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WSTĘP  
 
 

Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu kościańskiego w roku 2005 

ukierunkowana była na ; 

- sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, 

- prowadzenie działalności przeciwepidemicznej,  

- działaniach oświatowo zdrowotnych,  

co miało gwarantować ochronę zdrowia mieszkańców powiatu przed niekorzystnym 

wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiska oraz zapobieganie szerzenia się chorób 

zakaźnych i zawodowych. 

Uczestniczyliśmy aktywnie w realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia 

obowiązującego na lata 1996 – 2005r.  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie realizowała zadania określone 

w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w przepisach prawa materialnego w części 

dotyczącej wymagań sanitarno - przeciwepidemicznych. 

Współpracowano z władzami samorządu terytorialnego, Inspekcją Weterynaryjną,  

Ochroną Środowiska, Komendą Powiatową Policji, prasą i radiem. 

 
 
SYTUACJA DEMOGRAFICZNA   
 
Powierzchnia powiatu kościańskiego to 723 k m2 , którą zamieszkuje 77.675 ludności. 

Ludność wg miejsca zamieszkania (dane z 30.06.2005r.)  
 
 

miasto Kościan 24. 086 

gmina Kościan 14. 951 

miasto Śmigiel 5. 435 

gmina Śmigiel 12. 036 

miasto Czempiń 5. 095 

gmina Czempiń 6. 162 

miasto Krzywiń 1. 523 

gmina Krzywiń 8. 387 

 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie sprawuje nadzór nad obiektami, 
które figurują w ewidencji obiektów .Na koniec roku sprawozdawczego było ich 1224. 
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HIGIENA KOMUNALNA 

 

Warunki zdrowotne środowiska  
 

Nadzorem sanitarnym nad jakością wody do picia i na potrzeby gospodarcze w 2005r 

roku objęto wszystkie miasta i gminy powiatu a w nich wszystkie czynne i zarejestrowane 

obiekty w których przeprowadzono przynajmniej jednorazową kontrolę połączoną  z poborem 

wody do badań. 

W ewidencji PSSE w Kościanie znajduje się 5 wodociągów publicznych w miastach na wsiach 

30 ( publiczne, lokalne, zakładowe). Łącznie przeprowadzono w nich 36 kontroli połączonych 

z poborem wody.  

Największym wodociągiem pod względem produkowanej wody i liczby zaopatrywanej 

ludności jest wodociąg publiczny – ujęcie Jesionowa którego właścicielem jest Miejski Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie.  

Produkcja wody wynosi 4.991m3/dobę, a długości sieci 74,9 km, z wodociągu tego korzysta 

26.037 mieszkańców  

Uzdatnianie wody to napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie i chlorowanie za pomocą 

wodnego roztworu podchlorynu sodu.  

W 2005r. dokonano odrestaurowaniu stref ochrony sanitarnej ujęć wody, 

przeprowadzono generalny remont na 2 studniach, dokonano wymiany 498 m rur stalowych 

na rury z PCV. Jakość produkowanej wody odpowiada Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 19.11.2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi.  

1/20 części wody w tym wodociągu to woda z ujęcia Łazienki które ulegnie likwidacji 

po zakończeniu II etapu rozbudowy stacji uzdatniania na Jesionowej.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czempiniu jest właścicielem dwóch 

wodociągów publicznych : 

- Czempiń ul. Kolejowa,  

- Czempiń – Borówko.  

Oba ujęcia produkują wodę która po uzdatnieniu odpowiada warunkom Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z 19. 11. 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na tych ujęciach w 2005r dokonano bieżących 

remontów.  
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Wodociąg publiczny w Śmiglu, którego praca oparta jest na eksploatacji 5 studni 

produkuje wodę która nie odpowiada  wymaganiom określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia (zbyt dużo manganu i azotanów). 

Wszystkie zakłady wodociągowe w miastach w ramach bezpieczeństwa publicznego 

zatrudniają firmy ochroniarskie które sprawują całodobowy dozór nad ujęciami.  

Na terenach gmin powiatu w 2005r rejestrowano 30 urządzeń  wodociągowych :  

 - 19 wodociągów publicznych,  

 -   5 wodociągów zakładowych,  

 -   6 wodociągów lokalnych,  

 -  22 studnie przydomowe  

Wszystkie zostały skontrolowane w roku sprawozdawczym za wyjątkiem nowego wodociągu 

w Nielęgowie.  

Dobrą wodę produkuje 15 z 30 urządzeń wodociągowych, a 14 wodociągów dostarcza wodę 

która zawiera przekroczenia wartości dopuszczalnej głównie manganu i żelaza, w kilku 

przypadkach amoniaku i azotanów. 

Na terenie powiatu znajduje się 147 wsi i przysiółków z czego zwodociągowanych jest 142. 

