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Temat tygodnia
Samobójstwo czy zabójstwo Krystiana z Ustkowa?

Polsat o tragedii
spod Krotoszyna
Mia³ obra¿enia

Wród goci Pañstwa w pañstwie byli m.in.: senator Lidia Staroñ, b. prokurator krajowy Janusz Kaczmarek, b.
negocjator policyjny Dariusz Loranty.
W programie uczestniczy³ te¿ ojciec Krystiana, Jan Kolenda, oraz osoby, które na jego zlecenie zajmuj¹ siê
spraw¹ tragedii w Ustkowie  adwokat Beata Wo i prywatny detektyw
Janusz Stêpieñ.
Nie¿ywego Krystiana znaleziono
w jego domu i  jak to okreli³a reporterka programu na podstawie drastycznych zdjêæ w ka³u¿y krwi. Mia³
obra¿enia zewnêtrzne. Nieopodal le-

¿a³ kabel elektryczny. W pokoju panowa³ ogromny nie³ad.

B³êdy ledczych?

Twórcy i gocie Pañstwa w pañstwie
uznali, ¿e policja i prokuratura pope³ni³y szereg kardynalnych b³êdów. Wymieniono wród nich m.in. nieprzeprowadzenie sekcji zw³ok, niezabezpieczenie dowodów na miejscu tragedii, niesprawdzenie ladów biologicznych, zaginiêcie próbki krwi zmar³ego. Plamy jeszcze do dzisiaj na ³ó¿ku
s¹ i na zas³onach. Ten od kryminalistyki zrobi³ tylko trzy zdjêcia (...) Moim
zdaniem nic tam nie zabezpieczono 
mówi³a szwagierka Krystiana.
 Nale¿a³o wykonaæ obowi¹zkowe
czynnoci procesowe  podkreli J.
Kaczmarek dodaj¹c, ¿e to bezwzglêdnie konieczne w przypadku uzasadnionego podejrzenia przestêpstwa,
a takowe nale¿a³o braæ pod uwagê.

Prokuratura bez uchybieñ?

Dziennikarka Pañstwa w pañstwie
odwiedzi³a krotoszyñsk¹ prokurator,
ale ta nie wyrazi³a zgody na nagranie.
Z kolei Maciej Meler z ostrowskiej
prokuratury okrêgowej stwierdzi³, i¿

PAÑSTWO W PAÑSTWIE

Chodzi³o o tragediê z koñca lutego
2014 r.  mieræ 29-letniego Krystiana
Kolendy, uznan¹ przez prokuraturê za
samobójcz¹. Innego zdania jest rodzina mê¿czyzny, a podzielaj¹ je znajomi, co wynika³o z pokazywanych na
ekranie w trakcie programu komentarzy facebookowych. Jedna ze znajomych z Krotoszyna powiedzia³a nam
po emisji programu: Po mierci mówili, ¿e nie wytrzyma³ psychicznie i siê
powiesi³. Ale ile w tym prawdy, nie
wiem...

7 maja w programie Polsatu Pañstwo w pañstwie przedstawiano
sprawê tragicznego zdarzenia we wsi Ustków
pod Krotoszynem.

Mê¿czyznê znaleziono w pokoju w ka³u¿y krwi, obo le¿a³ kabel

jego jednostka dwukrotnie skontrolowa³a przebieg dzia³añ policyjno-prokuratorskich po mierci Krystiana Kolendy, nie dopatruj¹c siê uchybieñ ani
powodu do wznowienia.
Senator Staroñ zapowiedzia³a wyst¹pienie do prokuratora krajowego
w zwi¹zku z ra¿¹cymi jej zdaniem zaniedbaniami.

