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zw. opieka wytchnieniowa jest

bardzo ważnym elementem poli-

tyki, jaką w związku ze zmianą

struktury demograficznej musimy wdra-

żać również w Świeciu. Dlatego jako

miasto będziemy wspierać tego typu ini-

cjatywy. W tym przypadku za pośred-

nictwem ośrodka pomocy społecznej już

podjęliśmy działania zmierzające do

wskazania osób kwalifikujących się do

objęcia pomocą – dodaje Paweł Knapik.

Konkurs zorganizowany przez samo-

rząd województwa na stworzenie i pro-

wadzenie DDOM-u w Świeciu wygrała

spółka Pallmed prowadząca Hospicjum

Dom Sue Ryder wBydgoszczy. Pieniądze

na ten cel pochodzą ze środków unijnych.

Ze świadczeń DDOM-u już za kilka

tygodni będą mogli skorzystać pacjenci

przewlekle chorzy oraz po leczeniu on-

kologicznym, kardiologicznym, neuro-

logicznym, wracający ze szpitala do

domu. Dla nich będzie opracowywany

indywidualny plan dalszego leczenia.

Przez pięć dni w tygodniu, od po-

niedziałku do piątku, w godz. 8–16,

będą mogli liczyć na specjalistyczną

pomoc: lekarza, pielęgniarek, reha-

bilitanta, fizjoterapeuty, psychologa

i terapeuty zajęciowego. W tym cza-

sie będą otrzymywać też trzy posiłki

dziennie.

– Pomoc będzie się koncentrować na

poprawie jakości życia pacjenta i ak-

ceptacji sytuacji związanej z chorobą

– wyjaśnia Izabela Domańska, koordy-

nator projektu. – Pobyt będzie trwać wza-

leżności od indywidualnych potrzeb od

30 do 180 dni.

DDOM jest tworzony na parterze bu-

dynku przy ul. Hallera 5a. Do dyspozy-

cji będzie sześć świeżo wyremontowa-

nych sal. W tym tygodniu do placówki

trafiły meble.

Dodatkowo na kolejnych etapach pro-

jektu ma być dostępna też opieka domo-

wa dla pacjentów przewlekle chorych zna-

szego powiatu. – Wtym wypadku zespół

medyczny będzie przychodzić do domu

pacjenta – wyjaśnia Izabela Domańska.

Do Dziennego Domu Opieki Me-

dycznej mogą się zgłaszać osoby ze skie-

rowaniem wypełnionym przez lekarza.

W kwalifikacji pod uwagę będzie brana

również skala Barthel, oceniająca spraw-

ność chorego i jego zapotrzebowanie na

opiekę. Przyjmowani będą pacjenci, któ-

rzy w tej skali uzyskali od 40 do 65 pkt.

Jednym ze wskazań jest również pobyt

w ciągu ostatnich 12 miesięcy w szpita-

lu. Pobyt w DDOM-u będzie bezpłatny.

Niezbędne dokumenty można pobrać

ze strony internetowej www.ddom.org.

Kontakt e-mail: ddom@domsuery-

der.org.pl, tel. 52 32 90 095 wew. 4.n

DH 

Dom, który da
wytchnienie
Trwają przygotowania do otwarcia w Świeciu przy ul. Hallera 5a Dziennego Domu Opieki

Medycznej. Jest to nowa bezpłatna forma wsparcia dla osób przewlekle i długoterminowo

chorujących. – Dzienne wsparcie dla chorych i ich rodzin ma pomóc w sprawowaniu opieki

i pozwolić na łączenie jej z pracą zawodową – wyjaśnia wiceburmistrz Paweł Knapik

Przed południem 24 lipca kompletnie pija-

ny 40-latek jeździł po ulicach Świecia. Został

zatrzymany dzięki interwencji mieszkańca,

który o dziwnym zachowaniu kierowcy oso-

bówki powiadomił policję.

– Dyżurny komendy w Świeciu otrzy-

mał zgłoszenie, że po mieście porusza

się seat ibiza, którego kierowca dziwnie

się zachowuje i prawdopodobnie jest nie-

trzeźwy – informuje podkom. Joanna

Tarkowska, oficer prasowy KPP w Świe-

ciu. – Policjanci z wydziału prewencji

rozpoczęli poszukiwania. Po kilkunastu

minutach przy ul. Sienkiewicza skon-

trolowali wskazany w zgłoszeniu pojazd

– dodaje.