Wody z wodociągów nie pobierają mieszkańcy wsi Wronowo i Granecznik 

(gm. Kościan) mieszkańcy Zygmuntowa i Smolna (gm. Śmigiel) i Teklimyśli z gm. Krzywiń . 

Łącznie te miejscowości zamieszkuje 191 osób.  99,4 % ludności zamieszkującej wsie powiatu, 

korzysta z wody podawanej przez wodociągi.  Miasta powiatu są zwodociągowane w 100%.  

W 2005r nadzorem objęto trzy kąpieliska oparte wodach powierzchniowych: 

- Dębiec  Nowy, 

- Krzywiń,  

- Cichowo  

 
Od miesiąca czerwca 2005r rozpoczęto badanie wody z tych kąpielisk (co 2 tygodnie) - 

do końca sierpnia. Badano zarówno parametry  fizyko-chemiczne wody jak i bakteriologię. 

Łącznie pobrano 36 prób wody. Jakość wody w czasie całego sezonu letniego odpowiadała 

warunkom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r – w sprawie 

wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach 

Czystość plaż w czasie sezonu była również zadawalająca . 

Stan sanitarny urządzeń i obiektów  
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Na terenie powiatu kościańskiego są 3 ustępy publiczne w miastach czynne w  czasie 

sezonu letniego 3 obiekty przy kąpieliskach : w Dębcu Nowym, Cichowie i Krzywiniu. Na 

obiektach stałych przeprowadzono 9 kontroli, tyle samo na tych czynnych w sezonie. 

Od lat Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie, we wnioskach kończących 

roczne sprawozdania dla starostwa zwraca uwagę na zbyt małą ilość ubikacji publicznych 

(szczególnie przy szlakach turystycznych) bez skutku. 

Nadzorem kontrolnym objęto basen kąpielowy w Śmiglu przeprowadzając 2 kontrole 

i dokonując sześciokrotnego w czasie sezonu poboru wody do badania. Kontrola przed 

rozpoczęciem sezonu wykazała staranne jego przygotowanie ; w obiekcie który czynny był 

od 27.05. – 31.08. 05r. nie stwierdzono zaniedbań sanitarnych a badana woda odpowiadała 

wymaganym parametrom.  

W lipcu dokonano odbioru nowowybudowanego kompleksu w skład którego wchodzi 

kryty basen kąpielowy i lodowisko w Kościanie. 

Obiekt odebrano bez zastrzeżeń – wodę do badania – pobiera się raz w miesiącu (badanie 

bakteriologiczne), po 2 próby z każdej niecki. Łącznie pobrano  26 prób, żadna z nich nie była 

kwestionowana. 

W powiecie kościańskim są 3 obiekty hotelowe : 

- w Piotrowie - „Pod Kaczorem”, 

- w Racocie - Stadnina Koni, 

- w Dębcu Nowym „Niedźwiedź”. 

Przeprowadzono w nich 6 kontroli nie stwierdzając zaniedbań sanitarnych.  

Obiekty wczasowo-turystyczne na terenie powiatu to : 

- Zajazd u Dudziarza w Kościanie, 

- Motel „ Izbud ‘’ w Kościanie przy ul. Śmigielskiej, 

- Ośr. Wypoczynkowy P.H.U. PROFIT - Dębiec Nowy  

- Ośr. Wypoczynkowy SP ZOZ Kościan – Gryżynka  

- Ośr. Wypoczynkowy Woj. Szpitala Neuropsychiatrycznego - Cichowo 

- i Kemping „ Niedźwiedź’’ w Dębcu Nowym   

Kontroli na tych obiektach przeprowadzono 9, stan ośrodków dobry.  

Przeprowadzono 58 kontroli w 55 zakładach fryzjerskich bądź fryzjersko-

kosmetycznych. Większość z nich to zakłady nowoczesne, estetycznie urządzone, dobrze 

wyposażone.  
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Szczególną uwagę zwracano na dezynfekcję narzędzi i sprzętu fryzjerskiego by nie były one 

źródłem infekcji WZW typu C.  

W miastach powiatu jest 10 obiektów – zakład odnowy biologicznej, tatuażu, solarium gdzie 

przeprowadzono 10 kontroli które nie wykazały zaniedbań sanitarnych.  

W roku sprawozdawczym nastąpiło reorganizacja na Polskich Kolejach Państwowych 

które są odpowiedzialne za stan sanitarno-higieniczny stacji kolejowych i dworca w Kościanie. 