Komentarze internautów do programu Pañstwo w pañstwie:
 Jak ja siê dowiedzia³m w pi¹tek o 10.00, ¿e ju¿ w sobotê jest pogrzeb
to by³am w szoku. Przecie¿ zmar³ o 21.00 w czwartek. Ja do dzisiaj nie wierzê, ¿e on siê sam powiesi³, zbyt du¿o mia³ planów na ¿ycie i najbli¿sz¹ przysz³oæ...
 Nasze prawo jest i bêdzie do kitu. Ewidentnie widaæ, ¿e kto w tym pomóg³.
 ¯ona i szwagier maja du¿o prawdy do powiedzenia tylko nikt ich o to nie
spyta³. By³ sam w domu z ojcem...

PAÑSTWO W PAÑSTWIE

Rodzinne t³o sprawy

Rodzina zmar³ego mê¿czyzn przed jego domem

Ojciec tragicznie zmar³ego Krystiana
jeszcze przed mierci¹ syna przepisa³
na niego swoje gospodarstwo w zamian za opiekê. Zgodnie z prawem,
kolej¹ rzeczy, przejê³a je synowa.
Starszy cz³owiek mieszka teraz sam
w du¿ym domu, gdzie zgin¹³ Kry-

 Krystian by³ skromny i naprawdê uczciwy, nikomu krzywdy nie zrobi³.
stian. Pokój, w którym znaleziono
zw³oki 29-latka, pozostawi³ w takim
stanie, w jakim by³ w dniu tragedii.
Wci¹¿ s¹ tam lady niewyjanionego

do dzi zdarzeniu. A poza tym? Nikogutku nie ma...  mówi zasmucony
starszy cz³owiek.
(er)

Miliony na Klemczaka
Do naszej redakcji zg³osi³ siê krotoszynianin oburzony stanem nawierzchni
ul. Klemczaka.  Slalom mo¿na tam
æwiczyæ autem. Ale chyba nie o to chodzi, bo nie do tego droga s³u¿y. A studzienkami to mo¿na sobie co w samochodzie urwaæ  powiedzia³. Mê¿czyznê dziwi, ¿e choæ przy Klemczaka
mieci siê kilka przedsiêbiorstw, które
mog³yby w celu polepszenia dojazdu
pomóc w budowie drogi, nie robi¹ tego.
Zarz¹dc¹ Klemczaka jest Powiatowy Zarz¹d Dróg. W rozmowie z jego
szefem, Krzysztofem Jelinowskim,
us³yszelimy, ¿e remont jest teraz nie-

mo¿liwy, poniewa¿ Przedsiêbiosrstwo
Gospodarki Komunalnej iMieszkaniowej planuje tam du¿¹ inwestycjê:
 PGKiM ma wymieniaæ kanalizacjê,
wiêc ca³a nawierzchnia zostanie zdjêta.
Wiêcej oinwestycji powiedzia³ nam
Marcin Jamry, prezes PGKiM. Przedsiêbiorstwo z³o¿y³o w lutym br. wniosek odofinansowanie wramach unijnego programu operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Na Klemczaka zmodernizowana zostanie sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyjna, a na ul. Wiewiórowskiego, na odcinku od Bolewskiego
do Cisowej w Krotoszynie, powstanie

nowa.  Wramach projektu chcemy te¿
wybudowaæ na terenie oczyszczalni
cieków przy ul. S³onecznej instalacjê
do przetwarzania odpadów. Dziêki niej
osad ze cieków stanie siê pe³nowartociowym produktem do zagospodarowania rolniczego  mówi M. Jamry.
Ca³a inwestycja ma kosztowaæ ok.
3,5 mln z³, za dofinansowanie mo¿e
wynieæ 63 proc potrzebnej kwoty. Czy
PGKiM je dostanie, oka¿e siê wczerwcu. Wed³ug prezesa inwestycja z dofinansowaniem powinna ruszyæ w przysz³ym roku.
(jg)

G.JAWORSKI

Szanse na remont ul. Klemczaka w Krotoszynie s¹ nik³e, bo w przysz³ym roku na tej ulicy bêdzie prowadzona inna inwestycja.
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