Funkcjonariusze od siedzącego za kie-

rownicą mieszkańca powiatu świeckie-

go wyraźnie wyczuli alkohol. To, że męż-

czyzna jest kompletnie pijany, potwier-

dziło badanie alkomatem, które wyka-

zało blisko trzy i pół promila alkoholu.

Pijany kierowca stracił prawo jazdy.

Niebawem usłyszy zarzut prowadzenia

pojazdu w stanie nietrzeźwości. Sprawę

rozstrzygnie sąd. Mężczyźnie grozi kara

do dwóch lat pozbawienia wolności. nDH 

Kierował kompletnie pijany

Jak wyglądają marihuana, kokaina, amfe-

tamina, metamfetamina, ecstasy czy LSD,

pracownicy Wojewódzkiego Szpitala dla Ner-

wowo i Psychicznie Chorych mogli dowie-

dzieć się od policjantów 

– Podczas szkolenia z zakresu profi-

laktyki uzależnień mundurowi zapre-

zentowali specjalną walizką eduka-

cyjną zawierającą przedmioty, które

mogą służyć do zażywania narkoty-

ków, oraz atrapy najpopularniejszych

substancji odurzających – tłumaczy

podkom. Joanna Tarkowska, oficer

prasowy KPP w Świeciu. – Każda z

substancji ma opis, z którego szkolą-

cy się mogli dowiedzieć się również,

jaka jest jej potoczna nazwa i wartość

czarnorynkowa. Mundurowi omówi-

li także znajdujące się w walizce przy-

bory służące do obrabiania narkoty-

ków, m.in. szklane i metalowe fifki,

wagę, młynki do rozdrabniania suszu

oraz pojemniczki, w których można

schować narkotyki. Dzięki takim za-

jęciom pracownicy szpitala znają me-

tody przechowywania narkotyków,

które mogą stosować ich podopieczni

– dodaje.

Na zakończenie spotkania policjanci

zorganizowali pokaz umiejętności po-

licyjnego psa, który jest przeszkolo-

ny w wykrywaniu substancji odurza-

jących. n
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Jak rozpoznać te narkotyki?

62-latek z Bydgoszczy handlo-

wał przeterminowanymi słody-

czami w Pruszczu przy ul. Łowiń-

skiej. Policja interweniowała po

zgłoszeniu od niezadowolonej

klientki

– Do policjantów z posterunku w Bu-

kowcu zadzwoniła kobieta, która kupi-

ła na stoisku przeterminowane ciastka.

Twierdziła, że znalazła w nich nawet ro-

baki – informuje podkom. Joanna Tar-

kowska, oficer prasowy KPP w Świeciu.

– Policjanci w czasie kontroli stoiska

przy ul. Łowińskiej potwierdzili infor-

mację, że sprzedawca handlował słody-

czami po przekroczonej dacie przydat-

ności do spożycia – dodaje.

O sprawie mundurowi powiadomili

pracowników sanepidu wŚwieciu. Pacz-

ki ze słodyczami, które mogłyby trafić

do klientów, odebrali sprzedającemu

mężczyźnie. 25 lipca 62-letni bydgosz-

czanin został wezwany na komendę

w Świeciu. Okazało się, że sprzedawał

słodycze, chociaż nie miał zgłoszonej

działalności gospodarczej. Został uka-

rany mandatem.n DH 

Sprzedawał ciastka z robakami

Kryminalni znaleźli 18-latka z powiatu świec-

kiego skazanego na karę więzienia za wła-

manie. Młody mężczyzna ukrywał się

w mieszkaniu kolegi w Świeciu. Prosto z kry-

jówki trafił za kraty.

Policjanci znali środowisko, w którym

się obracał. Mieli więc podejrzenia, gdzie

może się ukrywać. – Postanowili spraw-

dzić swoje ustalenia. Nie mylili się – wy-

jaśnia podkom. Joanna Tarkowska, ofi-

cer prasowy KPP w Świeciu. – Do za-

trzymania doszło 25 lipca w miejscu za-

mieszkania znajomego mężczyzny

w Świeciu. 18-latek był poszukiwany do

odbycia kary pozbawienia wolności za

włamanie – dodaje.