Obowiązki zlikwidowanego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami PKP w Ostrowie 

przejął Oddział w Poznaniu co spowodowało wydłużenie w czasie wykonaniu niektórych 

naszych zaleceń. Według wyjaśnień Zarządcy sprzątanie na poczekalniach, holach głównych 

dworców przeprowadza Zakład Usługowy Zachód Sp. z o.o. Poznań  

- 22 x w miesiącu zamiatanie poczekalni, holu głównego i schodów, 

- 8 x w miesiącu na mokro sprzątanie holu głównym i schodów,  

- 1 x w miesiącu mycie lamp i lamperii,  

- perony i ubikacje sprzątane są przez pracowników obsługi stacji. 

W 100 innych obiektach użyteczności publicznej w liczbie których znajdują się pokoje 

gościnne, obiekty agroturystyczne, parkingi stacji paliw, apteki, prosektorium, kostnice, dom 

pogrzebowy – przeprowadzono 40 kontroli.  

Placówki lecznictwa zamkniętego  

 

Na terenie działalności PPIS w Kościanie się :  

1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny  w Kościanie,  

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie,  

3. Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach,  

4. Dom pomocy Społecznej w Mościszkach.  

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie wraz z podległymi 

oddziałami w Wonieściu i Czarkowie wprowadził i zgodnie z nimi postępuje procedury 

dotyczące dezynfekcji, sterylizacji, sprzątania oddziałów, postępowania z brudną bielizną 

i odpadami medycznymi. W czasie kontroli nie stwierdzono zaniedbań w zakresie utrzymania 

porządku i czystości.  

Szpital ten przedłożył PWIS w Poznaniu program dostosowania placówki do wymogów 

Rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań jakim powinny 



 7

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki 

zdrowotnej i uzyskał pozytywną opinię.  

W br. roku przeprowadzono 1 kontrolę na oddziałach w Kościanie i po 2 kontrole 

w Czarkowie i Wonieściu.  

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod koniec roku 

sprawozdawczego przystąpiono do remontu na oddziałach położniczo – ginekologicznym 

i dziecięcym. Do końca 2006r. dyrektor zakładu winien przedłożyć PWIS w Poznaniu program 

dostosowania szpitala do wymogów określonych w rozporządzeniu z 22 czerwca 2006r. 

i do 2010r. obiekt do tych wymogów dostosować . 

W szpitalu przeprowadzono 2 kontrole, wydano decyzję na stwierdzone uchybienia, ale decyzja 

ta po ukazaniu się cytowanego wyżej rozporządzenia straciła moc i wobec czego nie została 

przeprowadzona rekontrola. Bieżąca czystość – zadawalająca.  

Uregulowana jest sprawa wytwarzania odpadów medycznych ich zbieraniu i transportu do 

Spalarni Odpadów w Gorzowie, a także sprawa prania bielizny szpitalnej.  

Sprzątanie pomieszczeń i żywienie pacjentów zlecono firmom profesjonalnym.  

Placówki  lecznictwa otwartego  

W ewidencji PSSE w Kościanie jest 128 placówek lecznictwo otwartego w tym;  

-  12 placówek lekarza rodzinnego (NZOZ, Indywidualna. Praktyka Lekarza Rodzinnego ), 

- 103 indywidualne i grupowe praktyki lekarskie,  

-   13 indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek.  

W roku sprawozdawczym przeprowadzono w nich 113 kontroli z czego 35 kontroli 

dotyczyło nadzoru nad szczepieniami ( wykonuje się je w 18 placówkach). Obiekty 

te utrzymane są w dobrym stanie sanitarno-higienicznym, są wyposażone w sprzęt do badań 

zgodnie z profilem placówek. Nie wszystkie spełniają wymogi rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z 2005r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym 

i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Kilka zakładów 

przedstawiło już program poprawy, który zostanie zrealizowany w określonym przez Ministra 

Zdrowia terminie do końca 2008 roku.  

 

HIGIENA ŻYWNOŚCI , ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU   

 



 8

W ewidencji PSSE w Kościanie było w 2005r. 723 obiektów żywieniowo – 

żywieniowych. Przeprowadzono ogółem 651 kontroli w czasie których sklasyfikowano 

253 obiekty z czego 66 obiektów (tj. 26 %) to obiekty o złym stanie sanitarnym.  

Pobrano w ciągu roku do badań laboratoryjnych  188 prób z czego : 

- 150 do badań mikrobiologicznych, 

-  22 do badań chemicznych,  

-  10 próbek zbadano w kierunku włośnicy, 

-   6 próbek przedmiotów użytku. 

Zakwestionowaniu uległo 56 próbek (tj. 29,8 %) z czego 46 ze względu 

na znakowanie (82%), 10 ze względu na włośnie.  

W celu poprawy stanu  sanitarnego obiektów wydano 102 decyzje administracyjne z czego 

dwie o unieruchomieniu zakładu, nałożono 111 mandatów na łączną sumę 14.860 zł (średnia 

mandatu 133,9 ). Do sądu skierowano 1 wniosek.  

