
Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia Oę> maj a 2016 roku 

WP.0003^2016 

Pan 
Marek Hiliński 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na interpelację złożoną w imieniu Rodziców dzieci korzystających z basenu 
w Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu w ramach godzin lekcyjnych, odnośnie częstszego 
przeprowadzania kontroli wymazów miejsc, z których korzystają dzieci, sugerując brak nadzoru 
nad basenem, co jest przyczyną różnych zakażeń wśród korzystających, uprzejmie informuję, że: 

1. prawdopodobnie troszczy się Pan Radny o uczniów korzystających z basenu przy 
ul. Leśmiana 1, przy Gimnazjum Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 12 nie dysponuje takim 
obiektem, 

2. postulaty, które wnosi Pan w przedłożonej interpelacji są realizowane w ramach bieżącego 
utrzymania basenu, w innym wypadku, służby do tego powołane w sposób jednoznaczny 
zdecydowałyby o zamknięciu placówki, 

3. regularne i skrupulatne kontrole Sanepidu wykluczają problemy zdrowotne, o których Pan 
pisze, 

4. ponadto serdecznie zachęcam, żeby zastrzeżenia dotyczące czystości basenu, o których 
poinformowano Pana Radnego, Rodzice uczniów przekazali bezpośrednio bądź za 
pośrednictwem nauczycieli wychowania fizycznego tej Szkoły do Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, wówczas przy ewentualnych nieprawidłowościach można będzie 
reagować natychmiast, prosząc służby do tego powołane o sprawdzenie, m.in. stanu 
czystości wody. 
Zwlekanie z tak istotną sprawą jak zdrowie dzieci do czasu złożenia przez Pana Radnego 
interpelacji podczas sesji Rady Miasta Zgierza, które odbywają się raz 
w miesiącu, mogłoby spowodować, że gdyby Pańskie^-uwagi były uzasadnione, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji miałby mało czasu na reakcję w/tak ważnej sprawie. 

Załączam: xrze\ny-:lr^ ..cy^.. :.^-:i J "-j 
Kserokopie sprawozdań z badań sporządzonych na podstawiepobranych próbek^wody z pływalni. 

W Y D Z I A Ł O R G A N I Z A C Y J N Y 
Biuro Rady Miasta Zgierza 

Urząd Miasta Zgierza tel. (42) 714 31 00 
Placjana Pawła II 16 - w ^imz.?i;ierv.p; fax(42)714 31 14 



AB 667 

Nr rachunku bankowego: 91 1050 1461 1000 0022 6961 3697 
REGON: 472262007 
NIP: 725-00-26-702 

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 48 
Tet./fax: 42 678-12-62; 42 678-84-18 

e-mail: laboratoriumQekoserwis.info.pt  
www.eko5erwis.info.pt 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 516/2016-W-1 

Zleceniodawca: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Wschodnia 2 
95-100 Zgierz 

Próbka pobrana przez: 
Zleceniobiorcę 

Adres pobrania próbki: 
Zgierz, ul. Leśmiana 1 

Miejsce pobrania próbki: 
Pływalnia MOSiR 

Metoda pobrania próbki: 
PN-EN IS0 19458:2007 

Rodzaj próbki: 
Woda basenowa 

Próbka jednorazowa 

Stan próbki: 
Bez uwag 

Data pobrania próbki: 
04.04.2016r. 

Data rozpoczęcia badań: 
04.04.2016r. 

Data zakończenia badań: 
06.04.2016r. 

Laboratorium posiada zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na wykonywanie 
analiz wody przeznaczoneftip spożycia przez ludzi. Decyzja PPiS-Ł-HK-4525728/2015 z dnia 10 grudnia 2015r. 

rawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. Wyniki badań analitycznych odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Ze względu na 
arakter próbek nie ma możliwości powtórzenia badań na tym samym materiale. Bez pisemnej zgody _EKO-SERWIS~ Sprawozdanie z badań wraz z wynikami nie może być powielane inaczej jak 
<o w całości. Klient ma prawo złożyć reklamację na piśmie w terminie 1U dni od otrzymania Sprawozdania z badań. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport i czystość 
emnśków w przypadku próbki pobranej i dostarczonej przez Klienta. 
T - i ł ~ . : i - ŁI 

http://laboratoriumQekoserwis.info.pt
http://www.eko5erwis.info.pt


SERWIS 
Nr 637 

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 48 
Tel./fax: 42 678-12-62; 42 678-84-18 

e-mail: laboratoriunnraekoserwis.infti.pl  
www.ekoserwis.in1o.pl 

Nr rachunku bankowego: 91 1050 1461 1000 0022 6961 3697 
REGON: 472262D07 
NIP: 725-OD-26-702 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 399/2016-W-1 

