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Wakacje to pora na remont
W tym roku nie odbędzie się kolonia letnia z bazą w szkole podstawowej nr 1 
w Gryfinie. Powodem jest remont sześciu toalet w tak zwanej „nowej”  części 
szkoły.

Mimo trwających już od ponad 2 
tygodni wakacji Jolantę Kroczak, 
dyrektora „Jedynki” można spotkać 
w szkole codziennie. Jak nam po-
wiedziała, chce przed wyjazdem 
na urlop przygotować szkołę i per-
sonel do czekającego ich na dniach 
remontu. A skala prac będzie duża 
– w sześciu toaletach na 3 pozio-
mach trzeba skuć starą posadzkę i 
tynki, wymienić wyposażenie toa-
let i poszerzyć drzwi wewnętrzne 
w dwu z nich na tyle, żeby wjechał 
wózek dziecka niepełnosprawne-
go. „Jedynka” ma bowiem klasy z 
uczniami niepełnosprawnymi. 
Zwykle w trakcie roku szkolnego 
jest ich kilkunastu. Na szczęście 
niedawno zbudowana z myślą o 

nich winda rozwiązała problem 
komunikacji pionowej w budynku 
szkoły. Wciąż jednak czeka sprawa 
docieplenia tego budynku.

Pani dyrektor pokazała nam 
przeznaczone do remontu toalety 
na dwóch piętrach. Faktycznie, 
charakterystyczna, niby marmuro-
wa posadzka i drzwi oraz więk-
szość wyposażenia pochodzą z zu-
pełnie innej, minionej epoki i są w 
stanie, wprost domagającym się 
wymiany. Gdzieniegdzie widać za-
malowane pęknięcia na ścianach. 
Miejmy nadzieję, że już w ciągu kil-
ku dni przetarg na wykonawcę zo-
stanie rozstrzygnięty i robotnicy 
wejdą na „plac budowy”. 

Tylko w „Jedynce”
Jak informuje Dorota Koleda z 

wydziału inwestycji Urzędu Mia-
sta, podczas tych wakacji zaplano-
wano remonty tylko w dwóch pla-
cówkach oświatowych. W przetar-
gu na prace w „Jedynce” najlepszą 
z 4 ofert złożyło Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Sanit”. Jeśli nie 
będzie protestów, zapewne w 
przyszłym tygodniu zostanie pod-
pisana umowa i rozpoczną się pra-
ce. Natomiast przetarg na system 
przeciwpożarowy dla Przedszkola 
nr 2 został unieważniony z powo-
du zbyt wysokiej ceny przedsta-
wionej przez jedynego oferenta.
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Dyrektor Jolanta Kroczak 
pokazuje szkolną toaletę 
wymagającą remontu

Higiena a choroby odzwierzęce
Akcja „Sprzątnij po swoim psie, to doby zwyczaj” ma w Gryfinie coraz więcej zwolenników. Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu jest radna miej-
sca Jolanta Witowska, która stara się uświadamiać mieszkańców naszego miasta o zagrożeniach i potrzebie sprzątania psich odchodów. W Gryfinie 
dzięki akcji „Sprzątnij po swoim psie, to dobry zwyczaj” ustawiono w Gryfinie już dwa dystrybutory, gdzie bezpłatnie można pobierać worki na psie 
odchody – w parku miejskim od strony urzędu miasta oraz przy Placu Solidarności. Pojemniki ufundowało PUK z prezesem Rafałem Muchą na czele. 
Dziś przedstawiamy rozmowę z pediatrą Ireną Wożniak, która mówi o zagrożeniach, wynikających z psich odchodów i jak się przed nimi ustrzec.   

Red: Pani doktor, czym są pa-
sożyty. W jaki sposób dostają 
się do organizmu?

 Najogólniej mówiąc to organi-
zmy, które żyją kosztem innego 
organizmu. Wirusy, bakterie, 
pierwotniaki, robaki wszystkie 
pasożytują na cudzym organi-
zmie, okradają go z pożywienia, 
zatruwają toksynami i są przy-
czyną wielu groźnych chorób. Do-
stają się do organizmu drogą po-
karmową, przez ukąszenie owa-
da lub drogą powietrzną.