Wśród obiektów o złym stanie sanitarnym znajdują się:  

 
 
Lp. Rodzaj obiektu % niezgodnych 

 z wymogami  
1. Targowiska  50,00

2. Kioski spożywcze  44,00

3. Inne obiekty obrotu żywnością   42,90

4. Zakłady garmażeryjne  40,00

5. Sklepy spożywcze  36,10

6. Piekarnie  25,00

7. Ciastkarnie  25,00

8. Zakłady żywienia zbiorowego 
otwartego 

16,70

9. Zakłady żywienia zbiorowego 
zamkniętego   

16,20

10. Zakłady małej gastronomii  16,00

11. Magazyny hurtowe  7,70
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Najwięcej nieprawidłowości stwierdza się w znakowaniu pieczywa, przetworów 

zbożowo – mącznych, wyrobów garmażeryjnych. Jest podawany nieprawidłowy skład 

surowcowy, używanie nazw niezgodne z nazewnictwem określonym w normach , czasem brak 

terminu przydatności do spożycia.  

Do zadań sekcji Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku należy nadzór nad 

przedmiotami użytku w ramach którego pobrano do badań folie polietylowe do kontaktu 

z żywnością, tace z nadrukiem, kubek ceramiczny. Próbki te nie były kwestionowane.  

HIGIENA PRACY   

Nadzorem PSSE w Kościanie w roku sprawozdawczym objęto 153 zakładów, 

w których łącznie zatrudnionych jest 6.419 pracowników.  

Przeprowadzono ; 75 kontroli (sanitarne, interwencyjne, tematyczne, sprawdzające) – w ramach 

nadzoru nad substancjami i preparatami chemicznymi, prekursorami kategorii 2 i 3, produktami 

biobójczymi, środkami ochrony roślin, czynnikami biologicznymi i rakotwórczymi) i 10 

postępowań epidemiologicznych dotyczących zgłoszeń choroby zawodowej lub podejrzenia o 

chorobę zawodową.  

Wydano 22 decyzje administracyjne z czego:  

6 – stwierdzających chorobę zawodową,  

3 – o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej,  

2 - dotyczące badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy, 

5 - dotyczy substancji i preparatów chemicznych, 

2 - w zakresie oceny ryzyka zawodowego,  

8 - nakładających obowiązek poprawy warunków pracy 

w nadzorowanych zakładach, 

Szczególny nacisk położono w roku 2005 na przestrzeganie przez osoby wprowadzające 

do obrotu lub użytkowników substancji i preparatów chemicznych – stosowanych przepisów 

prawnych.  

Był to temat 41 kontroli nadzorowanych w wyniku których stwierdzono między innymi;  

- brak aktualnych spisów stosowanych substancji i preparatów chemicznych,  

- brak właściwego oznakowania magazynu chemicznego, 
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- brak instrukcji magazynowej bądź nieznajomość pracowników stosujących 

substancje lub preparaty chemiczne treści karty charakterystyki.  

Dokonano 4 kontrole w 3 zakładach  w celu oceny narażenia na czynniki 

rakotwórcze – zatrudnionych w tych warunkach 66 osób (w tym 16 kobiet)  

Na terenie powiatu nie ma producentów środków ochrony roślin, ale 15 zakładów trudni 

się dystrybucją tych środków, a w 20 – środki te są stosowane. 57 osób pracuje w kontakcie 

z pestycydami; osoby te są szkolone w zakresie obrotu i konfekcjonowaniu tych środków, 

są pod opieką lekarską.  

Nadzór w zakresie czynników biologicznych sprowadził się do 10 kontroli. Kontrole 

przeprowadzono w zakładzie utylizacyjnym, w zakładach hodowli zwierząt, uprawy zbóż, 

w młynach i mieszalniach.  

W narażeniu na kontakt z czynnikami biologicznymi pracuje 123 pracowników.  

W narażeniu na hałas pracuje 403 osoby. Skontrolowano 22 obiekty, w których to narażenie 

występuje; Meprozet, Metalchem, KOM-EKO, Northstor, Timberpol, Hoffman sp. zoo Śmigiel  

W zakładach tych w celu zmniejszenia narażenia stosuje się kabiny dźwiękochłonne, obudowę 

maszyn, czasem skraca się czas pracy narażonych. 

Badania i pomiary czynników szkodliwych prowadzą uprawnione do tego laboratoria. 

Pomieszczenia zagrożone hałasem są stosownie oznakowanie znakiem nakazującym 

stosowanie ochron w które wyposażeni są tam pracujący.  

W 2005r w 6 zakładach uległy poprawie warunki w pomieszczeniach produkcyjnych 

i socjalnych.  

 

EPIDEMIOLOGIA   

Sytuacja epidemiologiczna  

W 2005r sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób na wystąpienie których ma 

wpływ stan sanitarny powiatu była pomyślna.  

