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Gdzie są Stare Brynki?
Kto chce dojechać do Starych Brynek, ten musi skręcić na trasie Nowe Brynki 
- Daleszewo, - ale gdzie musi skręcić? Do minionego tygodnia nie było wiado-
mo. Nie wiedziały tego nawet karetki, jadące do chorych.

Stare Brynki to popeegerowska 
wieś nieopodal Chlebowa. Jak tam 
dojechać? Jadąc od strony Gryfina, 
najprościej dojechać do niej skrę-
cając na trasie Nowe Brynki-Dale-
szewo w stronę Chlebowa (na wy-
sokości przejazdu kolejowego na 
Dębce). Skręcić można na Chlebo-
wo, bo drogę na Chlebowo ozna-
czono. Jednak wcześniej są Stare 
Brynki, ale osoby spoza terenu nie 
potrafią tam dojechać. A oficjalne-
go znaku nie można postawić, bo 
nie pozwalają na to przepisy. 
Mieszkańcy wzięli sprawę w swoje 
ręce.  

Wymyślili sposób
- Znaki nie wskazują Starych 

Brynek. GPS także nie, bo jeśli już, 
to tylko Nowe Brynki, a do nas 
chce dojechać wiele osób, m.in. sa-
mochody firmy przewozowej do 
pobliskiego tartaku, a te przyjeż-

Dzięki inicjatywie mieszkańców Starych Brynek, karetki i firmy 
przewozowe będą już wiedziały, jak do nich dojechać, co do tej 
pory było utrudnione z powodu przepisów. Mieszkańcy znaleźli 
jednak sposób, jak je obejść.       

Ważny od 01.06.2012 r.

70-631 Szczecin

tel. 91 4624845 ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Kierunek Przez  Godziny odjazdu
 DOLNA ODRA  Gryfino 04:40 F 05:00 F 05:30
 DOLNA ODRA  Gryfino,Górny Taras 05:55 F 06:10 CL 06:20 F 06:50 F

07:20 C 07:40 F 08:20 08:55 F
09:15 CL 09:35 F 10:05 C 10:15 F
10:50 F 11:00 CL 11:20 F 11:55
12:30 F 12:50 CL 13:00 F 13:30 F
13:45 C 14:15 F 14:30  + 14:55 F
15:10 F 15:35 L 16:10 F 16:20 C
16:30 F 16:55 F 17:30 L 18:10 F
18:20 C 19:20 L 20:00 L 20:50 L
21:50 F

 GRYFINO  Daleszewo 21:50 Cm 24:00 Em*

 GRYFINO 13:35 S 15:45 S

 GRYFINO,                 
 Gryfino,Górny Taras 13:20 CL 14:20 6 18:50 F 22:40 Lm CENTR.NASIENNA

 GRYFINO,                 
20:25 S CENTR.NASIENNA

Uwaga: W dniu 08.06.2012r. komunikacja wykonywana jak w soboty 

PKS SZCZECIN Sp. z o.o.
ul. Heyki 4

SZCZECIN, d.a.   Linie Nr 1,1A ,1B

 Szczecin,Pl.Kościuszki

 Szczecin Podjuchy

 Szczecin,Pl.Kościuszki

 Szczecin Podjuchy

F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej 
6 - kursuje w soboty /nie będące świętami/
+ - kursuje w niedziele i święta
* - nie kursuje z niedzieli na poniedziałek i dni poświąteczne
L - nie kursuje 25.-26.12., 01.01. i w dwa dni Świąt Wielkanocnych
m - nie kursuje 24.12. i 31.12.
E - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych 

