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WYDANIE SPECJALNE

Silne opady śniegu dzisiejszej nocy

spowodowały awarię linii energetycznej

zasilającej Szczecin. Na zdj. uszkodzona linia
wysokiego napięcia w Żurawiach pod Gryfinem

>>>

Szczecin

bez prądu

Specjalne wydanie
„Metra”, dla mieszkań-

ców Szczecina, miasta
odciętego od świata.

W chwili zamykania naszej
popołudniówki progno-

zowano, że prąd zostanie
włączony do 18.30.

Szczegóły s. 2-3 

Szczecin

bez prądu
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Śnieżna apokalipsa w Sz
Nie ma prądu, nie działają telefony, komunikacja, 
urzędy i szkoły. Wszystko przez ogromne opady śniegu,
które spowodowały największy od czasów wojny paraliż Szczecina

Najgorzej jest w lewobrzeżnej
części miasta, a także w Gryfinie,
Goleniowie i Myśliborzu. Bez prą-
du jest tam 80 proc. mieszkańców.
Z tego powodu nie działa praktycz-
nie nic. W mieszkaniach rozmra-
żają się lodówki, nie działają elek-
tryczne kuchenki, telewizory. Naj-
gorsze jest jednak to, że dzisiejsza
katastrofa spowodowała, że nie ma
wody i przestały grzać kaloryfery.
Mieszkańcy muszą korzystać
z beczkowozów. Władze wojewódz-
twa zaapelowały też o racjonalne
używanie wody. Z powodu awarii
przestały działać urzędy, sklepy
i szkoły. Szpitale zasilają się agre-
gatami prądotwórczymi. Panikę
potęgują niedziałające telefony ko-
mórkowe oraz paraliż komunika-
cji miejskiej. Kłopoty mogą mieć
także właściciele samochodów,
gdyż nie działa wiele stacji benzy-
nowych. Nie działa też sygnaliza-
cja świetlna na skrzyżowaniach,
co wywołuje chaos i korki na głów-
nych ulicach miasta. Z dworca
PKP odjechały tylko poranne po-
ciągi do Warszawy i Amsterdamu.
W produkujących nawozy Zakła-
dach Chemicznych „Police” linie
produkcyjne zostały zabezpieczo-
ne, wyłączone są też wszystkie in-
stalacje – zapewnił rzecznik pra-
sowy firmy Rafał Kuźmiczonek.
– Chłodzimy zbiorniki z amonia-
kiem, bo nieschłodzony stanowi
zagrożenie – powiedział rzecznik.
We wtorek część administracji
przedsiębiorstwa nie będzie pra-
cować. Police to jeden z najwięk-
szych zakładów przemysłowych
w regionie.

Największa katastrofa 
od wojny
Katastrofa zaczęła się wczoraj

wieczorem, gdy w Szczecinie in-
tensywnie zaczął padać śnieg.
W dodatku mokry. Jego ogromne
ilości zaczęły momentalnie osia-
dać na liniach wysokiego napię-
cia. Uszkodzone zostały dwie
główne linie energetyczne zasila-
jące miasto. Były tak oblodzone

i ciężkie, że nie wytrzymały i ru-
nęły na ziemię. Uszkodziły się
przewody, które dostarczały prąd
do miasta. Najpoważniejsza awa-
ria to złamanie słupa wysokiego
napięcia w rejonie Krajnika Dol-
nego. Właśnie z tego powodu ca-
ły lewobrzeżny Szczecin został
bez prądu. – Przyczyną awarii są
opady śniegu trwające od wczo-
raj, od godziny 21 – powiedział
rzecznik szczecińskiej straży po-
żarnej Paweł Frątczak. – Śnieg
jest ciężki, osiada na liniach ener-
getycznych i zrywa je – dodał.
– Na razie nie mamy żadnych in-
formacji o ofiarach śmiertelnych
kataklizmu, jaki dotknął nasze
miasto – powiedział prezydent
Szczecina Piotr Krzystek. Dodał,
że miasto patrolują dodatkowe za-
stępy strażników miejskich i po-
licjantów, a do naprawy linii ener-
getycznych wysłano 200 jednostek
straży pożarnej. W każdej chwili
z pomocą może ruszyć 12. Szcze-
cińska Dywizja Zmechanizowa-
na. Jednostka wojskowa odda do
dyspozycji władz cywilnych swo-
je agregaty prądotwórcze i cyster-
ny na wodę.