Podobnie jak latach minionych nie zarejestrowano zachorowań na dur  brzuszny, dury rzekome 

i czerwonkę.  

Zapadalność na salmonellozy w postaci ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego była niższa niż 

w roku ubiegłym. W 2005r zarejestrowano 17 zachorowań tj. o 8 mniej niż w 2004r.  

Mniej było również zachorowań na biegunki u dzieci do lat 2, w roku sprawozdawczym 

rejestrowano ich 20, w 2004r - 35.  
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Nie rejestrowano zachorowań na WZW A, ani WZW B oraz zbiorowych zatruć pokarmowych.  

Wzrosła liczba zachorowań na WZW typ C ( 5 w 2005r , - 2 w 2004r ) . Korzystna była 

sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób przeciw, którym prowadzi się szczepienia 

ochronne (odra, tężec, błonica, krztusiec ) W zakresie wyżej wymienionych chorób nie 

rejestrowano zachorowań.  

Zarejestrowano 2 przypadki ostrych porażeń wiotkich u dzieci do lat 14 których przyczyną było 

zakażenie dzikim wirusem polio. Dzieci po leczeniu szpitalnym rehabilitowano i ich stan jest 

dobry.  

W stosunku do 2004r kiedy rejestrowano 4 zachorowania na wirusowe zapalenie opon 

mózgowo-rdzeniowy, w 2005r było tylko jedno zachorowanie na tą jednostkę chorobową.  

Rejestrowano 36 zachorowań na świerzb .Dwukrotnie więcej było zachorowań na ospę 

wietrzną (w 2004r – 237 zach., w 2005r – 439).  

W grupie chorób odzwierzęcych zarejestrowano 2 przypadki toksoplazmozy, 4 zachorowania 

na włośnicę których przyczyną było spożycie kiełbasy wyprodukowanej z mięsa zakażonego, 

które nie poddano badaniu przez lek. wet. po uboju. Przeprowadzono 101 dochodzeń 

epidemiologicznych wśród osób mających kontakt ze zwierzętami podejrzanymi o wściekliznę. 

Do szczepień przeciw wściekliźnie zakwalifikowano 34 osoby. Były to przypadki w których 

zwierzę zbiegło i nie mogło być poddane obserwacji lekarza weterynarii.  

Szczepienia ochronne realizuje 18 placówek służby zdrowia. W liczbie tej jest jeden oddział 

noworodkowy, 15 gabinetów szczepień lekarzy rodzinnych, 2 gabinety szkolne. W placówkach 

tych przeprowadzono 35 kontroli w czasie których nie stwierdzono uchybień, które zmuszałyby 

do wydawania decyzji administracyjnych.  

Transport szczepionek, ich przechowywanie, przestrzeganiu terminów ważności nie budzi 

zastrzeżeń.  

Szczepienia ochronne obowiązkowe dzieci i młodzieży realizowano w 95 % . 

Na terenie powiatu kościańskie na dzień 31 XII. 2005r było 204 nosicieli wirusa HBs  

i 40 nosicieli wirusa HCV.  
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HIGIEN DZIECI I MŁODIEŻY   

Obiekty nauczania i wychowania  

Nadzorem sanitarnym objęto 98 obiektów stałych, z których korzysta 18 152 dzieci 

i młodzieży.  

Przeprowadzono w nich 160 kontroli, w wyniku których wydano tylko 1 decyzje 

administracyjną, 1 decyzje płatniczą oraz 3 decyzje przedłużające terminy wykonania zaleceń.  

Działalność nasza koncentrowała się głównie na prowadzeniu nadzoru bieżącego 

ze szczególnym uwzględnieniem :  

- oceny warunków sanitarno-technicznych pracy ucznia, 

- oceny obiektów oświatowych pod kątem realizacji zajęć wychowania fizycznego, 

korzystania z sal gimnastycznych, rekreacyjnych, siłowni, hal sportowych, basenów 

oraz boisk sportowych. Zwracano uwagę także na sposób korzystania z natrysków po 

zajęciach,  

- oceny stanu sanitarno-technicznego warsztatów szkolnych  

Z nowym rokiem szkolnym 2005/2006r została zlikwidowana szkoła podstawowa 

w Kobylnikach. W pomieszczeniach tych odbywają się tylko zajęcia w grupie przedszkolnej. 

Stan tego budynku wymaga przeprowadzenia remontu.  

Najskromniejsze warunki lokalowe posiadają nadal przedszkola w Śmiglu, Czempiniu, Starym 

Bojanowie, Starym Luboszu, Racocie, Turwi i Jerce. Powyższe obiekty są zlokalizowane w 

starych obiektach. 

