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Świecie 

W naszym mieście rozpoczy-
na właśnie działalność Dzien-
ny Dom Opieki Medycznej. 15 
pacjentów dostanie w nim 
kompleksową pomoc me-
dyczną po powrocie ze szpita-
la do domu. 

O co chodzi? O to, że w ramach 
projektu finansowanego przez 
Unię Europejską i Urząd Mar-
szałkowski w trzech miejsco-
wościach: Bydgoszczy, 
Tucholi i... w Świeciu spółka 
Pallmed prowadząca m.in. 
hospicjum w Bydgoszczy, zre-
alizuje projekt Dziennego 
Domu Pomocy Medycznej.  

- To nowa forma wsparcia, 
która ma pomóc w sprawowa-
niu opieki nad osobami cho-
rymi i ułatwić jej pogodzenie 
z praca zawodową - wyjaśnia 
wiceburmistrz Paweł Knapik.  

A Izabela Domańska, koor-
dynator projektu precyzuje: - 

Chorzy powracający ze szpitali 
do domów wymagają inten-
sywnej opieki lekarskiej, pie-
lęgniarskiej, nadzoru nad tera-
pią farmakologiczną, fizjotera-
pii i rehabilitacji. Rodzina nie 
zawsze jest w stanie taką po-
moc zapewnić, często odbywa 

się to kosztem ich pracy, a cza-
sem jest to psychicznie wy-
czerpujące. Aby zapobiegać 
częstym powrotom pacjentów 
do szpitali, proponujemy po-
byt w Dziennym Domu Opieki 
Medycznej od 30 do 120 dni, 
od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8-16,  przy ul. Hallera 
5a. Opieka sprawowana jest 
przez zespół: lekarza, fizjotera-
peuty, rehabilitanta, psycho-
loga, pielęgniarkę, terapeutę 
zajęciowego i  opiekuna me-
dycznego. 

Terapia polega na rekonwale-
scencji po leczeniu szpitalnym 
na oddziałach: onkologicznym, 
wewnętrznym, neurologicz-
nym, pulmunologicznym i kar-
diologicznym. 

W bezpłatną opiekę me-
dyczną dla podopiecznych wli-
czone są trzy posiłki dziennie. 

- Prowadzimy nabór pacjen-
tów po przebytej hospitalizacji, 

których stan zdrowia wymaga 
opieki pielęgniarskiej, dla osób 
wymagających kompleksowej 
opieki z elementami usprawnie-
nia rehabilitacyjnego, psycholo-
gicznego, osoby starsze wyma-
gające dziennej opieki medycz-
nej, niesamodzielne i niepełnos-
prawne - wymienia  Izabela 
Domańska.   

Zgłoszenia pacjentów wraz ze 
skierowaniem (dokumenty są 
do pobrania na www.ddom.org) 
i ostatnim wypisem ze szpitala 
należy przesyłać na adres: 
ddom@domsueryder.org.pl. 
Najważniejsze informacje uzy-
skamy pod numerem kontakto-
wym: 52 329 00 95 wew. 4. 

- Skierowanie może wysta-
wić zarówno lekarz prowa-
dzący, jak i rodzinny.  

O zakwalifikowaniu pacjen-
tów zdecydują lekarze 
po otrzymaniu pełnej doku-
mentacji. 

- Za pośrednictwem Ośrodka 
Pomocy Społecznej już podjęli-
śmy działania zmierzające 
do wskazania osób kwalifikują-
cych się do objęcia pomocą - do-
daje ze strony gminy Knapik.  

W Dziennym Domu Opieki 
Medycznej jest 15 miejsc, ale 
biorąc pod uwagę okres przeby-
wania, od 30 do 120 dni, będzie 
planowana rotacja i pomoc 
otrzymają kolejno najbardziej 
potrzebujący. Chodzi tez o to, 
żeby jak najwięcej osób mogło 
skorzystać z opieki medycznej. 

To dopiero jeden z elemen-
tów projektu, jaki realizuje 
Pallmed. Kolejnym etapem jest 
Opieka Specjalistyczna 
w Domu Pacjenta, czyli wizyty 
u pacjentów w domach prowa-
dzona przez zespół: lekarza, 
pielęgniarki i fizjoterapeutę. 

Projekt zaplanowany jest 
do 30 czerwca 2021 roku. 

¹

Zaraz po szpitalu zajmą się tobą specjaliści

Pacjenci po wyjściu ze szpitala w Dziennym Domu Opieki 
Medycznej przejdą konieczną rehabilitację [zdj. ilustracyjne]
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Gmina Lniano 
(ak) 
redakcja.swiecie@pomorska.pl 

Nad jez. Ostrowite w gminie 
Lniano wyrósł piękny budynek 
z przebieralniami. Niestety, 
choć wygląda na gotowy, to nie 
można się do niego dostać. 
Okazuje się, że tak będzie jesz-
cze przez ok. 2 tygodnie. 