Sytuacja się poprawia
Według meteorologów sytuacja

pogodowa powinna poprawić się
w ciągu najbliższych kilku go-
dzin. Trudne warunki atmosfe-
ryczne spowodowały, że zabloko-
wana jest główna droga wjazdo-
wa do Szczecina od strony Gorzo-
wa. Wypadek tira spowodował
utrudnienia na drodze krajowej
nr 3. Policja organizuje pierwsze
objazdy przez Kołbacz, Jęczydół
i Kobylankę. Ze wstępnych infor-
macji wynika, że nikomu nic się
nie stało. Na drodze panują fatal-
ne warunki atmosferyczne. Poli-
cja apeluje o ostrożność. Straż po-
żarna informuje, że w mieście
pracują nad usuwaniem powalo-
nych drzew wszystkie jednostki.
Od poniedziałkowego wieczora
usunięto już ponad 20 z nich. We-
dług rzecznika straży na razie

trudno określić, kiedy zakończy
się usuwanie powalonych drzew,
ponieważ wciąż napływają infor-
macje o kolejnych. Po mieście jeż-
dżą radiowozy, które informują
mieszkańców o sytuacji i proszą,
by jeśli nie muszą, nie wychodzili
z domów. Sytuację w Szczecinie
bacznie obserwują urzędnicy z Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. – Nasza rola pole-
ga na razie na monitorowaniu sy-
tuacji z zewnątrz. Jeśli tylko woje-
woda zwróci się do nas o pomoc,
natychmiast zareagujemy – powie-
dział w TVN 24 Antoni Podolski
z MSWiA. Zaznaczył, że straż po-
żarna przesunęła dodatkowe agre-
gaty z sąsiednich województw, by
wesprzeć jednostki, które działają
na terenie woj. zachodniopomor-
skiego. – Korzystają z nich przede
wszystkim szpitale. Na miejscu
służby ratownicze starają się jak
najszybciej przywrócić życie
w Szczecinie i okolicach do nor-
malności. Ok. 12  zostanie ogłoszo-
ny raport o sytuacji na terenie dot-
kniętym brakiem prądu. Być mo-
że wtedy dowiemy się też, kiedy
awarie zostaną usunięte – dodał
Podolski. W Świnoujściu, Kamie-
niu Pomorskim, Międzyzdrojach,
Stargardzie Szczecińskim i okoli-
cach, gdzie były problemy z napię-
ciem, sytuacja się poprawiła. Część
z tych miejscowości odzyskało pra-
wie w 100 proc. zasilanie. Prąd ma-
ją też szczecinianie z prawobrzeż-
nej części miasta. Chodzi o dziel-
nice: Zdroje, Słoneczne i Bukowe.

W związku z tą nadzwyczajną sy-
tuacją w szczecińskich szkołach
odwołano lekcje, jednak ci rodzice,
którzy nie mają z kim zostawić
dzieci, mogą je przyprowadzić.
Szkoły zapewnią nad nimi opiekę.
– Podobnie będzie z zaplanowany-
mi na dziś testami dla szóstoklasi-
stów. W tych szkołach, w których
sprawdzian będzie mógł się od-
być, zostanie przeprowadzony.
Dla tych, którzy nie będą mogli
pisać dziś, zostanie ustalony no-
wy termin. jack, pap, gw

Od kilku dni wszystko wska-
zywało na to, że do Polski za-
witała wiosna. Co się w ta-
kim razie stało, że w jednej
sekundzie pogoda się zmieni-
ła i w Szczecinie śnieg spara-
liżował całe miasto? 

Z Wojciechem
Raczyńskim

dyżurnym synoptykiem TVN

ROZMAWIA 
Joanna Dargiewicz

Czy to, co widzimy w Szczecinie,
to jakaś anomalia?
Wojciech Raczyński: Po pierwsze,
muszę tu wszystkich uspokoić: nie
stało się nic nadzwyczajnego. Mie-
liśmy do czynienia z niżem, który
sprowadził nad północną część na-
szego kraju arktyczne powietrze.
To z kolei doprowadziło do opadów.
Wczoraj w każdej prognozie pogo-
dy były one zapowiadane. Więc nie
można nawet mówić, że mieliśmy
do czynienia z jakimś nieprzewi-
dzianym, nagłym zjawiskiem.
Przecież od zawsze zdarza się, że
pogoda w ciągu kilku godzin się
zmienia, że wiosną nagle zaczyna
padać śnieg. Z takimi sytuacjami
wielokrotnie mieliśmy do czynie-
nia już nie tylko w kwietniu, kiedy
to wiosna dopiero zaczyna się ro-
dzić, ale także w maju. A w górach
śnieg pada czasami nawet latem
i nikogo to nie dziwi.
Ale chyba do tej pory oprócz zi-