dżają głównie z zagranicy. Odwie-
dzają nas także inwestorzy, którzy 
chcieliby zakupić pobliskie ziemie. 
Chcemy pomóc ludziom prowadzić 
działalność, a nie wiadomo jak do 
nich dojechać – mówi sołtys Sta-
rych Brynek Jarosław Kardasz. Do 
Starych Brynek nie dojeżdżają też 
karetki – mieszkańcy opowiedzieli 
nam, jak kiedyś jadący od strony 
Szczecina ambulans, po prostu 
przejechał obok zjazdu na Stare 
Brynki i dojechał do Nowych. Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad, która jest zarządcą dro-
gi krajowej Nowe Brynki-Dalesze-
wo, według przepisów nie może 
postawić znaku odsyłającego do 
Starych Brynek. Taki znak musi 
wskazywać miejscowość końcową 
(jak Chlebowo), a Brynki są miej-
scowością rozjazdową. - Dlatego 
wymyśliliśmy, że przy drodze kra-
jowej postawimy znak odsyłający 
do kościoła w Starych Brynkach. 
Znak ten nie jest zielony z białą ob-
wódką, ale biały z brązową obwód-
ką, charakterystyczny dla zabyt-
ków – dodaje sołtys Kardasz. Jed-
nak na drodze stanęły kolejne kło-
poty. 

Sołtys zasponsorował
- Znaku nie mogliśmy zakupić z 

pieniędzy sołeckich, bo te muszą 
być przeznaczone na cel gminny, a 
znak miał stanąć na działce powia-
towej, czyli pieniędzy z gminy nie 
można wydać na powiatowy cel. 
Postanowiłem, że znak ufunduję z 
prywatnych pieniędzy – mówi Ja-
rosław Kardasz, który na wykona-
nie i postawienie nowego znaku 
wydał łącznie 500 zł. Dalej poszło 
już łatwiej, bo w rozrysowaniu pla-
nów i wskazaniu miejsca dla znaku 
pomogli urzędnicy starostwa po-
wiatowego oraz GDDKiA. Inicjato-
rzy akcji czekali na wydanie sto-
sownego pozwolenia 30 dni i choć 
znak chcieli wstawić już zimą, to 
musieli poczekać aż puści mróz. 
Sprawa przeciągnęła się, ale osta-
tecznie od minionego tygodnia 
znak kierujący do kościoła w Sta-
rych Brynkach (a w rzeczywistości 
do samych Starych Brynek) stoi już 
przy przejeździe kolejowym po-
między Nowymi Brynkami a Dale-
szewem.  

Wbl

Od nas zależy zdrowie zwierząt
W ramach akcji „Sprzątnij po swoim psie,to dobry zwyczaj”, która ma uświadomić mieszkańcom naszego miasta jak ważne jest 
sprzątanie nieczystości pupilów prezentujemy rozmowę z Maciejem Tyszką z gabinetu weterynaryjnego „Cztery Łapy”

Posiadanie zwierząt 
to przyjemność, ale i 

obowiązki.

Zgadzam się, codzienne spacery, 
zabawa, odpowiednie żywienie, 
dbanie o zdrowie jak również 
sprzątanie po naszych pupilach to 
dla odpowiedzialnego właściciela 
chleb powszedni. Te czynności choć 
czasochłonne, potrafią dać dużo ra-
dości i zadowolenia. Należy pamię-
tać, że nasz zwierzak jest od nas w 
100% zależny. Od tego jak my o nie-
go zadbamy zależy jego zdrowie, 

wygląd, i dobre samopoczucie.

Na jakie choroby jesteśmy 
najbardziej narażeni?

Najbardziej narażeni jesteśmy na 
wszelkiego typu robaczyce zarów-
no te związane z robakami płaskimi 
jak i obłymi. Sam nie wiem, które z 
nich są gorsze. Larwy jednych i dru-
gich atakują u człowieka przede 
wszystkim przewód pokarmowy, 
ale można je spotkać również w in-
nych narządach takich jak płuca, 
nerki, oko czy mózg. Ogromna ilość 
jaj i larw tych pasożytów w otacza-

jącym nas środowisku wynika z 
dwóch głównych powodów.

