysokie
temperatury i łatwe zagniwanie dopuszcza się wrzucanie odpadów bio w workach ulegających biodegradacji.
Domieszka odpadów nienadających się do kompostowania w pojemniku brązowym sprawia, że bioodpady są traktowane jak odpady zmieszane.
Małgorzata Gieczewska

JAROTY

·

05/2020

7

To nie broń biologiczna
Minęły miesiące od czasu, gdy my i cały świat borykamy się
z epidemią koronawirusa. Nie jest nam lekko, psioczymy na ograniczenia i zakazy czy nakazy, ba, zagrożony jest nasz byt fizyczny:
praca, kształcenie, opieka nad „małymi” i „starymi”, życie fizyczne, żywienie, zaopatrzenie i leczenie „normalnych” nie zakaźnych
chorób. Wiele jest niedogodności, ale nie możemy się buntować,
a powinniśmy myśląc o realnej przyszłości robić wszystko, aby
ograniczyć zarazę i w końcu ją pokonać. Sporo jest poglądów „fachowców” od chorób zakaźnych, że mimo naszej „walki”, poświęceń i ograniczeń, nawet gdy powstanie szczepionka, z tym wirusem, jak i z wieloma poprzednimi, które dziesiątkowały ludzkość,
będziemy musieli żyć i radzić sobie podobnie jak teraz z grypami,
odrami i innymi paskudztwami!
Jako były oficer wojsk chemicznych, których zadaniem była
ochrona przed skutkami rażenia broni jądrowej, chemicznej
i biologicznej wiem, co znaczy działać w warunkach zagrożenia
skażeniami i zakażeniami i jedno, co mogę powiedzieć - nie ma
mocnych – trzeba stosować się do generalnych zasad ochrony
(maski, rękawice, nakazane odległości kontaktów czy kwarantanny) i higiena, to nie żart, mycie rąk i mycie (oczyszczanie czy
odstawianie na jakiś czas), aby „robale zdechły” - ze wszystkiego,
co do domu po zakupach czy innych pozyskiwaniach przynosimy.
I to by było w tej kwestii prawie wszystko, ale od początku zarazy z wielu stron dochodziły mnie „durne” gadania, że to na pewno broń biologiczna, która gdzieś tam wymknęła się z laboratorium, że to specjalnie, w ramach rozgrywek globalnej polityki my
biedni i normalni ludzie cierpimy z winy tych, „co na górze”!
Zacytuję więc: „Epidemie pojawiają się nagle, ni stąd, ni
zowąd. Zawsze jesteśmy spóźnieni!”. Luc Montagnier, wirusolog
z Instytutu Pasteura, odkrywca wirusa AIDS.
Tak, badania wielu naukowców na całym świecie bezapelacyjnie wykluczają tę „teorię spiskową” – ten wirus, jak i wiele
poprzednich pochodzi od zwierząt. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stwierdziła, że ma pewność, iż wirus SARS-CoV-2
ma naturalne pochodzenie. Obarczano winą Chiny za pandemię
koronawirusa sugerując, że wirus mógł pochodzić z laboratorium Wuhan, gdzie wymknął się spod kontroli i że mogło to być
celowe działanie władz, które dopuściły do rozprzestrzenienia się
wirusa na całym świecie. WHO jest pewne, iż koronawirus ma naturalne pochodzenie, a ważne jest, by ustalić naturalnego jego
gospodarza, dzięki czemu będzie można ustalić, w jaki sposób
naruszono „barierę gatunkową zwierzę-człowiek” i zapobiec temu
w przyszłości. Porównawcze analizy wykazały, że koronawirus
SARS-CoV-2 należy do grupy betakoronawirusów i jest bardzo
zbliżony do SARS-CoV, czyli koronawirusa odpowiedzialnego
za zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS). Ze
względu na podobieństwo do SARS-CoV, nowy koronowawirus
został nazwany właśnie SARS-CoV-2. W przypadku SARS-CoV
rezerwuarem wirusa były nietoperze, a wykryto też wiele innych
betakoronawirusów właśnie u nietoperzy i wyniki te wskazują,
że nietoperze stanowią rezerwuar koronawirusów SARS-CoV
i SARS-CoV-2. Rezerwuarem wirusa może być jeden lub kilka gatunków zwierząt, które nie są - lub tylko w niewielkim
stopniu są - wrażliwe na wirusa, którego są gospodarzem.
Brak objawów choroby świadczy o skuteczności ich układu
odpornościowego. Ale nie tylko nietoperze są potencjalnym
gospodarzem koronawirusa SARS-CoV-2.