Z 16 istniejących Gimnazjów 3 placówki są samodzielne (Czempiń, Stare Oborzyska, Racot), 

pozostałe wchodzą w skład zespołów mających wspólną dyrekcje. Gimnazjum w Czempiniu, 

mieszczące się w budynku Szkoły Podstawowej w najbliższym czasie poprawi swoje warunki 

lokalowe po przeniesieniu do nowo pobudowanego obiektu. Pozostałe 2 Gimnazja (Racot, 

Stare Oborzyska ) mieszczą się nowych budynkach szkolnych.  

Niewystarczającą ilość urządzeń sanitarnych dla dzieci stwierdza się w szkole filialnej – 

Żegrówko, również w tej placówce jedno pomieszczenie dydaktyczne, usytuowane na poddaszu 

jest za niskie.  

Do szkół posiadających trudne warunki nauczania należy zaliczyć Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Racocie i w Starym Bojanowie. Zajęcia lekcyjne odbywają się w kilku 

budynkach odległych od siebie. Przy Zespole Szkół w Racocie rozpoczęto budowę budynku 
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szkolnego wraz z budową sali gimnastycznej, co spowoduje likwidację budynków szkolnych 

w Gryżynie ,Katarzyninie ,oraz budynku przedszkolnego w Racocie.  

Spośród 3 LO. Dobre warunki posiada LO Krzywiń. Przy tym obiekcie rozpoczęto budowę sali 

gimnastycznej. Natomiast LO w Śmiglu ma nadal niedostateczną ilość urządzeń sanitarnych dla 

młodzieży. LO w Kościanie posiada skromne warunki do realizacji wychowania fizycznego.  

Zły stan sanitarno-techniczny sanitariatów w Studium Medycznym w Kościanie uległ 

poprawie po przeprowadzeniu kapitalnego remontu pomieszczeń sanitarnych.  

W roku 2005 dokonano w 2 placówkach przedszkolnych i 2 szkolnych pomiaru mebli. Na 288 

przebadanych dzieci przedszkolnych tylko 1 dziecko siedzi nieprawidłowo, natomiast 

w szkołach podstawowych na 181 przebadanych dzieci – 38 korzysta z mebli 

nie przystosowanych do wzrostu, a w gimnazjum na 299 przebadanych uczniów – 17 uczniów.  

W 5 szkołach , w 51 oddziałach dokonano oceny rozkładu zajęć lekcyjnych. Rozkład zajęć we 

wszystkich placówkach gdzie dokonano ocen był nie zgodny z zasadami higieny nauczania.  

W roku sprawozdawczym poprawiają się systematycznie warunki do realizacji zajęć 

wychowania fizycznego. Oddanie nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 

Specjalnych w Kościanie i przy Zespole Szkół Gminy Kościan w Nowym Luboszu stworzyło 

odpowiednie warunki do zajęć wychowania fizycznego.  

 

DZIAŁALNOŚĆ  OŚWIATOWO–ZDROWOTNA  

W oparciu o cele zawarte w Narodowym Programie Zdrowia na lata  1996-2005, a także 

biorąc pod uwagę potrzeby środowiska lokalnego w 2005r realizowano następujące zadania.  

 

Programy krajowe  

1.1 „Szczepienia Dobrodziejstwem dla Dzieci i Młodzieży’’ 

Do realizacji programu w powiecie kościańskim przystąpiło 6 placówek służby zdrowia, 

dwie z nich przystąpiły do konkursu związanego z programem. Poradnia Lekarza Rodzinnego 

CENTRUM w Kościanie otrzymała wyróżnienie. Temat szczepień omawiany był na zebraniu 

ze Szkolną Sł. Zdrowia (14 osób) wraz z pielęgniarkami (12 osób) podczas wizytacji placówek 

a także przy kolportażu materiałów. W okresie od stycznia do lipca 2005r. w przychodniach, 

które przystąpiły do programu zaszczepiono 132 dzieci.  
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1.2 „Przedszkolny Program Profilaktyki WZW typu A’’  

Program w roku 2005 realizowany był w dwóch placówkach przedszkolnych w Kościanie przez 

PSSE OZiPZ przy współpracy z dyrekcjami  przedszkoli, wychowawcami grup, pielęgniarką, 

rodzicami i firmą GlaxoSmithKline. Poraz pierwszy udział w programie wzięło:  

Przedszkole Nr 3.Przedstawienie i omówienie programu odbyło się na naradzie 

z dyrektorem i wychowawcami w dniu 2 września 2005r. W przedszkolu tym przeprowadzono 

jedno szkolenie na spotkaniu z rodzicami (105 osób), na którym przedstawiono program 

i zachęcono do szczepień ochronnych. Przedszkole to przystąpiło do konkursu plastycznego 

w ramach IV edycji programu pod hasłem „Dzień Zdrowia Dziecka’’- wysłano 17 prac.  

