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Niespełna pięć milionów złotych dla Przychodni Miejskiej w Pieszycach
Samorząd województwa wybrał 37 dolnośląskich
ośrodków zdrowia, które otrzymają w sumie 68 milionów złotych na modernizację i zakup specjalistycznego
sprzętu medycznego.
W tym gronie znalazła się również Przychodnia Miejska w
Pieszycach, która zostanie rozbudowana. Wartość projektu rozbudowy wynosi 7 869 728,11 zł, a otrzymane dofinansowanie to
kwota 4 982 354,26 zł.
Pieniądze, o których mowa, pochodzą z konkursu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego i zostały rozdysponowane
głównie wśród ośrodków związanych z opieką podstawową (POZ)
i ambulatoryjną (AOS). Zainteresowanie konkursem było bardzo
duże. W sumie złożonych zostało 71 wniosków. Ostatecznie, po
ocenie merytorycznej i formalnej zarząd województwa zdecydował o wsparciu 37 najlepszych projektów.
O postępach prac będziemy Państwa informować.
źródło: doba.pl

Blisko milion trzysta tysięcy złotych na instalacje fotowoltaiczne
w Gminie Pieszyce
Gmina Pieszyce pozyskała 1 279 250,00 zł na budowę
instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Pieszyce.
W ramach tych środków powstać ma około 43 instalacji.
- Przewidujemy montaż około 43 instalacji w Gminie Pieszyce,
a dofinansowanie będzie wynosiło do 85% kosztów kwalifikowanych – informuje Krzysztof Galiak, zastępca burmistrza Miasta
Pieszyce. - Nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Pieszyce
planowany jest w ostatnim kwartale tego roku.
Gmina Pieszyce wraz z 13 innymi gminami z naszego województwa przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji projektu
pn. „Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych
gmin Dolnego Śląska”. Całkowita wartość projektu wynosi: 24 458
000,00 zł a otrzymana kwota dofinansowania: 20 717 900,00 zł.
Projekt partnerski został wybrany do dofinansowania w
ramach Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł
odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Uzyskane dofinansowanie jest efektem współdziałania 14 dolnośląskich samorządów (z powiatu dzierżoniowskiego w projekcie
uczestniczy również miasto Dzierżoniów i Gmina Dzierżoniów)

i Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość
z siedzibą w Świdnicy, które jest liderem projektu.
Wszystkie szczegóły związane z udzielaniem dofinansowania
dla mieszkańców naszej gminy będą znane prawdopodobnie we
wrześniu tego roku.
Fot.: energa.pl

Uphill Gór Sowich 29 lipca 2017 r.
Długość - 9 km, przewyższenie 450 m
Przybądź! Wystartuj! Kibicuj!
Pieszyce – Przełęcz Jugowska
Szczegóły niebawem na www.pieszyce.pl

Absolutorium dla Doroty Koniecznej - Enozel
Podczas sesji Rady Miejskiej w Pieszycach, która odbyła się w środę 31 maja
2017 r. burmistrz Dorocie Koniecznej – Enozel jednogłośnie udzielono absolutorium
za 2016 rok.
Burmistrz Gminy Pieszyce
przygotowała sprawozdanie z
wykonania budżetu za 2016
rok. W swojej prezentacji
zawarła wszystkie informacje
dotyczące dużych i małych projektów. – W 2017 roku zbieramy
owoce tego, co udało nam się
zaplanować w roku ubiegłym,
za co szczególnie dziękuję moim
współpracownikom – skomentowała Dorota Konieczna
– Enozel, burmistrz Pieszyc. Wolne środki z ubiegłego roku
wykorzystujemy na inwestycje,
a tych jest naprawdę dużo.
Gmina Pieszyce po zmianie
statusu z miejskiej na gminę
miejsko – wiejską stawia na dwa
ważne aspekty, czyli na miasto i
na turystykę, tak by jej mieszkańcom żyło się bezpieczniej,
atrakcyjniej, w nowoczesnym

wydaniu. Wśród wymienionych zadań, jakie udało się zrealizować w 2016 roku znalazła
się m.in. modernizacja drogi
Pieszyce – Bielawa, przebudowa ulicy Stawowej, mostów
czy zagospodarowanie skwerów. Poszczycić możemy się
wielofunkcyjnym budynkiem
Ośrodka Pomocy Społecznej, w
którym spotykają się zarówno
dzieci, młodzież, jak i pieszyccy seniorzy. Chlubą dla
gminy jest Miejska Biblioteka
Publiczna – Centrum Kultury
w Pieszycach, gdzie co trzeci
dzień organizowane jest wydarzenie kulturalne. Również
oferta edukacyjna jest coraz
bogatsza.
Ubiegłoroczne plony, to
także budowa filii MBP – CK
w Rościszowie, remont i prze-

Stawowa oddana do użytku
2

Rozpoczęto procedurę odbioru ulicy Stawowej w
granicach wsi Bratoszów. Gmina wraz z inspektorem
nadzoru zgłosili wykonawcy uwagi związane przede
wszystkim z uporządkowaniem terenu po przeprowadzonych pracach, które mają zostać usunięte do 20 czerwca.

W sesji Rady Miejskiej
uczestniczyli także przedstawiciele Posterunku Policji w
Pieszycach. Jego kierownik st.

budowa dróg Piskorzów –
Rościszów, ulicy Kopernika
i Stawowej. W najbliższym
czasie powstanie obiekt szatniowy na Stadionie Miejskim,
jak również nowoczesny
żłobek i przedszkole przy ulicy
Ogrodowej.

asp. Grzegorz Długaszewski
przedstawił prezentację dotyczącą „Dostosowania aktywności Policji do zdiagnozowanych
potrzeb w obszarze profilaktyki
zagrożeń”.
(red.)