Zleceniodawca: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Wschodnia 2 
95-100 Zgierz 

Próbka pobrana przez: 
Zleceniobiorcę 

Adres pobrania próbki: 
Zgierz, ul. Leśmiana 1 

Miejsce pobrania próbki: 
Pływalnia MOSiR 

zachodnio-północna części basenu 

Metoda pobrania próbki: 
PN-EN ISO 19458:2007 

Rodzaj próbki: 
Woda basenowa 

Próbka jednorazowa 

Stan próbki: 
Bez uwag 

Data pobrania próbki: 
14.03.2016r. 

Data rozpoczęcia badań: 
14.03.2016r. 

Data zakończenia badań: 
16.03.2016r. 

Laboratorium posiada zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na wykonywanie 
analiz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzja PPIS-Ł-HK-4525/28/2015zdnia 10 grudnia 2015r. 

Sprawozdani* z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji ora2 badań hieokredytowimych. Wyniki badań analitycznych odnoszą się wyłącznie do badanych próbę*. Ze wigledu na 
charakter próbek nie ma możliwości powtórzenia badań na tym samym materiale. Bez pisemnej ;gody ,EKOSERW!S" Sprawozda ni»2 badań wrai z wynikami nie może być powielane inaczej jak 
tytko w całości. Klient ma prawo złożyć reklamacje na piśmie w terminie U dni od otrzymania Sprawozdania 2 badań. Laboratorium me ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport i czysiośĆ 
ooiemników w przypadku ordbki pobranej i dostarczonej przez Klienta. 
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http://www.ekoserwis.in1o.pl


90-133 LrYij. u'. V. _Tzbowa 48 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 399/2016-W-1 

Wyniki badań analitycznych 

Lp. Rodzaj oznaczenia 
Jednostka 

oznaczenia Procedury badawcze Wynik 

1. Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 P 0 

2. Liczba gronkowców koagulazo-
dodatnich 

jtk/100ml PZH ZHK:2007 P 0 

3. Liczba Pseudomonas aemginosa jtk/100ml PN-EN ISO 16266:2009 P 0 

4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 
36±2°C jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 P 0 

P - badanie wykonane • podwykonawcy posiadającego certyfikat akredytacji nr AB 1095, aktualny na dzień wykonania badania. 

Data wykonania sprawozdania Podpis osobVautoryzującej sprawozdanie 

30.03.2016r. 
drini. Mac^,.^ r k, , 

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ N \ X 

Edycja 7 z dnia 31.12.2015r. strona Z z 2 
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AB 667 

9D-133 Łódź, ul. Wierzbowa 48 
Tel7fax: 42 678-12-62; 42 678-84-18 
e-rnail: laboratonuml3ekoserwis.mfo.pl  
www.ekoserwis.into.pl 

Nr rachunku bankowego: 91 10501461 1000 0022 6961 3697 
REGON: 472262007 
NIP: 725-00-26-702 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 303/2016-W-1 

Zleceniodawca: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Wschodnia 2 
95-100 Zgierz 

Próbka pobrana przez: 
Zleceniobiorcę 

Adres pobrania próbki: 
Zgierz, ul. Leśmiana 1 

Miejsce pobrania próbki: 
Pływalnia MOSiR 

zachodnio-północna części basenu 

Metoda pobrania próbki: 
PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007 

Rodzaj próbki: 
Woda basenowa 

Próbka jednorazowa 

Stan próbki: 
Bez uwag 

Data pobrania próbki: 
01.03.2016r. 

Data rozpoczęcia badań: 
04.03.2016r. 

Data zakończenia badań: 
11.03.2016r. 

Laboratorium posiada zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na wykonywanie 
analiz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzja PPiS-Ł-HK-4525/28/2015 z dnia 10 grudnia 2015r. 

Sprawozdanie t badań zawiera wyniki badań objęte zakresom akredytacji oraz badań nieakredytowanych. Wyniki badań analitycznych odnoaza. sif wyłącznie do badanych próbek. Ze względu na 
charakter próbek nifl ma możliwości powtórzenia badań na tym samym materiale. Bez pisemnej 2gody .EK0-SEHWI5" Sprawozdanie z tadaft wraz 2 wynikami nie mcże być powielane inaczej jak 
tylko w całości. Klient ma prawo złożyć reklamacje na piżmie w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badań. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport i czystość 
pcjimników w przypadku próbki pobranej i dosta rczonej priu Klienta. 