my nie mieliśmy do czynienia
z tak dużymi opadami śniegu,
które paraliżowały życie całego
miasta...
W Szczecinie pokrywa śnieżna
miała dzisiaj od 5 do 10 centyme-
trów. To naprawdę nie jest dużo. Po-
za tym temperatura powietrza wy-
nosi kilka stopni i śnieg niemal na-
tychmiast zaczął się topić. 
Pan przekonuje, że nic się nie
stało. Wielu ludzi łączy sobie
jednak to nagłe załamanie pogo-
dy w Szczecinie z trąbą po-
wietrzną, która wiosną przeszła
pod Częstochową, czy orkanem,
który pod koniec stycznia powy-
rywał drzewa w całym kraju...

Wymienione zjawiska faktycznie
mają związek ze zmianą klimatu
i są dla nas pewnego rodzaju ano-
maliami. Tyle że i trąba powietrz-
na, i wichura to w Polsce coś zupeł-
nie nowego. A śnieg nie jest niczym
nowym. Nawet jeśli pada w kwiet-
niu. 
W najbliższych dniach miesz-
kańcy jakiegoś innego regionu
Polski też mogą spodziewać się
opadów białego puchu?

Nie. W całym kraju będzie dość
ciepło, od 7-8 stopni na północy Pol-
ski do 18 kresek na południu. A z
opadów przewidujemy tylko i wy-
łącznie najnormalniejszy wiosen-
ny deszcz. Nie mogę jednak zagwa-
rantować, że za tydzień czy dwa
znowu nie spadnie gdzieś śnieg.
Wszyscy musimy się bowiem pogo-
dzić z tym, że żyjemy w klimacie
zmiennym, gdzie jednego dnia jest
ciepło, a drugiego zimno. <

Nie stało się nic dziwnego

Widok z ul. Duńskiej w Szczecinie>>>

ALERT24.PL (4)
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O tym, co dzieje się
na ulicach Szczecina
i okolicznych miast,
od wczesnego ranka
na bieżąco relacjo-
nowali internauci.
Właśnie sieć ze
względu na niedzia-
łające telefony jako
jedyna umożliwiała
kontakt ze światem.

– Apokalipsa! Kończy mi się ba-
teria w laptopie; benzyna i gaz
skończyły się w samochodzie. Ka-
sa została w ścianie, a ściana nie
chce ze mną rozmawiać. Pani
w kiosku daje na krechę coca-co-
lę i papierosy. Ale Szczecin wciąż
nadaje. Nie damy się! Do końca...
Over – napisał na forum szczeciń-
skiej „Gazety Wyborczej” Pis-
mak-logowany. – Emigranci
z miasta was wspierają duchowo
– dodał Plazzek. 

Internauci opisują też, że w róż-
nych częściach miastach pogodo-

wy kataklizm rozpoczął się o in-
nych porach. – Awaria trwa od
godz. 3.30. W mieście panuje cha-
os oraz paraliż komunikacji miej-
skiej – donosił na Alert24.pl jeden
z mieszkańców Szczecina. – Na
trasie Koszalin – Szczecin już
wczoraj po godz. 22 nie było prą-
du. Dokładnie na odcinku od ba-
ru 12 aż po stację paliw Orlen,
przed zjazdem na Szczecin-Dąbie.
W nocy w samym Dąbiu także nie
było prądu, jednak rano został
przywrócony – pisała internautka
Karolina.

– Na trasie Stargard – Szczecin
nie ma większych utrudnień. Dro-
ga jest mokra, ale czarna. Kłopo-
ty zaczynają się w Zdrojach, gdzie
wyłączona jest sygnalizacja świet-
lna. Przed godz. 9 na poboczach
i „martwych polach” pozostawio-
nych było wiele samochodów. Ok.
11 część z nich została usunięta.
Przez centrum Szczecina jeździ się
powoli, ale dość sprawnie – infor-
mowała internautka agabi z por-
talu TVN24.pl.