Dziś usunięte zostanie
oznakowanie informujące o
objeździe i na ulicy Stawowej
przywrócony zostanie ruch
drogowy.
- Przypomnę, że była to
kontynuacja remontu ulicy
Stawowej – mówi Krzysztof Galiak – zastępca burmistrza Miasta Pieszyce. – W
ubiegłym roku wykonaliśmy
remont tej drogi w granicach
miasta Pieszyce, a obecnie
kończymy prace na terenie
obszaru wiejskiego (Bratoszowa). Zgłosiliśmy wykonawcy uwagi, które zostaną
usunięte w najbliższych dniach.
Dwuetapowa realizacja tego
zadania wynika z pozyska-

nych środków. Pierwszy etap
realizacji inwestycji znalazł się
wśród inwestycji drogowych
zarekomendowanych przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania
na rok 2016 w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy
Rozwojowej. Drugi etap, który
właśnie dobiega końca, finansowany jest w dużej mierze
ze środków pochodzących z
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Łączna wartość pierwszego
i drugiego etapu prac to kwota
816 231,57 zł
(red.)

Odbierz swoją Kartę Seniora
UMiG Pieszyce, ul. Mickiewicza 10, tel. 74 8367 247
„Gazeta Pieszycka”
- Pismo Samorządu Mieszkańców
Wydawca:
Urząd Miasta i Gminy, 58-250 Pieszyce,
ul. T. Kościuszki 2, tel. 74 836 54 87,
www.pieszyce.pl; um@pieszyce.pl
Skład i druk:
Drukarnia IMAGE,
58-250 Pieszyce, Bratoszów 24,
tel. /fax 74 836 90 38,
biuro@imagedrukarnia. pl

Nakład: 1500 egz.
Redakcja:
redaguje zespół
Siedziba redakcji:
58-250 Pieszyce, ul. A. Mickiewicza 10,
tel. 74 836 72 47; fax 74 836 72 30,
promocja@pieszyce.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skracania dostarczanych materiałów
oraz nadesłanej korespondencji. Za treść ogłoszeń redakcja i wydawca nie odpowiadają.

nr 6 (266) / 2017

INFORMACJA
Burmistrz Pieszyc informuje, że w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Pieszycach do publicznej wiadomości wywieszony
został wykaz:
1. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz
najemców,
2. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
3. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,
4. lokali użytkowych.

Zapraszamy na basen miejski

Nieco inny Dzień Inwalidy
Dzień Inwalidy w pieszyckim Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów rozpoczął się od upamiętnienia
minutą ciszy długoletniego prezesa związku Edwarda
Szatkowskiego, który odszedł w maju tego roku.
- Są takie osoby, które na
zawsze pozostają w naszej
pamięci. Takim człowiekiem
bez wątpienia był Pan Edward
Szatkowski – mówiła Dorota
Konieczna – Enozel, burmistrz Pieszyc. – Dzisiaj
zostały po nim wspomnienia i wspaniali ludzie, którzy
wciąż pragną spotykać się w
związku. Dziękuję za zaproszenie na obchody Dnia Inwalidy, a także za Złotą Odznakę
Honorową, którą otrzymałam w uznaniu za wybitne
zasługi dla naszych emerytów.
Tego dnia Złotą Odznakę Honorową otrzymał także Zdzisław
Maciejewski, który od wielu
lat współpracuje ze Związkiem Emerytów, Rencistów i
Inwalidów.
Podczas spotkania członkowie związku otrzymali Pie-

szycką Kartę Seniora, która
upoważnia ich do korzystania
z wielu rabatów na terenie
powiatu dzierżoniowskiego,
a także całej Polski. Osoby
zainteresowane wyrobieniem
karty mogą to zrobić przychodząc do Wydziału Edukacji i
Promocji, ul. Mickiewicza 10
(I piętro) i wypełniając krótki
formularz zgłoszeniowy. Na
stronie www.pieszyce.pl znajduje się specjalna zakładka
dotycząca Pieszyckiej Karty
Seniora, a w niej informacje
dotyczące regulaminu, listy
firm, karta zgłoszeniowa dla
osób, które ukończyły 60
rok życia oraz karta zgłoszeniowa dla przedsiębiorstw,
które chciałyby udzielić rabatu
seniorom.
(red.)

Troszeczkę tęsknię
Pamięci śp. Edwarda Szatkowskiego

Od soboty 24 czerwca czynny jest basen miejski w Pieszycach. Mieszkańcy gminy, jak i całego powiatu mogą
korzystać z kąpieliska przez cały okres wakacyjny.
Basen czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od
10:00 do 19.00. Wejście na basen jest
odpłatne. Za bilet normalny zapłacimy
3 złote, natomiast za ulgowy 1,50 zł.
Dzieci do lat 4 mają wstęp wolny. Nad
bezpieczeństwem osób korzystających z kąpieliska czuwają ratownicy.

Przed otwarciem obiekt przeszedł
szereg prac przygotowawczych do
sezonu. Skupiły się one głównie na
poprawie niecki – wykonano uzupełnianie, uszczelnianie oraz malowanie.
W przyszłym sezonie planowany jest
szerszy remont całego basenu.
(red.)

Wybrano nowy zarząd koła

w Związku Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

1 czerwca 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Pieszycach. W spotkaniu uczestniczyło dwóch członków
zwyczajnych, czterech członków nadzwyczajnych oraz
zaproszeni goście.
Podczas zebrania zostało
przedstawione sprawozdanie z
działalności koła za lata 20132017, a złożył je sekretarz koła
Zdzisław Maciejewski, natomiast sprawozdanie finansowe
przedstawiła księgowa Jadwiga
Kowalska. W tym samym dniu
wybrano jednogłośnie nowy zarząd
koła w Związku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych, w którego
skład wchodzą:
- Przewodniczący koła
porucznik Lucja Serafin,
- Zastępca przewodniczącego Zdzisław Oleksiak,

- Zastępca przewodniczącego Józef Przeorek,
- Sekretarz Zdzisław
Maciejewski,
- Księgowa Jadwiga
Kowalska,
- Delegat na zjazd przedstawicieli kół we Wrocławiu
Zdzisław Oleksiak.
Ze względu na bardzo
zaawansowany wiek pozostałych
członków zwyczajnych oraz brak
zainteresowania działalnością
koła podopiecznych nie powołano Komisji rewizyjnej.
(red.)

