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Piotr bierze los w swoje rêce

Z³odziejki zabra³y nawet
suszone grzyby

LUDZIE Ma 27 lat, od zawsze jeździ na wózku i buduje ośrodek rehabilitacyjny dla ludzi takich, jak on. - Zawsze
chcia³em pomagaæ innym - mówi Piotr Pi¹tkowski z Wielkiego Rychnowa (gm. Kowalewo Pomorskie).

P

iotr w³aśnie dosta³ 15
tys. z³. To nagroda
im. Marka Drapiñskiego. Co roku honorowany jest ni¹
tylko jeden student, spośród
wszystkich Wy¿szych Szkó³
Bankowych w Polsce, maj¹cy
pomys³ na ¿ycie, a przy tym
nieobojêtny na los innych ludzi.
W sierpniu 2012 roku Piotr wówczas student psychologii
w biznesie na WSB w Toruniu,
za³o¿y³ Fundacjê Piotra Pi¹tkowskiego na Rzecz Pomocy Ludziom Pokrzywdzonym Przez
Los „SANATUS.” Fundacja pomaga niepe³nosprawnym i zbiera pieni¹dze na budowê ośrodka rehabilitacyjnego dla nich.
Nagroda od uczelni równie¿
pójdzie na remont budynku,
który Piotr ju¿ kupi³ i modernizuje. - To by³a okazja - jest przekonany. - Wcześniej rozgl¹daliśmy siê za jakimś miejscem
w naszych okolicach, ale nic nie
znaleźliśmy. Pewnego razu by³em na turnusie rehabilitacyjnym, gdzie pozna³em Monikê
z M¹koszyna ko³o Lichenia.
FOT. NADESdANE
Spyta³em j¹, czy w jej miejscowości nie ma jakiegoś budynku, Piotr: - Wszystko robiê w swoim tempie. Ale konsekwentnie.

np. starej szko³y do kupienia.
Powiedzia³a, ¿e jest, „ale to
kompletna ruina”. Potem okaza³o siê, ¿e w pobli¿u znajduj¹
siê te¿ kośció³, ośrodek zdrowia
i apteka. Wszystko, czego niepe³nosprawni potrzebuj¹.
Ruina powoli siê zmienia.
- Wstawiliśmy drzwi zgodnie
z projektem, wymieniliśmy
okna, teraz tynkujemy je. Jeśli
siê uda, w tym roku zajmiemy
siê tak¿e czêściowo kanalizacj¹
i elektryk¹ - opowiada. A uda siê
- je¿eli bêd¹ pieni¹dze. Piotr
przyznaje, ¿e liczy³ na wiêksze
wsparcie od innych fundacji.
Dziś o kasê jednak trudno.
Na dodatek jego stowarzyszenie
nie ma jeszcze statusu organizacji po¿ytku publicznego (bo istnieje za krótko), wiêc nie mo¿e
staraæ siê o 1 proc. podatku. Jak
na razie remont odbywa siê
g³ównie dziêki pieni¹dzom Piotra - tym, które rodzice uzbierali
dla niego, aby mia³ l¿ejsz¹
przysz³ośæ.
- Kosztorys inwestorski opiewa na 1 mln 900 tys. z³. To
ogromna suma. Dlatego remont
muszê roz³o¿yæ na kilka lat mówi Piotr. Licz¹c, ¿e uda mu
siê równie¿ pozyskaæ środki

z Unii Europejskiej. Niepe³nosprawny student nie ustaje te¿
w pomocy potrzebuj¹cym. Powoli, w swoim tempie, z powodu ogromnych problemów ze
wzrokiem, pisze listy do ró¿nych firm, zbieraj¹c datki dla innych. Dziêki temu m.in. uda³o
mu siê ufundowaæ seriê zabiegów dla osoby niepe³nosprawnej z gm. Ciechocin. Fundacja
przygotowa³a te¿ paczki świ¹teczne dla biednych, a teraz
w Wielkim Rychnowie (powiat
golubsko-dobrzyñski), gdzie
Piotr mieszka, otworzy³a nieodp³atn¹ wypo¿yczalniê sprzêtu
rehabilitacyjnego.
- Pomagaj¹ mi rodzice, rodzina, zw³aszcza kuzyn Micha³,
znajomi - zaznacza Piotr. Chcia³bym im wszystkim bardzo za to podziêkowaæ.
Mo¿e pomo¿ecie i Wy? Numer konta fundacji to: 85 9496
0008 0006 1287 2000 0001.
(KM)
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Ofiar¹ z³odziejek udaj¹cych pracownice administracji mieszkaniowej pad³ mieszkaniec bloku
przy ul. Budowlanych we W³oc³awku. Do jego mieszkania zapuka³y dwie m³ode kobiety, które
podawa³y siê za pracownice administracji mieszkaniowej. Starszy pan, nie podejrzewaj¹cy zagro¿enia, zaprosi³ nieznajome
do mieszkania. - Dopiero po ich
wyjściu mê¿czyzna zorientowa³
siê, ¿e z mieszkania zginê³y pieni¹dze oraz z³ota bi¿uteria.
Oszustki nie pogardzi³y równie¿
s³oikiem z suszonymi grzybami mówi nadkomisarz Ma³gorzata
Marczak, rzecznik w³oc³awskiej
policji.

Pijany i z zakazem
W niedzielê dosz³o do wypadku
w Raci¹¿u. Kierowca xsary, omijaj¹c wysepkê na jezdni, zahaczy³ ko³em o krawê¿nik, wjecha³
na chodnik i uderzy³ w id¹cego
nim pieszego. Później samochód
zjecha³ na przeciwne pobocze
i uderzy³ w zaparkowane tam
audi. Do szpitala z bardzo powa¿nymi obra¿eniami cia³a trafi³
23-letni pieszy. Kierowca samochodu, 42-letni mieszkaniec gminy Tuchola, by³ pijany. Mia³ ponad 2,5 promila alkoholu. Okaza³o siê, ¿e ma s¹dowy zakaz
kierowania pojazdami do 2017
roku, a tablice rejestracyjne, które
zamontowane by³y na citroenie
pochodz¹ od innego samochodu.
(MY)
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