Pierwszym, jest zbyt rzadkie od-
robaczanie naszych towarzyszy, 
drugim, ogromne skażenie środo-
wiska przez jaja i larwy tych paso-
żytów, wynikające z nie sprzątania 
po nich ich odchodów. Pies czy kot 
będący nosicielem pasożytów, wy-
dala z kałem niezliczone ilości jaj 
tych pasożytów, gotowych zarażać 
inne zwierzęta w tym też ludzi. 
Uważam, że sprzątanie po naszych 
czworonogach powinno stać się 
normą. Czynność ta świadczy o 

kulturze osobistej każdego właści-
ciela. Mówi również o jego świado-
mości w kwestii zagrożeń, jakie 
niesie za sobą pozostawienie nie-
czystości w miejscach użyteczności 
publicznej. Oprócz pasożytów we-
wnętrznych należy również pamię-
tać o pasożytach zewnętrznych 
„mieszkających” na naszych czwo-
ronogach. Mam tu na myśli wszel-
kiego typu pasożytnicze grzyby, 
świerzbowce, pchły i kleszcze. 
Grzyby i świerzbowce są bezpo-
średnimi czynnikami chorobo-
twórczymi. Natomiast pchły i 
kleszcze są wektorami - przenosi-
cielami groźnych dla człowieka 
chorób, np. pchły często przenoszą 
larwy tasiemca, natomiast zainfe-
kowane kleszcze mogą roznosić 
wirusy, wywołujące kilka rodzajów 
odkleszczowych zapaleń mózgu i 
boreliozę.

Kto jest najbardziej narażony 
na robaczyce?

Na robaczycę najbardziej nara-
żone są osoby dorosłe o osłabio-
nym układzie odpornościowym jak 
również dzieci, ponieważ ich od-
porność jest stopniowo budowana. 
Tak naprawdę, każdy kto nie prze-
strzega podstawowych zasad hi-
gieny, mus liczyć się z tym, że u 
niego ryzyko zarażenia jest więk-
sze.

Co robić, aby nie 
zarazić się od naszego 

czworonoga?

Przeciwdziałać temu można na 
wiele sposobów. Przede wszystkim 
mycie rąk po kontakcie z naszym 
pupilem. Pamiętajmy o tym, że 
pies, który na spacerze chodzi po 
trawniku pełnym odchodów in-
nych psów, drapiąc się roznosi jaja 
pasożytów po całej sierści. Odro-
baczanie częściej niż raz w roku 
naszych pupili nawet tych nie 

opuszczających mieszkań. Sprząta-
nie odchodów na spacerze po na-
szych pupilach. Ta czynność wpły-
wa na zmniejszenie ilości jaj paso-
żytów w środowisku, co bezpo-
średnio przekłada się na 
zmniejszenie ryzyka zarażenia się 
danym pasożytem.

Czy konieczne jest 
odrobaczanie kotów 
domowych, które nie 
wychodzą na dwór?

Jak najbardziej tak. Pomimo 
tego, że mają mniejszy kontakt z 
patogenem, to witając się z nami 
po naszym powrocie do domu są 
narażone na wszystko to, z czym 
my się zetknęliśmy chociażby na 
przydomowym trawniku. Poza tym 
nieustanne przebywanie w sztucz-
nym bądź co bądź środowisku ja-
kim jest zamknięte mieszkanie po-
woduje, że ich układ immunolo-
giczny nie jest poddawany trenin-
gowi, dlatego porcja patogenów 
jaką znajdą na naszych butach czy 
nogawkach, może wystarczyć na 
rozwój w ich organizmie całkiem 
sporej populacji robaków.

Czy higiena i odrobaczanie 
zwierząt są wystarczająca 

byśmy czuli się bezpieczni?

Higiena i odrobaczanie zwierząt 
są z pewnością nieodzowne w pod-
niesieniu naszego bezpieczeństwa 
zdrowotnego. Moim zdaniem ko-
nieczne jest również dbanie o nasze 
otoczenie. Sprzątanie odchodów po 
naszych czworonożnych towarzy-
szach oprócz walorów estetycznych, 
ma również swój wymiar epidemio-
logiczny. Sprzątając po naszym psie, 
usuwamy czynnik chorobotwórczy, 
jakimi są jaja pasożytów zawarte w 
kale. Organizm kontaktując się z 
mniejszą ilością patogenów, ma 
większe szanse na ich zwalczenie i 
nie poddanie się chorobie.

RozkłaD Jazdy