Witam serdecznie moi kochani
Dziękuję bardzo wam za przybycie
Dzieli nas dzisiaj bezmiar otchłani
Lecz nie skończyło się moje życie
Tak samo czuję, tak samo widzę
Tak samo kocham tych co kochałem
Tak się raduję, czasami wstydzę
Zostało wszystko to co i miałem
Na naszej sali ci sami goście
Obraz to jeno, ale jak żywy
Mnie o zabranie głosu nie proście
Z innej spoglądam już perspektywy

Kontynuacja prac na Botwina
W ulicy Botwina w Pieszycach zakończone zostały
prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Nie
oznacza to jednak całkowitego zakończenia inwestycji.

Tutaj jest wszystko inne i nowe
Czasu mam sporo, poznam powoli
Wszystko jest piękne, dorodne, zdrowe
I nikt tu nie wie, co znaczy boli
Wszędzie spokojnie, wszędzie jest miło
Zdążyłem spotkać się z kolegami
Serce mam sprawne i lat ubyło
Ale troszeczkę tęsknię za wami.
Zdzisław Maciejewski

Mieszkańcy domów położonych przy ulicy Botwina często
zgłaszali do Urzędu Miasta i
Gminy w Pieszycach problemy z
ciśnieniem gazu, które było zbyt
niskie. Dlatego Urząd zgłosił
sprawę do dzierżoniowskiego
dystrybutora gazu i po wspólnych
rozmowach udało się osiągnąć
porozumienie, w ramach któ-
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rego do końca września w ulicy
Botwina wymieniona zostanie
również sieć gazowa wraz z przyłączami. Dopiero po tych pracach
wykopy pokryte zostaną asfaltem.
W związku z prowadzoną
inwestycją prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość.
(red.)

3

Czy masz zalegalizowany wodomierz?

4

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach
przypomina wszystkim najemcom i właścicielom lokali
mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZGM o
obowiązku legalizacji wodomierzy. Wodomierze zgodnie

z poniższymi aktami prawnymi należy legalizować co
5 lat. W okolicy brak jest miejsca możliwej legalizacji,
zatem obowiązek ten sprowadza się do wymiany wodomierza na nowy.

Z uwagi na fakt montażu wodomierzy głównych typu „C”
przez dostawcę wody tj. Wodociągi i Kanalizację Spółkę z o.o.
z Dzierżoniowa sugerujemy, aby wodomierze domowe były
również tego typu. Pozwoli to w przyszłości uniknąć błędów
pomiaru zużytej wody.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach może
sprowadzić bezpośrednio od producenta wodomierze
hybrydowe, nadające się po okresie eksploatacji
do regeneracji (wówczas jego cena jest niższa
o 50%). Warunkiem jednak jest zamówienie
większej ilości wodomierzy z obciążeniem
kosztowym bezpośrednio Wspólnot przy
rozliczeniu rocznym. Koszt wodomierza
wraz z zamontowaniem wynosiłby około
70 zł. Ostateczny koszt uzależniony jest
od kosztów przesyłki, który wynosi od
1 do 20 szt. wodomierzy 20 zł.
Wszelkich informacji oraz zgłoszenia chęci nabycia wodomierza należy składać
pod numerem telefonu
74 8365 356; 696 471
290 lub bezpośrednio w
siedzibie ZGM-u.
fot.: metrona.pl
Dyrektor
(-) Dariusz Rusek

dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej
przyrządów pomiarowych. (Dz. U. nr 5 poz. 29 z 14 stycznia
2008r.). Dla wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości
nie większym niż 500 m³/h – świadectwo legalizacji pierwotnej
oraz cechy cechy legalizacji pierwotnej są ważne przez 5 lat, a
okres ważności dowodów legalizacji ponownej wynosi
także 5 lat.
§ 30.2.Okres ważności dowodu legalizacji wyrażony w:
miesiącach – liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w
którym legalizacja została dokonana;
l atach – liczy się od
pierwszego stycznia
następnego roku po
legalizacji;
§ 34 Przyrządy pomiarowe powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej:
 nie później niż w ostatnim
miesiącu ważności dowodu legalizacji
poprzedniej, jeżeli okres ważności jest
wyrażony w miesiącach;
 nie później niż w ostatnim roku ważności
dowodu legalizacji poprzedniej, jeżeli okres ważności jest wyrażony w latach;
po naprawie;
przed ich zainstalowaniem w przypadku, o którym mowa w
§ 3 pkt 3 ( w miejscu zainstalowania przyrządu pomiarowego
jeżeli wynika to z wymagań metrologicznych),
po uszkodzeniu cech legalizacji luz zabezpieczających
nałożonych na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji.
§ 36.1. Organ administracji miar albo podmiot upoważniony
do wykonywania legalizacji ponownej poświadcza, na podstawie
przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego, że
przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne, poprzez
wydanie świadectwa legalizacji ponownej lub umieszczenie na
przyrządzie pomiarowym cech legalizacji.
2. Na cechę legalizacji ponownej składa się:
1) cecha właściwego urzędu podległego organowi administracji miar albo jednostki upoważnionej oraz
2) cecha roczna albo cecha roczna i cecha miesięczna.
§37.1. Cechy legalizacji ponownej są umieszczane na przyrządach pomiarowych sprawdzonych i spełniających wymagania
metrologiczne.

Prawne aspekty legalizacji
wodomierzy mieszkaniowych
Legalizacja ponowna wodomierzy oparta jest na następujących
aktach prawnych:
● Ustawa ,,Prawo o miarach” z dnia 11.05.2001 r. (Dz. U.
nr 243 poz. 2441 z 2004 r. z późn. zm),
● Zarządzenie nr 102 Prezesa Głównego Urzędu Miar z
dnia 28.08.1995 r. w sprawie wprowadzenia przepisów
metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach)
(Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 19 poz. 101 z 1995 r.),
● Zarządzenie nr 50 Prezesa Głównego Urzędu Miar z
dnia 15.11.1999r. Zmieniające zarządzenie w sprawie
wprowadzenia przepisów metrologicznych o licznikach
do wody (wodomierzach) (Dz. Urz Miar i Probiernictwa
nr 69 poz. 51 z 1999r.),
● Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia
2008r. W sprawie prawnej kontroli metrologicznej
przyrządów pomiarowych. (Dz. U. nr 5 poz. 29 z 14
stycznia 2008r.).