W roku 2005 w przedszkolach, które przystąpiły do programu zaszczepiono – 0 - dzieci. 

Przeprowadzono jedną wizytacje dotyczącą programu.  

W Przedszkolu Nr 1 w Kościanie zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci grup 

zerowych (5- 6 latek( pt. „Ja też już wiem, jak chronić się przed żółtaczką pokarmową’’. 

Organizatorem konkursu była PSSE OZiPZ, współorganizator i fundator nagród 

GlaxoSmithKlin. W konkursie wzięło udział 84 dzieci, przyznano trzy nagrody, wszystkie 

dzieci otrzymały balony i naklejki z logo firmy.  

1.3 „Program profilaktyki WZW typu A w zakładach produkujących i wprowadzających 

żywność do obrotu” 

Program został przedstawiony i omówiony na szkoleniu z przedstawicielami zakładów 

produkujących żywność przez PSSE OZiPZ, Sekcje Żywności, Żywienia i Przedmiotów 

Użytku i partnera programu GlaxoSmithKlin. Do programu zostało wytypowanych 8 zakładów, 

w szkoleniu wzięło udział 8 osób. Na szkoleniu przekazano materiały informacyjno-edukacyjne 

(broszury – 14 szt.) Nie wykazano zainteresowania przystąpieniem do programu ze strony 

wytypowanych zakładów.  

1.4 „Różowa wstążeczka”  

W szkołach program realizowany jest w formie pogadanek, dyskusji, pokazów 

na fantomach, projekcji filmowych. Pielęgniarki w swoich gabinetach udzielają wskazówek 

dziewczętom odnośnie samokontroli piersi, ma to na celu rozwijać świadomość o konieczności 

regularnego samobadania piersi przez kobiety. Edukacją objęto około 600 uczennic. 

Przeprowadzono 2 wizytacje tematyczne.  

1.5 „Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość”  

Programem objęto 26 szkół, 823 uczniów klas drugich. Realizacje programu prowadzi 

Szkolna Służba Zdrowia wraz z gabinetami stomatologicznymi, w których te istnieją.  
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Program realizowany jest w formie pogadanek nt. higieny jamy ustnej, pokazów wśród 

uczniów fluoryzacje.  

1.6 „Program Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej’’  

Program realizowany był w 5 szkołach ponadgimnazjalnych, realizacja prowadzona była 

przez Szkolną Służbę Zdrowia, do prowadzenia zajęć wykorzystano film tematyczny 

wypożyczony z PSSE, ulotki, broszurki, ankiety wiedzy. Programem objęto 673 uczniów 

na temat Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej.  

1.7 „Światowy Dzień Zdrowia „ 

Przedstawienie i omówienie hasła Światowego Dnia Zdrowia na zebraniu ze Szkolną 

Służbą Zdrowia . Edukacją objęto 12 szkół – około 1000 uczniów. PSSE dostarczyła ulotki 

i broszury, pomoce przy zorganizowaniu przez jedną z kościańskich szkół Turnieju 

Rodzinnego „Chcemy być zdrowi, bezpieczni i trzeźwi’’. 

Zorganizowanie przy współpracy dyrekcji Przedszkola Nr 2 w Kościanie, Szkolnej Sł. 

Zdr. stoiska informacyjno - poradniczego na festynie rodzinnym w przedszkolu (rozdawnictwo 

ulotek nt. tytoniu, zdrowego odżywiania się, szczepień ochronnych, pomiar ciśnienia, 

możliwość dokonania wagi ciała, obliczenie BMI).  

Programy  wojewódzkie  

2.1 „Moje dziecko idzie do szkoły” 

Programem objęto 26 szkół podstawowych ,951 uczniów. Program został przedstawiony 

dyrektorem szkół podczas kolportażu materiałów do programu. Tematy programu omawiane 

były  przez wychowawców na zebraniach z rodzicami. W niektórych spotkaniach uczestniczyły 

także pielęgniarki szkolne. W szkołach odbywały się konkursy klasowe związane z tematem 

zdrowego odżywiania np. Na najbardziej kolorowa kanapkę. Zorganizowano szkolenia dla 

Szkolnej Służby Zdrowia (13 osób).  

2.2 „Wielkopolska bez Papierosa ‘’  

Realizując program zmniejsza rozpowszechniania palenia tytoniu PSSE OZiPZ przy 

współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kościanie, Szkolną Sł. Zdr. i dyrekcjami szkół 

podstawowych zorganizowała na etapie powiatowym finał konkursu tytoniowego ’’Palić nie 

palić – oto jest pytanie ?’’ O konkursie zostały powiadomione wszystkie szkoły podstawowe 26 

szkół. Do konkursu powiatowego przystąpiło 8 szkół, na konkurs wpłynęło 9 prac. Komisja 

konkursowa wybrała  i nagrodziła 3 prace. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe 

w Kościanie. Dla społeczności lokalnej 31 maja –  Światowy Dzień bez Papierosa 
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zorganizowano przemarsz ulicami miasta oplakatowanych przedszkolaków. Dzieci wręczały 

przechodniom ulotki. Rozdano około 1500 ulotek. W plakaty, ulotki zaopatrzono przychodnie, 

szpital, apteki (2), zakłady pracy (3). 

