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Szanowny Panie Dyrektorze, 

 

W związku z informacją dotyczącą likwidacji laboratorium w Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Zgorzelcu, my samorządowcy powiatu zgorzeleckiego zwracamy się  z apelem                  

o ponowne rozpatrzenie decyzji o utrzymaniu Oddziału Laboratoryjnego PSSE na terenie powiatu 

zgorzeleckiego.  

 

Ostatnie wydarzenia związane z sytuacją epidemiologiczną jasno pokazują, że zasadne jest 

pozostawienie laboratorium w obecnym kształcie. Ponadto specyfika położenia powiatu na 

trójstyku granic  Polski, Czech i Niemiec powoduje, że spora część mieszkańców znajdująca 

zatrudnienie w miejscowościach poza granicami naszego kraju, wykonuje niezbędne badania do 

podjęcia pracy w laboratorium PSSE w Zgorzelcu. Działalność laboratorium, to przede wszystkim 

gwarancja bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na terenie naszego powiatu. 

 

Rocznie w oddziale wykonuje się około 14688 oznaczeń, a liczba zatrudnionych osób 

wynosi dziewięć. Likwidacja sprawi, że sześciu pracowników pozbawionych zostanie pracy,                         

a co  za tym idzie, także źródła utrzymania i dochodu.  

 

Decyzja o przeniesieniu laboratorium do Złotoryi jest dla nas tym bardziej niezrozumiała,            

iż mieszkańcy południowo-zachodnich powiatów województwa dolnośląskiego, w promieniu około 

80 km. mają do dyspozycji aż trzy laboratoria ( Złotoryja, Legnica, Wałbrzych, w odległościach: 

Złotoryja – Legnica 19 km., Legnica-Wałbrzych 71 km., Złotoryja-Wałbrzych 78 km.).                              

Dla mieszkańców powiatów zgorzeleckiego oraz lubańskiego chcących dostać się                                     

do przeniesionego laboratorium w Złotoryi, odległość ta jest znacznie większa i wynosi ok. 90 km., 

  
 

 

 



bez możliwości bezpośredniego dojazdu komunikacją kolejową i autobusową (do Złotoryi                                

i Wałbrzycha), co wiąże się ze znacznym utrudnieniem dla mieszkańców wykonujących badania 

laboratoryjne. 

 

W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu 

zgorzeleckiego, zwracamy się z prośbą o pozostawienie laboratorium w Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 
Artur Bieliński 

Starosta Zgorzelecki 

 Rafał Gronicz 

Burmistrz Miasta Zgorzelec 

   

 

 

 

Piotr Machaj 

Wójt Gminy Zgorzelec 

 Jan Magda 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Pieńsk 

   

 

 

 

Mariusz Wieczorek 

Burmistrz Gminy i Miasta 

Węgliniec 

 Robert Starzyński 

Wójt Gminy Sulików 

 

   

   

   

 

 

 

Robert Łężny 

Burmistrz Miasta Zawidów 

 Wojciech Błasiak 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Bogatynia 
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