Okresy legalizacji wodomierzy
Okres ważności cechy legalizacyjnej wodomierza określony
jest w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z
nr 6 (266) / 2017

W celu sprawdzenia wskazań wodomierza i ponownej jego
legalizacji, koniecznym jest wymontowanie z instalacji wodociągowej oraz zamontowanie na stanowisku pomiarowym
uwierzytelnionym przez Główny Urząd Miar.
ZGM Pieszyce

Bezpieczniej za sprawą
monitoringu

Rozmowy o partnerstwie
w Schortens

W pobliżu Urzędu Miasta i Gminy zamontowanych
zostało sześć kamer, a także dwie wewnątrz budynku.
System monitoringu pozwala nadzorować teren wokół
urzędu, w tym skrzyżowanie ulic 9 Maja, Tadeusza
Kościuszki i Mikołaja Kopernika, a także dwa przystanki
autobusowe na trasie do Rościszowa i do Dzierżoniowa.
Montaż kamer ma poprawić bezpieczeństwo i przeciwdziałać dewastacji.

W dniach od 22 do 26 czerwca 2017 r. w Schortens
przebywała delegacja Pieszyc. Głównym punktem spotkania były rozmowy dotyczące przyszłości współpracy
pomiędzy Schortens a miastami partnerskimi – Pieszycami i węgierskim Nagybajom.

- Aktualnie przystąpiliśmy
do montażu drugiego systemu
monitoringu, który umieszczony
zostanie na basenie miejskim i
wokół niego – informuje Krzysztof Galiak, zastępca burmistrza
Pieszyc. – Na terenie basenu
zamontowane zostaną cztery
kamery oraz dwie dodatkowe
na zewnątrz, które będą nadzo-

tak bardzo uczęszczane przez
mieszkańców były bezpieczniejsze. By zapobiegać incydentom, kamery będą mają
wbudowany siedmiodniowy
system archiwizacji nagrań, a te
w razie potrzeby będą udostępniane funkcjonariuszom policji.

Pieszyce reprezentowali:
burmistrz miasta i Gminy
Dorota Konieczna-Enozel,
Teresa Kwiatek – pełniąca
obowiązki kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz
Sławomir Szel – inspektor ds.
promocji Gminy Pieszyce.
W trakcie rozmów padło
wiele propozycji i rozważano
różne możliwości dalszej
współpracy, która polegać ma
na wzbogaceniu kontaktów
pomiędzy poszczególnymi
grupami mieszkańców. Jesienią
w miastach partnerskich
powołane zostaną specjalne
zespoły ds. współpracy partnerskiej, które będą pracowały
nas ich uszczegółowieniem.
Pod uwagę brane będą m.in.

takie kwestie jak finansowanie
wymiany młodzieży, współpraca z klubem piłkarskim i
organizacja zawodów piłkarskich, wspólny plener malarski,
współpraca ze strażą, nawiązanie kontaktów partnerskich
pomiędzy przedszkolami, rolnikami. Ważne, aby w każdym
kręgu zainteresowań można
było wyłonić lidera, który
będzie osobą koordynującą
działania w szerszym zakresie.
Członkowie delegacji
wzięli również udział m.in. w
otwarciu wystawy malarskiej
Eriki Nagy z Nagybajom oraz
w festiwalu Klinkerzauber,
który dorocznie odbywa się w
Schortens.
(red.)

W Szkole Niepublicznej

rowały wiatę przy placu zabaw
przy ul. Bolka Świdnickiego, jak
również okolice nasypu kolejowego od ul. 1 Maja w górę.
Władzom zależy w szczególności na tym, by okolice

W miarę posiadanych środków
i możliwości będzie rozbudowywany także system nadzoru
miejsc publicznych narażonych
na kradzieże i dewastacje.
(red.)

Zakończyliśmy rok szkolny

23 czerwca ostatni
dzwonek zadzwonił także
w Niepublicznej Szkole
Podstawowej z Oddziałami
Przedszkolnymi. Po rozdaniu
świadectw, w którym uczestniczył także Przewodniczący
Rady Miejskiej Pieszyc
Ryszard Kondrat, rozpoczął
się wakacyjny wypoczynek.
Pracownicy szkoły podziękowali wszystkim uczniom
oraz pogratulowali sukcesów,
a rodzicom podziękowali za
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wsparcie i pomoc w organizowaniu szkolnych wydarzeń.

W SP nr 1

Złote Sówki
Jedenastu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w dla najlepszych absolwentów gimnazjum

Pieszycach ukończyło rok szkolny 2016/2017 ze średnią
ocen powyżej 5,33.
Podczas uroczystego apelu kończącego rok szkolny dyrektor placówki Magdalena Skrzypczak wraz
z zastępcą przewodniczącego Rady
Miejskiej Stanisławem Karpierzem
wręczyli nagrody następującym
uczniom: Zofii Domałecznej,
Bernadetcie Szczypce, Konradowi
Kłos, Mariuszowi Myślickiemu,
Aleksowi Głowaczowi, Maciejowi
Chodowiec, Blance Protaziuk,
Aleksandrze Koniecznej, Emilii
Wolińskiej, Amelii Pietrzyk,
Paulinie Raś.
Podczas apelu wręczono także
stypendia sportowe uczniom,

którzy reprezentowali szkołę na
różnego rodzaju zawodach na
szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Otrzymali
je: Mariusz Myślicki, Natalia
Zając, Tomasz Zaremba, Natalia
Bartosiewicz, Radosław Zawada
oraz Emilia Wolińska.
(red.)