W lutym 2020 roku naukowcy odkryli u łuskowców wirusa,
który według pierwszych badań miał 99 proc. zgodności genowej
z koronawirusem SARS-CoV-2. Dalsze badania wykazały jednak,
że jest podobny jedynie w 90 proc., czyli ten wirus nie jest odpowiedzialny za obecnie panującą epidemię COVID-19.
Naukowcy odkryli jednak, że koronawirus z łuskowca i SARS-CoV-2 są niemal identyczne (99 proc. zgodności), co sugeruje,
że koronawirus SARS-CoV-2 jest wynikiem rekombinacji dwóch
różnych koronawirusów i może być chimerą dwóch wcześniej
istniejących wirusów, ale taka rekombinacja mogła nastąpić
wtedy, gdy dwa wirusy musiały jednocześnie zarazić ten sam
organizm, stad naukowcy nadal szukają odpowiedzi na pytania:
w jakim organizmie nastąpiła ta rekombinacja i przede wszystkim
- w jaki sposób do niej doszło? Wiemy, że koronawirus, wbrew teoriom spiskowym, nie powstał jako sztuczny twór w laboratorium.
Nadal jednak nie mamy 100 proc. pewności, jak doszło do jego
powstania.
Nie jest to jednak na 100 % broń biologiczna, która była i jest
rodzajem broni masowego rażenia, w której ładunkiem bojowym
są: najrozmaitsze wirusy, bakteria i inne patogenne mikroorganizmy, które łatwo było stosować do zarażania ludzi i zwierząt.
Historia wojen prowadzonych metodami biologicznymi znana
była od zarania dziejów ludzkości: zatruwano wodę, zwierzęta,
pokarmy, podrzucano zarażone produkty itp. Źródła historyczne
podają, że już w VI wieku przed naszą erą Asyryjczycy używali
sporyszu (pasożyt zbóż) do zatruwania żywności swoich przeciwników. W VIII wieku p.n.e. Scytowie używali strzał, których groty
były moczone we krwi rozpadających się ludzkich zwłok. W XVIII
wieku w podbojach Ameryki kolonizatorzy przenieśli ospę naturalną niewystępującą dotychczas na kontynencie amerykańskim.
W czasie wojny secesyjnej użyto zainfekowanego ubrania wirusem ospy, ale także żółtej febry. Tak spreparowane mundury były
sprzedawane unionistom. W historii odnotowano jeszcze wiele
innych zdarzeń stosowania broni biologicznej. W czasie I i II wojny światowej prowadzono badania i próby z bronią biologiczną,
a także używano jej w różnych formach.
Mając na uwadze postęp w dziedzinie biotechnologii i możliwość wytwarzania bardziej skutecznej broni biologicznej podpisano w 1972 r. Konwencję o zakazie prowadzenia badań, produkcji
i gromadzenia broni biologicznej i toksycznej oraz o jej zniszczeniu. Konwencja odwołuje się do Protokołu Genewskiego z 1925 r.,
który jest nadal obowiązującym aktem prawnym, podpisanym prawie przez wszystkie państwa.
Nie wiadomo, jak i kiedy zakończy się epidemia koronawirusa, specjaliści twierdzą, że wkrótce o nim zapomnimy, że obecną
sytuację można porównać do niedawnej paniki wywołanej
świńską grypą. Świńska grypa wciąż normalnie funkcjonuje
w środowisku. W tym przypadku prawdopodobnie zdarzy się tak
samo. Społeczeństwo nabierze odporności, bo te osoby, które
przeszły zakażenie, będą na nie odporne, inne będą się szczepić.
Tak to jest w historii świata, że epidemie pojawiają się nagle, ni
stąd, ni zowąd i najczęściej kończą się „globalną amnezją” – wirus
przestaje działać, a społeczeństwo wraca do normalnego życia.
Zdrowia i odporności na niedogodności związane z epidemią
życząc, też „psioczę” i w maseczce chodzę. Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz
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