W ramach realizacji programu „Rzuć palenie razem z nami” w  szkołach wszystkich 

typów (15 szkół ) wyświetlono filmy o tematyce antynikotynowej wypożyczone z PSSE, 

przeprowadzono pogadanki (22)rozdawano ulotki(skorzystało 1800 uczniów). W dwóch 

szkołach w dniu 17 listopada w czasie przerw ustawiono stolik z ulotkami i broszurami 

o tematyce antynikotynowej. Plakaty z informacją o Światowym Dniu Rzucenia Palenia oraz 

karty konkursowe rozprowadzono w szkołach, szpitalu, na Oddziale Ratownictwa Medycznego, 

przychodniach, dworcach PKP (3), Urzędach Poczty (4) Temat szkodliwości palenia poruszono 

ze Szkolną Służbą Zdrowia (12 osób).  

2.3 Kampania Multimedialna „ABC zapobiegania AIDS’’  

W ramach kampanii multimedialnej zorganizowano finał konkursu na szczeblu 

powiatowym. Współorganizatorem i fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe 

w Kościanie . 

Do konkursu przystąpiły 3 szkoły ponadgimnazjalne. Na konkurs nadesłano 7 prac. 

Komisja przyznała trzy nagrody.  

Przeprowadzono jedną prelekcję (projekcja filmu, rozdawnictwo ulotek, broszur, 

dyskusja, ankieta ) dla Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie (23 osoby).Temat 

bezpiecznych zachowań omawiano na szkoleniu ze Szkolną Sł. Zdr. (12 osób). W szkołach 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzono pogadanki z projekcją filmową (11). 

Edukacją objęto 593 uczniów. Dla studentów UAM w Kościanie zorganizowano w holu 

budynku stoisko informacyjno-edukacyjne, rozdawano materiały edukacyjne w formie ulotek, 

broszur, plakatów oraz kartki z informacją o możliwości bezpłatnego i anonimowego 

wykonania testu na obecność wirusa HIV. Dostarczenie ulotek i plakatów do przychodni, 

Poradni Dermatologicznej, szkół (ok. 80 ulotek, plakatów 10 szt.).  

W tygodniku regionalnym „Gazeta Kościańska’’ ukazał się artykuł nt. HIV/AIDS oraz 

informacja o możliwości wykonania testu.  

2.4 „Twój piękny uśmiech’’  

Program nie jest realizowany – brak materiałów.  
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   Programy lokalne  

W ramach programu wiedzy o zdrowiu współpracowano ze Starostwem Powiatowym 

przy organizowaniu konkursu o prawidłowym odżywianiu pt. „Szanuj Zdrowie należycie, bo 

jak umrzesz stracisz życie”  

Konkurs składał się z dwóch etapów gminnego i powiatowego, skierowany był dla uczniów 

II klas Szkół gimnazjalnych z terenu powiatu kościańskiego. Do konkursu przystąpiło 25 

uczniów z  5 szkół. W konkursie przyznano trzy nagrody i dwa wyróżnienia.  

ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY  

Działalność Opiniodawczo - Nadzorowa  

Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego polegała na opiniowaniu pod względem 

wymagań higienicznych i zdrowotnych :  

Lp.   Tematyka  załatwionych spraw  Ilość 

1. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 136 

2. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  8 

3. obowiązku opracowania raportu dla przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko   

46 

4. decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody dla realizacji przedsięwzięć  14 

5. dokumentacji projektowych dla zamierzeń inwestycyjnych 69 

6. obiektów na etapie uzyskania decyzji o dopuszczeniu do użytkowania  93 

7. zakładów opieki zdrowotnej podlegających obowiązkowi opracowania 

programu dostosowania do wymagań obowiązującego rozporządzenia 

Ministra Zdrowia .  

23 

8. przeprowadzaniu kontroli budów w trakcie realizacji celem stwierdzenia 

zgodności z dokumentacją projektową uzgodnioną pod względem wymagań 

higienicznych i zdrowotnych  

1 

 

W okresie sprawozdawczym wydano 57 decyzji merytorycznych  324 decyzji dot. opłat za 

wykonanie czynności, 204 postanowienia, 138 opinii sanitarnych oraz 79 kontroli.  

Wszystkie wydane decyzje, postanowienia i opinie były pozytywne lecz w większości 

z zastrzeżeniami.  


