Komunikat o jakości wody przeznaczonej do kąpieli
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny informuje, że aktualne informacje dotyczące jakości
wody przeznaczonej do kąpieli województwa kujawsko-pomorskiego znajdują się na stronie
www.pwisbydgoszcz.pl , całego kraju na stronie http://sk.gis.gov.pl
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że na terenie powiatu lipnowskiego
aktualnie (stan na 13.07.2015r.) funkcjonują 2 ogólnodostępne miejsca wykorzystywane do kąpieli:




Miejsce wykorzystywane do kąpieli przy ul. Plażowej w Skępem - Jezioro Skępskie Wielkie – organizatorUrząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe czas trwania sezonu od dnia 15.07.2015r. do
dnia 31.08.2015r.;
Miejsce wykorzystywane do kąpieli przy Polu Biwakowym w Teodorowie - Jezioro Orłowskie, gm. Wielgie
– organizator – JAMAJKA Dawid Rudnicki, 87-603 Wielgie, Teodorowo - czas trwania sezonu 0d 19.06 do
15.09.2015r.

Zgodnie z oświadczeniami organizatorów wyżej wymienione miejsca wykorzystywane do kąpieli są patrolowane
przez członków WOPR jedynie w soboty i niedziele. Ponadto wymagany sprzęt medyczny, leki i artykuły
sanitarne zapewniają ratownicy.
Ponadto utworzono 2 miejsca wykorzystywane do kąpieli tylko dla uczestników obozów harcerskich:
 ok. 120 osób w miejscowości Rumunki Skępskie, gm. Skępe – j. Łąkie w terminie od dnia 07.07.2015r.
do dnia 31.07.2015r. – organizator – Zawiązek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Tatrzański,
ul. Słoneczna 3, 34-500 Zakopane. Zgodnie z oświadczeniem organizatora zapewniona jest stała
obecność ratowników.
 ok. 130 osób w miejscowości Radziochy, gm. Skępe – j. Sarnowskie w terminie od dnia 11.07.2015r.
do dnia 30.07.2015r. – organizator – Chorągiew Stołeczna ZHP Warszawa Hufiec Warszawa Mokotów
01-067 Warszawa, ul. Piaskowa 4. Zgodnie z oświadczeniem organizatora zapewniona jest stała
obecność ratowników
Wszyscy organizatorzy przeprowadzili wymagane badania wody nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem
funkcjonowania i uzyskali pozytywne bieżące oceny przydatności wody do kąpieli
Jednocześnie PPIS w Lipnie przypomina, iż ze względu na możliwość wystąpienia ujemnych
skutków zdrowotnych nie należy korzystać z kąpieli w wodzie, które są mętne mają zmienioną
barwę oraz ewentualnie zapach, co świadczy o silnym zakwicie glonów, a zwłaszcza sinic
w zbiornikach wodnych.