18-latek został zatrzymany, a dzień

później trafił do zakładu karnego, gdzie

decyzją sądu spędzi kilka najbliższych

miesięcy. n DH 

Poszukiwany nastolatek zatrzymany

26-letni mieszkaniec Grudziądza ukradł w

świeckim markecie dwie butelki wódki. Pra-

cownik ochrony przyłapał go na gorącym

uczynku i zawiadomił policję. Okazało się,

że mężczyzna jest poszukiwany i ma do odby-

cia karę więzienia.

– 28 lipca policjanci „patrolówki” zo-

stali wezwani na interwencję do jedne-

go ze świeckich marketów, gdzie zgło-

szono kradzież – informuje podkom. Jo-

anna Tarkowska, oficer prasowy KPP w

Świeciu. – Sprawca początkowo nie po-

czuwał się do odpowiedzialności, póź-

niej jednak przyjął mandat karny za po-

pełnione wykroczenie. W trakcie dal-

szych czynności policjanci ustalili, że

mężczyzna ten jest poszukiwany celem

doprowadzenia do najbliższego zakła-

du karnego, gdzie powinien odbyć karę

– dodaje.

26-latek najpierw trafił do policyjnego

aresztu, gdzie musiał wytrzeźwieć. 29

lipca został przewieziony do zakładu kar-

nego.  n DH 

Musiał wytrzeźwieć, zanim trafił do więzienia

38-letni mieszkaniec powiatu

tucholskiego znalazł na ulicy

gotówkę i „schował do kieszeni”.

Usłyszał zarzut przywłaszczenia

mienia i odpowie przed sądem.

– Do zdarzenia doszło w połowie lipca

przed jednym ze sklepów w Przysier-

sku – informuje podkom. Joanna Tar-

kowska, oficer prasowy KPP w Świe-

ciu. Mężczyzna zaparkował swój sa-

mochód przed budynkiem i zauważył

leżący na ziemi plik pieniędzy. Pod-

niósł gotówkę i odjechał. Gdy właści-

ciel pieniędzy zorientował się, że ich

nie ma, wrócił na parking. Sprawę zgło-

sił policji.

– Kryminalni z posterunku w Bu-

kowcu ustalili, że podejrzanym o to

przestępstwo jest 38-letni mieszka-

niec powiatu tucholskiego. Amator

cudzej własności został wezwany

przez policjantów do miejscowego po-

sterunku – wyjaśnia podkom. Tar-

kowska.

Mężczyzna usłyszał zarzut przy-

właszczenia mienia. Oddał pieniądze.

Teraz za popełnione przestępstwo od-

powie przed sądem. 24 lipca zgubio-

na gotówka trafiła do właściciela. Zgod-

nie z prawem mężczyzna o znalezie-

niu pieniędzy powinien poinformować

policję. DH 

Wziął plik pieniędzy i odjechał 

35-letni kierowca motoroweru nie

zatrzymał się do kontroli drogo-

wej, uciekając, uszkodził radio-

wóz. Miał ponad dwa promile

alkoholu w organizmie i zakaz kie-

rowania pojazdami.

– 25 lipca tuż po północy policjanci

z ogniwa patrolowo-interwencyjnego

komendy w Świeciu, patrolując wy-

znaczony rejon, postanowili skontro-

lować podejrzanie zachowującego się

motorowerzystę – informuje podkom.

Joanna Tarkowska, oficer prasowy KPP

w Świeciu. – Kierowca chwiał się na

nogach, stojąc przed przejazdem kole-

jowym w Jeżewie. Mundurowi podję-

li próbę zatrzymania pojazdu, wyko-

rzystując sygnały dźwiękowe i błysko-

we, lecz kierowca zignorował policyj-

ne polecenie – dodaje. Ruszyli więc

w pościg. Po przejechaniu kilku kilo-

metrów zorganizowali blokadę drogi.

35-latek stracił panowanie nad pojaz-

dem i uderzył w radiowóz. Mieszka-

niec powiatu świeckiego był nietrzeź-

wy. Miał ponad 2 promile alkoholu w or-

ganizmie i zakaz prowadzenia pojaz-

dów. Za niezatrzymanie się do kontro-

li drogowej, kierowanie pojazdem w sta-

nie nietrzeźwości oraz niestosowanie

do zakazu sądowego grozi mu do pię-

ciu lat pozbawienia wolności. nDH 

Pościg, blokada, stłuczka

z radiowozem, pijany kierowca

Policjanci skonfiskowali

przeterminowane słodycze
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Mundurowi zaprezentowali specjalną walizkę edukacyjną
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