Dlaczego pasożyty lubią czło-
wieka? 

Bo organizm człowieka stwa-
rza idealne warunki dla każdego 
z nich. Zapewnia stałą tempera-
turę, dużą wilgotność i obfitość 
pokarmu.

Jakie są przyczyny zakażenia 
pasożytami?

Najczęściej wynikają z nieprze-
strzegania podstawowych zasad 
higieny. Niedomyte owoce i wa-
rzywa, nieprzegotowana woda, 
niestarannie przygotowane je-
dzenie, kontakt z chorymi zwie-
rzętami oraz ich odchodami.

Od czego zależy zakażenie i 
kto jest najbardziej zagrożony?

Od sprawności układu odpor-
nościowego. Im bardziej obciążo-
ny organizm, tym podatność na 
zakażenia jest większa. Najbar-
dziej zagrożone są jednak dzieci, 
które nie mają dostatecznej wie-
dzy i nawyków higienicznych. 
Trawniki, place zabaw, piaskow-
nice z wszechobecnymi psimi ku-
pami to miejsca najbardziej 
sprzyjające zakażeniom robaczy-
cami. 

Jakie są symptomy robaczyc?
W większości przypadków za-

każenie przebiega bezobjawowo. 
U części osób pojawiają się dole-
gliwości żołądkowo - jelitowe, 
objawy grypopodobne, skórne, 
alergiczne a także chroniczne 

zmęczenie. Zwykle objawy nie są 
kojarzone z obecnością robaków, 
dlatego ważna jest świadomość o 
ich istnieniu.

Jakie mogą by konsekwencje 

zarażenia pasożytami?
To zależy od szybkości rozpo-

znania.. Zbyt późne podjęcie le-
czenia prowadzi do nieodwracal-
nego uszkodzenia tkanek, w któ-

rych doszło do inwazji pasoży-
tów. W ciężkiej postaci może 
dojść do zapalenia mózgu, utraty 
wzroku.  A więc im szybsze roz-
poznanie, tym skuteczniejsze le-

czenie.
Aby skutecznie walczyć z 

wrogiem, trzeba go najpierw 
zdemaskować. Jak sprawdzić 
czy nie jesteśmy zarażeni?

 Najprostszą metodą jest bada-
nie kału oraz krwi pod kątem 
obecności pasożytów, jednak naj-
skuteczniejszym sposobem wy-
krycia pasożytów jest Test Obcią-
żeń Organizmu. 

Czosnek, sok z kiszonej ka-
pusty, pestki dyni- czy są to wy-
starczające środki do pozbycia 
się intruzów. Jak współczesna 
medycyna radzi sobie z tym 
problemem?

Pomoc oferuje nam zarówno 
medycyna niekonwencjonalna 
jak i tradycyjna.To, jaką kurację 
zastosujemy zależy od rodzaju 
pasożytów, od intensywności za-
każenia.Zwykle leczenie przebie-
ga w domu, preparatami prze-
ciwpasożytniczymi. W cięższych 
przypadkach leczenie odbywa się 
w specjalistycznych ośrodkach. 
Zaleca się przebadać wszystkich 
członków rodziny. Należy także 
maksymalnie ograniczyć poda-
wanie dzieciom słodyczy. 

Pani doktor, jak chronić sie-
bie i najbliższych przed paso-
żytami?

Należy dbać o czystość spoży-
wanych owoców i warzyw, pić 
wyłącznie przegotowaną wodę. 
Nieodzowne jest również częste 
mycie rąk - i to zarówno przed je-
dzeniem jak i po zabawie na pla-
cu zabaw czy kontakcie ze zwie-
rzętami.Wszystko to minimalizu-
je ryzyko zakażeniami. Bardzo 
ważne jest także zadbanie o śro-
dowisko ,w którym przebywają 
dzieci .Zabezpieczmy place za-
baw i piaskownice przed czworo-
nogami, sprzątajmy ich odchody i 
to zarówno z terenów publicz-
nych jak i prywatnych.

Fot. Akcja „Sprzątnij po swoim psie, to doby zwyczaj” ma w Gryfinie coraz więcej 
zwolenników. Pomysłodawcy preferują głównie edukację najmłodszej części 
społeczeństwa