Napisała do nas pani Miro-
sława: „Jakiś czas temu czyta-
łam, że nad jeziorem 
Ostrowite są wybudowane to-
alety, przebieralnie. Sprawdzi-
łam i rzeczywiście, okazało 
się, że  stoi nowy budynek. Ale 
niestety, obiekt jest zamknięty 
i niedostępny dla plażowi-
czów.” 

O co w tym chodzi? Jaki jest 
sens stawiania budynku prze-
bieralni, jeśli jest on zamknięty? 

Czy nie ma go komu pilnować? 
Czy zostanie przekazany w pry-
watne ręce? 

- Rzeczywiście jest zam-
knięty - od razu potwierdza 
nam informację od Czytel-
niczki Zofia Topolińska, wójt 
gminy Lniano. - Budynek po-
stawiliśmy i ma służyć plażowi-
czom, ale nie mamy jeszcze 
pozwolenia na użytkowanie go. 
Zgłosiliśmy już zakończenia in-
westycji do inspektora nadzoru 
budowlanego, ale musi on ode-
brać obiekt i zaakceptować 
do użytku. 

Ile to potrwa? - Trudno po-
wiedzieć. Spodziewamy się, że 
jeszcze może nawet 2 tygodnie. 
Dodam jedynie, że od początku 
planowaliśmy oddanie obiektu 
do użytku dopiero pod koniec 
wakacji. Nie ma tutaj żadnych 
opóźnień - dodaje Topolińska. 
¹

Przebieralnie, wstęp 
wzbroniony. Na razie!

Agata Kozicka 
agata.kozicka@pomorska.pl

Wydarzenia

Budynek przebieralni stoi w środku sezonu zamknięty. Czeka 
na pozwolenie od nadzoru budowlanego, by oddać go do użytku 
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Świecie, dnia 24.07.2019 r. 

AB.6740.2.J.1073.2019

O B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 tekst 
jednolity) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 21.05.2019 r.

POWIATU ŚWIECKIEGO 
ul. Hallera 9 

86-100 Świecie 
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na przebudowie drogi powiatowej Błądzim - Drzycim - Laskowice ETAP 3 z planowaną lokalizacją na działkach nr: 2/1, 2/2, 5, 12/2, 12/124, 103, 104/2, 17, 125 

w obrębie ewidencyjnym Krąplewice, jednostce ewidencyjnej Jeżewo, oraz na działkach nr 30, 13 w obrębie ewidencyjnym Lipno, jednostce ewidencyjnej Jeżewo;
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji. Stronami postępowania w sprawie są: 
wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem i znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanej przebudowy drogi.

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (przed nawiasem - działki przed podziałem, w nawiasach - numery działek po 
podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod budowę drogi):

1. w obrębie ewidencyjnym Krąplewice, jednostce ewidencyjnej Jeżewo:
•	działki bez podziału: 2/1 (ark. 2), 2/2 (ark.2), 5 (ark.2), 12/2 (ark.1), 103 (ark.1), 104/2 (ark.1), 17 (ark.1), 125 (ark.1),

•	działki podzielone: 12/124 (ark. 1), (12/125, 12/126);

2. w obrębie ewidencyjnym Lipno, jednostce ewidencyjnej Jeżewo:
•	działki bez podziału: 30 (ark.2), 13 (ark.1),

Ponadto wnioskowana inwestycja prowadzona będzie na terenie działki o nr 12/126 (powstałej po podziale ww. działki nr 12/124), w obrębie ewidencyjnym Krąplewice, jednostce 
ewidencyjnej Jeżewo, z której korzystanie będzie ograniczone z uwagi na jej czasowe zajęcie w związku z likwidacją i przebudową części istniejącej infrastruktury oświetleniowej oraz 
teletechnicznej.

W związku z powyższym, wypełniając wynikający z art. 9, 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału na każdym 
stadium postępowania, należytego i wyczerpującego informowania stron w zakresie poczynionych ustaleń oraz udostępniania akt sprawy, informuję o możliwości zapoznania się 
z materiałem dowodowym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu, przy ul. Hallera 9,  
w pokoju nr 219 oraz o możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków na adres Starostwa w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje 
podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świeciu, Urzędu Gminy Jeżewo, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Świeciu, Urzędu Gminy Jeżewo oraz w prasie lokalnej.

Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Ponadto informuję, że:

•	 o zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tutejszy urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się 
za doręczone (art. 41 § 1 i § 2 Kpa),

•	 strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju 
pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 Kpa),

•	w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony, pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 41 § 5 Kpa),

•	 pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 Kpa),

•	 pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa),

•	 pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 
33 § 2a Kpa),

•	 pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 3 Kpa).

Zgodnie z art. 11d ust. 9 cyt. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania 
nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, bądź jednostek samorządu terytorialnego objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie 
mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Z up. Starosty Świeckiego
Podinspektor

      w Wydziale Architektury i Budownictwa
Marek Stosik