Trzech absolwentów gimnazjum przy Zespole Szkół
w Pieszycach otrzymało z rąk zastępcy burmistrza,
Krzysztofa Galiaka nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy
Pieszyce „Złota Sówka” za wybitne osiągnięcia w nauce.
Gratulacje należą się:
Marcinowi Szczypce, który
ukończył szkołę gimnazjalną ze
średnią ocen 6,0; Arkadiuszowi
Matysowi, za wzorowe zachowanie i średnią ocen 5,28 oraz
Rafałowi Kożuchowi za średnią ocen z całego roku szkolnego 5,06. Listy gratulacyjne
odebrali także rodzice uczniów
i ich wychowawca Krzysztof
Dzwolak.
(red.)
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Informacja o wydawaniu wniosków dotacji
na oczyszczalnie ścieków
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W gminie Pieszyce obserwuje się znaczną dysproporcję
pomiędzy ilością doprowadzonej wody a ilością odebranych ścieków co świadczy o słabym stopniu skanalizowania gminy. W celu uporządkowania gospodarki wodno-

-ściekowej w Pieszycach, jak i uzupełnienia uzbrojenia na
terenach obecnie nie skanalizowanych oraz zmniejszenia
emisji ścieków do wód i do gruntu, planuje się modernizację, rozbudowę i budowę systemów kanalizacji.

Jednak ze względu na warunki środowiskowe, charakterystyczne
ukształtowanie terenu oraz miejscami rozproszoną zabudowę nie
wszędzie jest możliwość budowy kanalizacji. Wskazanym jest więc
zastosowanie lokalnych systemów oczyszczania ścieków tam, gdzie
przy zabudowie rozproszonej budowanie systemów kanalizacyjnych
jest finansowo nieopłacalne dla gminy. Dlatego, aby wspomóc takie
działania zostały opracowane zasady udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych
oczyszczalni ścieków w latach 2017-2018 na terenie gminy Pieszyce.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska daje możliwość
przyznawania dotacji na zadania służące ochronie środowiska i gospodarki
wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju.
Zasady udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni
ścieków w latach 2017-2018 na terenie gminy Pieszyce
1. W latach 2017-2018 udzielane będą dotacje celowe na wspieranie
przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków tj. na zakup lub zakup i montaż urządzeń do oczyszczania ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do
wód lub do ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dotacje celowe udzielone będą osobom fizycznym, w przypadku
likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego tzw. „szamba”, będącymi
właścicielami, współwłaścicielami (w tym wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) nieruchomości
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pieszyce, w rejonach gdzie
nie jest przewidywana budowa zbiorowej kanalizacji sanitarnej, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z
przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Przez
właściciela nieruchomości rozumie się również użytkownika wieczystego.
3. Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków powinna spełniać
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18
listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz być zgodna z przepisami ustawy
Prawo budowlane, ustawy Prawo wodne, posiadać oznaczenie CE oraz
certyfikat/deklarację zgodności z normą PN-EN 12566-3.
4. Wnioskodawca może uzyskać pomoc finansową na realizacje
przedsięwzięcia w wysokości do 50 % udokumentowanych poniesionych
kosztów brutto na zakup lub zakup z montażem wyłącznie nowych urządzeń
przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków obsługującej poszczególną
liczbę osób, lecz nie więcej niż:
- do 6 osób – 3.500 zł
- od 7 do 8 osób – 4.000 zł
- od 9-12 osób - 4.500 zł
- od 13-16 osób – 5.500 zł
- od 17 do 25 osób - 6.000 zł
- od 26 osób – 6.500 zł.
5. Dofinansowaniu nie podlegają:
a) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych
decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
b) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
c) koszty transportu,
d) koszty eksploatacji i konserwacji biologicznych przydomowych
oczyszczalni ścieków,
e) koszty zakupu pojedynczych elementów (komponentów) do przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków lub urządzenia używane,
f) koszty zakupu gruntów,
g) kosztów obsługi kredytów i innych zobowiązań,
h) koszty likwidacji dotychczasowych urządzeń do gromadzenia lub
odprowadzania ścieków.
6. Pomoc finansowa w formie dotacji nie obejmuje przedsięwzięć już
zrealizowanych lub faktur wystawionych z datą przed 1 lipca 2017 r. Dla
danego Wnioskodawcy dotacja na daną nieruchomość przysługuje tylko raz.
7. Wnioski o udzielenie dotacji do przedsięwzięć związanych z budową
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków rozpatrywane będą do
wyczerpania środków finansowych budżetu Gminy Pieszyce, przeznaczonych na ten cel w roku 2017 i 2018. O kolejności udzielenia dotacji decyduje
kolejność wpływających wniosków. Wniosek, który nie został rozpatrzony w
danym roku kalendarzowym z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w budżecie, rozpatrzony zostanie w następnym
roku kalendarzowym zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.

8. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i uzyskaniu pozytywnej oceny,
pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Pieszyce zawarta zostanie umowa o
udzielenie dotacji na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni.
10. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku wg wzoru
stanowiącego załącznik do niniejszych zasad. Do wniosku należy dołączyć:
a) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót
budowlanych wraz z zaświadczeniem właściwego organu o nie wniesieniu
sprzeciwu - kserokopia (oryginał do wglądu),
b) pozwolenie wodnoprawne (jeżeli jest wymagane) – kserokopia
(oryginał do wglądu),
c) projekt techniczny przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków
– kserokopia (oryginał do wglądu),
d) zgody wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników
wieczystych lub uchwałę wspólnoty mieszkaniowej na wybudowanie
oraz użytkowanie oczyszczalni na określonych działkach – w przypadku
nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu
Wnioskodawcy – oryginał,
e) oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego,
f) harmonogram rzeczowo-finansowy]
g) mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej biologicznej oczyszczalnią ścieków.
11.Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Pieszycach lub przesyłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w
Pieszycach, ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, w nieprzekraczalnym terminie
(decyduje data wpływu do urzędu):
- w 2017 roku – do 15 września 2017 r. do godziny 14.00
- w 2018 roku – do 30 maja 2018 r. do godziny 15.00.
12. Kryterium oceny wniosków:
- poprawność i kompletność wniosku,
- warunki lokalizacyjne,
- stopień rozwiązania problemu oczyszczania ścieków (efektywność
ekologiczna),
- ilość osób uczestniczących w inwestycji (w przypadku inwestycji
zbiorowych),
- czas realizacji.
13. Wypłata dotacji następuje po protokolarnym odbiorze prac oraz
wizji w terenie.
14. Odbioru prac dokonuje się na podstawie dokumentów wymaganych
prawem:
a) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lokalizacji instalacji
(mapa) – oryginał,
b) faktury lub rachunki potwierdzające: wykonanie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (zakup materiałów i montaż), wykonanie
inwentaryzacji geodezyjno powykonawczej, nadzór i kierowanie budową
wraz z potwierdzeniem zapłaty – kserokopie (oryginały do wglądu),
c) protokół końcowy zadania podpisany przez osobę uprawniona – kserokopia (oryginał do wglądu),
d) oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do kierowania i nadzorowania budowy i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych, że przedsięwzięcie zostało wykonane
zgodnie z dokumentacja techniczna i wymogami ustawy Prawo budowlane
oraz zasadami wiedzy technicznej – kserokopia (oryginał do wglądu),
e) certyfikat/deklarację zgodności z norma PN-EN 12566-3 – kserokopia
(oryginał do wglądu),
f) zgłoszenie do Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach rozpoczęcia
eksploatacji – kserokopia (oryginał do wglądu).
15. Z tytułu braku zakwalifikowania wniosku do datacji – wnioskodawcy
nie przysługuje żadne roszczenie.
WNIOSEK o udzielenie dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni
ścieków w latach 2017-2018 na terenie gminy Pieszyce można pobrać
na stronie www.pieszyce.pl
Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania oczyszczalni
ścieków, rodzaju dokumentów oraz zakres obowiązków stron można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i
Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pokój nr 12, tel.: 74-8365-268 w
poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 8:00-15:00, w środy 8:00-16:00
oraz w piątki 8:00-13:00.
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Umowa na dofinansowanie
podpisana
9 czerwca 2017 r. burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna-Enozel podpisała umowę o dofinansowaniu projektu
pn. „Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca”
realizowanego wspólnie przez Gminę Pieszyce, Miasto
Nová Paka oraz Gminę Bohuslavice nad Metują.
Kwota dofinansowania
projektu z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionu
wynosi ponad 207 tys. euro.
Gmina Pieszyce pełni rolę
Partnera Wiodącego.
- Wartość projektu
244 565,15 EUR
- Dofinansowanie
207 879,50 EUR
- Okres realizacji
2016 – 2019
W ramach dofinansowania
przez trzy lata możliwa będzie
organizacja szeregu działań
miękkich jak warsztaty, wyda-

Szanowni Państwo!
W 2018 roku będziemy mieli okazję do świętowania
100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. W
związku z tą okrągłą rocznicą, nadarza się szczególna
okazja, aby w Pieszycach wybudować Miejsce Pamięci,
z którego bylibyśmy dumni.
Tak wiele pokoleń Polaków
z utęsknieniem oczekiwało na
upragnioną wolność, która
jest przecież największym
dobrem narodu, a w przypadku naszego kraju dobrem,
tak bardzo opłaconym krwią
licznych bohaterów.

mistrz Miasta i Gminy Pieszyce, prof. dr hab. Jan
Kęsik – Uniwersytet Wrocławski, Zdzisław Maciejewski – Sekretarz ZKRPiBWP,
Lidia Zakrzewska-Strózik –
Dyrektor MBP-CK w Pieszycach, ks. prałat Edward Dzik,

W Polsce istniała i istnieje tradycja budowy Miejsc
Pamięci. Przybierały one różną
formę nieraz były to skromne
kopce usypane rękoma patriotów, a innymi razy złożone
instalacje architektoniczne.
To co Państwu przedstawiamy, jest projektem głęboko zakorzenionym w naszej
historii i tradycji. Całość ma
być wykonana z kamienia
lokalnego, takiego jak czerwony piaskowiec i granit.
Na monolitach z czerwonego piaskowca umieszczone
będą tablice z wymienionymi
bitwami ostatnich stu lat oraz
imienna lista mieszkańców
Ziemi Pieszyckiej, którzy walczyli za Naszą Wolność.
W tym celu został powołany Lokalny Komitet w
skład, którego weszli: Dorota
Konieczna-Enozel - Bur-

ks. Sławomir Białobrzeski,
ks. Krzysztof Herbut, Tadeusz Zajdel – Prezes ZTT
„Technotex” S.A., Tadeusz
Drozdowski – Prezes Eco Sp.
z o.o. oraz członkowie Stowarzyszenia „Pasjonat”: Dariusz
Ostrowski, Henryk Chojnacki, Jarosław Kresa.
Chcemy ten Pieszycki
Panteon Pamięci wybudować z funduszy zebranych
w trakcie zbiórki publicznej nr
2017/2718/OR, na którą otrzymaliśmy zgodę z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, a także
z darowizn mieszkańców Ziemi
Pieszyckiej tak, aby każdy mógł
być darczyńcą i budowniczym.
Każde nawet najdrobniejsze
wsparcie jest bardzo ważne dla
tego projektu.

rzenia: jarmark bożonarodzeniowy, wielkanocny, działania
teatralne, wymiany młodzieży,
działania promocyjne.
(red.)