Załącznik Nr 8 do PO-18 Edycja 7 z dnia 3l.l2.2015r. strona i z 2 
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http://laboratonuml3ekoserwis.mfo.pl
http://www.ekoserwis.into.pl


SPRAWOZDANIE 2 BADAŃ NR 303/2016-W-1 

Wyniki badań analitycznych 

Lp. Rodzaj oznaczenia Jednostka 
oznaczenia Procedury badawcze Wynik 

1. Tri chlorom etan (chloroform) ug/l PN-EN ISO 10301:2002 P <1,0 

2. Suma THM p-g/i PN-EN ISO 10301:2002 P 144±292> 
i ] Przy wynikach pomiaru podano niepewność. Niepewność podana jako przedział ufności na poziomie 95% prawdopodobieństwa, 
przy współczynniku rozszerzenia k=2, bez uwzgtędnieniam niepewności związanej z pobieraniem próbek 
P - badanie wykonane u podwykonawcy posiadającego certyfikat akredytacji nr AB 1095, aktualny na dzień wykonania badania. 

Data wykonania sprawozdania Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie 

18.03.2016r. 
Z-CA faEf\0WNfK.-: 

UBorkijoRtu^ 
dr inż. Mad^aito-K'.-

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ \ \ 
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(Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego) 
Miejscowość: Zgierz 

PROTOKÓŁ Nr 30/HK/16 z dnia 22.02.2016r. 
z pobrania próbek wody z basenu kąpielowego 

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu pobrania próbek wody dokonali' 

1. Dominika Mańkowska—ml asystent, nr leg, 8, upoważnienie do poboru próbek wody ar 8 
imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr legitymacji, nr upoważniona 

2. Beata Focbt - mŁ asystent, nr leg.7, upoważnienie do poboru próbek wody nr 7 

imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr legitymacji, nr upoważnienia 

Próbki pobrano zgodnie z*:^^ harmonogramem, • poza harmonogramem (podać przyczynę) 

Nazwa i adres basenu kąpielowego: Pływania Zgierz, ul Leśmiana 1 

właściciel obiektu / zarządzający: Miasto Zgierz/ MOSiR Zgierz » j A 

Data i godzina pobrana próbki (ek):. MLSLkJhOŁ&L WMM: A ™ 

Oznakowanie 
próbki w tereni* Miejsce pobrania Kierunek badań 

Pomiary wykonane 
w ternntey podczas 

pobrania próbek 
(parametr, wynik, utyte 

1. 30/HK/1671 Basen 

EJCOH, ogólna liczba 
rntkroorgantzmów w temp. 3 6 J 2 C , 
Pseudomonas aeragmoaa, 
ineUtoóć, azotany, titteniamośćy 
potencjał n>dox, ph, chlor wołny 

2. 30/HK/167 Woda doprowadzana 
do pływalni 

A z o t a n y , u f l e n i a l n o ś ć 

Opis okoliczności mających wpływ na jakość wody/uwagi. 

^^A...../i/j^..ę^±/. 
imię, nazwisko i podpis osoby obecnej przy pobraniu próbek 
•"zaznaczyć właściwe 

podpis (j ') probkobiorcy (-ców 
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(Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego) 
Miejscowość: Zgierz 

PROTOKÓŁ Nr 32/HK/16 z dnia 22.02.2016r. 
z pobrania próbek wody z basenu kąpielowego 

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu pobrania próbek wody dokonali: 

1. Dominika Mańkowska - mi. asystent, nr leg. 8, upoważnienie do poboru próbek wody nr 8 
imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr legitymacji, nr upoważnienia 

2. Beata Focht - mi asystent, nr leg.7, upoważnienie do poboru próbek wody nr 7 
imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr legitymacji, nr upoważnienia 

Próbki pobrano zgodnie z*: JS harmonogramem, • poza harmonogramem (podać przyczynę) 

Nazwa i adres basenu kąpielowego: Pływania Zgierz, al Leśmiana 1 

Właściciel obiektu / zarządzający: Miasto Zgierz/MOSOt Zgierz . f n 

Data i godzina pobrania próbki (ek):. 

L p -
Oznakowanie 

próbki w terania NBejsce pobrania Kierunek badan 

Pomiary wykonane 
wtameej p o d c z a s 

pobrania próbek 
yvaranw&^ wgn/k, utyło 

wyposażenie) 

1. 32/HK/16/1 Basen Chloroform, ZTHM 

• 

Opis okoliczności mających wpływ na jakość wody/uwagi 

imię, nazwisko i podpis osoby obecnej przy pobraniu próbek 

* zaznaczyć właściwe 
podpis ( ) probkobiorcy (-ców 

\ 
V 
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