Kolorowy happening
ulicami miasta
Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół w Pieszycach postanowili przyłączyć się do obchodów
„Światowego dnia sprzeciwu wobec bicia dzieci” i
po raz kolejny zorganizowali happening, do którego
zaproszone zostały wszystkie placówki oświatowe z
Gminy Pieszyce.
Głośny przemarsz wyruszył sprzed Zespołu Szkół.
Przedszkolaki i uczniowie
przeszli ulicami miasta manifestując swój protest przeciwko przemocy wobec dzieci.
W tym roku sam happening
wzbogacony został o seminarium pt. „Przeciwdziałanie
przemocy i agresji wobec
dzieci” w którym swoje wystąpienia zaprezentowali:
- Małgorzata Grabowska
– Pedagog w I Opiniodawczym
Zespole Sądowym Specjalistów
w Świdnicy – „Objawy u konsekwencje wieloaspektowej
przemocy wobec dzieci”.
- Weronika Karwacka –
Psycholog w Ośrodku Interwencji

Kryzysowej w Dzierżoniowie –
„Psychologiczne spojrzenie na
agresję i pomaganie”.
- Ewa KotyraMiklasiewicz – Kierownik
Wydziału DochodzeniowoŚledczego Prokuratury
Rejonowej w Dzierżoniowie –
„Dziecko a sytuacje przemocy
w rodzinie, kwestie prawne”.
- Grzegorz Długaszewski
– Kierownik Komisariatu
Policji w Pieszycach, członek
Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie – „Realizacja procedur związanych z Niebieską
Kartą”.
(red.)

Stowarzyszenie Gór
Sowich „Pasjonat”

A czy Ty znasz Góry Sowie?

SPRAWDŹ!

www.gorysowie.org
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DNI PIESZYC 2017

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za przybycie do pieszyckiego parku na Święto Pieszyc. Dziękujemy wystawcom, za
ich zaangażowanie, za trud włożony w pracę, za bycie współorganizatorem święta miasta.
Wszystkim Państwu należą się słowa uznania, za to, że kolejny
rok tworzycie z nami jedno z największych wydarzeń kulturalnych
w Gminie Pieszyce.
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OGŁOSZENIA ZGM
1.Zamienię mieszkanie komunalne po remoncie, o powierzchni
21,43 m2 składające się z 1 pokoju, i poddasza (podzielonego na kuchnię i łazienkę ) na większe położone również w Pieszycach. Telefon
kontaktowy 669-715-150 .
2.Zamienię mieszkanie komunalne położone w Pieszycach o
pow. 29,05 m² po remoncie na większe położone w Pieszycach lub
Dzierżoniowie. (Możliwość dopłaty ). Telefon kontaktowy 534-361031 lub 726-396-471.
3.Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 29,82 m² położone na parterze przy ulicy Kopernika na większe. Mieszkanie
jest po remoncie i składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Telefon
kontaktowy 667-747-768 .
4. Zamienię mieszkanie położone na parterze przy ulicy Kopernika o pow. 31,21 m². Telefon kontaktowy 667-544-077 .
5. Zamienię mieszkanie komunalne na mniejsze. Mieszkanie
znajduje się w Piskorzowie i położone jest na parterze. Składa się z
dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju . Powierzchnia całkowita
mieszkania wynosi 72,02 m². Telefon kontaktowy 531-823-083.
6.Zamienię mieszkanie komunalne położone na I piętrze o pow.
17,49 m ² na większe – może być ze spłatą zadłużenia . Telefon 535306-671.
7.Zamienię mieszkanie komunalne położone na parterze o
pow.27,56 m2 na większe położone w Pieszycach (do remontu lub
zadłużone ).Telefon kontaktowy 537-251-839.
8.Sprzedam mieszkanie własnościowe słoneczne i ekonomiczne
w centrum Pieszyc ( w pobliżu sklepu Netto) na I piętrze. Powierzchnia
wynosi 32,88 m² ( kuchnia – 11,64 m² i pokój otwarty na przedpokój –
21,24 m². W mieszkaniu instalacja wodno- kanalizacyjna, elektryczna
i gaz przewodowy. Mieszkanie wymaga remontu. Cena korzystna, do
negocjacji. Tel.606-210-220.
9.Zamienię mieszkanie własnościowe w Kamionkach o pow.
52,50 m2 składające się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wyposażone
w c.o + kominek na mniejsze (2 pokoje,kuchnia, łazienka lub kawalerkę). Telefon 748365-638.
10.Zamienię mieszkanie komunalne położone na I piętrze o
powierzchni 50,79 m2 , 2 pokoje, kuchnia, łazienka o pow. 9 m 2, c.o.
na mniejsze o podobnym standardzie. Kontakt: 726-045-070.
11.Sprzedam mieszkanie przy ulicy Kopernika o pow. 77,90 m2
położone na I piętrze. Telefon kontaktowy 535-307-762.
12.Sprzedam mieszkanie własnościowe przy ul. Kościuszki położone na I piętrze o pow. 40,32m2 składające się z 2 pokoi, kuchni, toalety lub zamienię na mieszkanie 3-pokojowe z balkonem , ogródkiem
lub mały dom. Telefon kontaktowy 781-751-174.
13.Sprzedam mieszkanie własnościowe w Kamionkach położone
na II piętrze o pow. 60 m2. Telefon kontaktowy 722-156-221.
14.Sprzedam mieszkanie własnościowe w Piskorzowie położone
na parterze o pow. 34,02 m2. Telefon kontaktowy 723-336-816 , 519599-663.
15.Sprzedam mieszkanie w Pieszycach ( w bloku) o pow. 37,80
m2 , dwupokojowe na 4 piętrze, słoneczne. Telefon 604-972-769.
16.Sprzedam działki budowlane: w Rościszowie 48 arów i 18
arów w Pieszycach Środkowych . Telefon 504-755-740.
17.Sprzedam garaż murowany przy ul. Ogrodowej w Pieszycach
(przy wieżowcach).25m2. Cena do uzgodnienia . Telefon. 887-419-915.
18.Zamienię mieszkanie komunalne przy ulicy Zamkowej o
powierzchni 26,38 m2 położone na pierwszym piętrze na większe. Telefon kontaktowy 729- 410-583 .
19.Mieszkanie do wynajęcia przy ul. Zamkowej w Pieszycach o
pow. 60 m2 składające się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Ogrzewanie gazowe. Telefon. 782643850.
20.Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 40 m2 położone na II
piętrze na mieszkanie położone na parterze ( wyremontowane). Lokal ,
który użytkuję znajduje się przy ul. Kopernika jest po remoncie. Telefon kontaktowy. 535-747-333.
21.Sprzedam mieszkanie przy ulicy Kopernika , położone na parterze o pow. 63,24 m2. Telefon kontaktowy 509-908-215.
22. Zamienię mieszkanie na mniejsze (pokój z kuchnią), ul.
Sanatoryjna, I piętro. 2 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie centralne. Tel.: 605 728 783.
23. Sprzedam działki budowlane w Piskorzowie naprzeciwko
sklepu ABC i w pobliżu lasu. Tel.: 697 459 898.

Konkurs „Gmina Pieszyce”
Uczniowie klasy 3B wraz z wychowawcą przez cały
rok szkolny 2016/2017 realizowali program „Gmina Pieszyce moim Domem”. Wspólne zwiedzali najciekawsze
zakątki gminy i poznawali jej historię.
Podczas zajęć w szkole
uczniowie szukali informacji
w słownikach, encyklopediach
oraz w internecie. Zgłębiali
swoją wiedzę oglądając prezentacje oraz uczestnicząc w
zajęciach prowadzanych przez
p. Agatę Szel. Dzieci odwiedziły również p. Burmistrz
Dorotę konieczną –Enozel,
która opowiedziała o swojej
pracy i pracy Urzędu Miasta i
Gminy Pieszyce.
Na koniec programu każde
dziecko wykonało swój folder
z informacjami o Gminie
Pieszyce, zna jej najciekawsze
miejsc oraz zabytki, zna rys
historyczny Pieszyc. Każde
dziecko wykonało także pracę
plastyczną pt. „Wielka Sowa”.
19 czerwca spotkała się
komisja konkursowa w skład
której wchodzili przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy
Pieszyce i rozstrzygnęli konkurs
przyznając następujące miejsca:
I miejsce: Patryk
Górzyński i Wiktor Kosik

Praca Wiktora Kosika
- I miejsce w konkursie

II miejsce: Julia Kopytko
i Agnieszka Bartosik
III miejsce: Fili Walicki,
Daria Siekierka i Izabella
Szewczyk
Każde dziecko biorące
udział w programie otrzymało
także gadżety promocyjne z
Gminy Pieszyce. Sponsorem
nagród jest Urząd Miasta i
Gminy Pieszyce. Dziękujemy.
(opr.)
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W przypadku dezaktualizacji ogłoszenia prosimy o pilny kontakt z biurem ZGM. Wszelkie informacje i ogłoszenia prosimy kierować do ZGM ul. Mickiewicza 10, tel. 74-8365-356 lub 74-8365-440.
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Zgłoś się na kolonoskopię
Kolonoskopia to badanie całego jelita grubego miękkim,
giętkim elektronicznym instrumentem, który lekarz pod kontrolą
wzroku przesuwa w kierunku połączenia z jelitem cienkim.
Jeśli w trakcie badanie zostaną stwierdzone polipy, które są
stanem przedrakowym, usuwa się je w trakcie jednego badania.
Zabieg jest niebolesny - odczuwalny dyskomfort porównywalny
jest z łagodną niestrawnością.
Dlaczego tak ważne jest to badanie?
Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących
nowotworów złośliwych . W polsce zajmuje pod tym względem
drugie miejsce. Statystycznie co 40 minut wykrywa się kolejny
przypadek nowotworu jelita grubego, a mniej niż co godzinę jedna
osoba umiera. Ponad 25% osób w wieku 55-64 lata ma polipy,

ciwbólowe bezpłatne. Kolonoskopia wykonywana przez doświadczony zespół endoskopowy trwa ok 5-10 minut. Bezpośrednio
po badaniu pacjent może pić i udać się do domu o ile nie podano
środków znieczulających.
Jak należy przygotować się do badania?
Tydzień przed badaniem prosimy nie spożywać produktów z
pestkami i nasionami np. mak, owoce, jogurty owocowe, pieczywo
z ziarnami itp. W dniu poprzedzającym badanie prosimy zachować
dietę oraz pić bardzo dużą ilość wody mineralnej (ok. 5 litrów).
Leki, które są przyjmowane na stałe proszę stosować zgodnie z
zaleceniem lekarza. Do badania niezbędne jest stosowanie preparatu do oczyszczania jelit. Pacjenci uczestniczący w programie
otrzymują bezpłatne środki do przygotowania!!! Więcej informacji dot. przygotowania i spożywania preparatu oczyszczającego
otrzymają Państwo w momencie rejestracji na badanie.
Jak można się zarejestrować na badanie?
Można zarejestrować się osobiście w rejestracji głównej
Przychodni Miejskiej w Pieszycach oraz pod specjalnymi do tego
celu numerami telefonów: 500 174 338; 500 112 027.
Realizatorem programu jest
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Miejska w Pieszycach
ul. Królowej Jadwigi 1
58-250 Pieszyce
Rejestracja telefoniczna:
tel. 500 174 338, 500 112 027

które są stanem przednowotworowym. Dlatego profilaktyczne
wykonanie kolonoskopii między 55 a 64 rokiem życia zmniejsza
ryzyko zachorowania na raka jelita grubego nawet o 90 %.
Jakie są niepokojące objawy,
których nie należy bagatelizować.
1. zmiana rytmu wypróżnień
2. uczucie niepełnego wypróżnienia
3. zaparcia
4. obecność krwi w stolcu
5. chudnięcie
6. zmiana kształtu stolca ( ołówkowate, wstążkowate)
7. anemia
8. bóle w dolnej części brzucha
9. gorączka
Do kogo skierowany jest program przesiewowy
„Kolonoskopia. Złoty standard medycyny,
współczesna konieczność dla zachowania zdrowia
i długiego życia”?
Zapraszamy do udziału w programie wszystkich aktywnych
zawodowo mieszkańców subregionu wałbrzyskiego (powiaty:
dzierżoniowski, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, kłodzki) w
wieku 55-64 lata, którzy nie mieli wykonanej kolonoskopii w
ostatnich 3 latach.
Czy badanie jest bolesne?
Kolonoskopia z reguły jest niebolesna. Dyskomfort odczuwalny przez pacjenta można porównać do niestrawności. W przypadku złej tolerancji badania podawane są środki sedatywne i przenr 6 (266) / 2017