Chaos w komunikacji miejskiej
dominuje w relacjach szczecinian.
– Całe miasto jest sparaliżowane

awarią zasilania. Nie kursują po-
ciągi. Dworzec kompletnie pozba-
wiony obsługi. Nikt nic nie wie
– napisał na Alert24.pl Paweł
Adamczyk. – Niezależnie, o któ-
rej godzinie pytałem, kiedy ruszą
pociągi, odpowiedź była jedna: „za
dwie godziny”. Ale te dwie godzi-
ny trwają już od wczesnego rana.
Jakby tego było mało, nie działa
sygnalizacja świetlna na skrzyżo-
waniach, zamknięte są szkoły,
markety, stacje benzynowe – do-
dał. – Jedziecie do Szczecina? Ra-
dzę wam zatankować w Gorzowie,
bo utkniecie – radził wszystkim
akwizytor na forum Onetu.

Ale niektórzy znaleźli w pełni
sprawne urządzenia. – To parko-
maty – pisał na forum „Gazety Wy-
borczej” Mieszkaniec.

O dramatycznej sytuacji donosi-
li też mieszkańcy lewobrzeżnej
części miasta, choć ona była
w mniejszym stopniu dotknięta
chaosem. – Gdyby nie informacje
w mediach, nic nie wiedzielibyś-
my o awarii – żalił się internauta
Rado.

– Mieszkam w Szczecinie na pra-
wobrzeżu. Mam prąd, wodę, ulice

są odśnieżone. Zero chaosu. Gdy-
by nie telefon mojego ojca ze Słu-
bic i artykuł w Gazeta.pl, nie wie-
działbym nic o awarii – napisał
z kolei Kaczo. Wątek braku dosta-
tecznych informacji często poja-
wiał się w internetowych rela-
cjach. Były też dramatyczne ape-
le. – Mieszkam na 9. piętrze. Mam
małe, miesięczne dziecko. Ogrze-
wania nie ma. Mam tylko kuchen-
kę elektryczną. Winda nie działa.
Co robić? – pytała zrozpaczona
Sylwia.

Z zazdrością spoglądano na
dzielnice, gdzie od rano życie fun-
kcjonowało w miarę normalnie.
– Słyszałem w telewizji, że w ca-
łym mieście nie ma prądu i wody.
Ale na osiedlu Bukowym wszyst-
ko jest w porządku. Awaria nie ob-
jęła chyba całego miasta, tylko
centrum i Pomorzany – pisał Kac-
per Czapp. 

– Mieszkam w prawobrzeżnej
części Szczecina, na osiedlu Sło-
neczne. Mamy prąd, wodę od ra-
na. U nas awarii na całe szczęście
nie było. Niestety, tak jak wszyscy
mamy duże, ale to bardzo duże kło-
poty z komunikacją telefoniczną.

Brak jakichkolwiek informacji ze
stron uczelni wyższych na temat
dzisiejszych zajęć. Wiemy tylko, że
szkoły podstawowe mają odwoła-
ne zajęcia – pisał Piotr Pławski.
Wielu internautów miało wolne
nie tylko w szkołach, ale także
w pracy. – Na Gumieńcach nie ma
prądu, wróciłem właśnie z pracy
z tego powodu – donosił Arturex

Większość internautów zgadza
się z tym, że czegoś podobnego jesz-
cze nie przeżyli. – Mieszkam
w Mierzynie na zachód od Szczeci-
na. Nie ma prądu, wody, ogrzewa-
nia – w domu jest już 5 stopni. Je-
stem emerytem i z czymś takim się
nie spotkałem – przyznał Janusz.

Anna, pracuje w śródmieściu,
mieszka w Mierzynie na lewo-
brzeżu: Wstałam i nie było prądu
w domu, ale to mnie nie zaskoczy-
ło. Zdziwiona byłam, że nie dzia-
łają światła na skrzyżowaniach.
Nie było ani jednego policjanta
kierującego ruchem. Zrobił się ba-
łagan. Sklepy pozamykane na głu-
cho. W pracy nic nie działało. Ani
komputery, ani faksy. O godz. 11
poszliśmy do domu. Na miejscu
została szefowa i sekretarka. <

Internauta: Kończy mi się
bateria w laptopie...

ipsa w Szczecinie

USA: 14 sierpnia 2003 

W północno-wschodniej części USA
oraz południowo-wschodnich prowin-
cjach Kanady miała miejsce najwięk-
sza awaria sieci whistorii Ameryki Pół-

nocnej. Przerwano dostawy energii
elektrycznej w regionie Ohio, Nowe-
go Jorku, Nowej Anglii England, Mas-
sachusetts, Connecticut, Michigan,
Ontario, Pensylwanii, północnego New
Jersey, a po stronie kanadyjskiej w
prowincji Quebec. W sumie przerwa
w dostawie energii elektrycznej obję-
ła ok. 9,3 tys. mil kw., w tym ok. 50
mln ludzi. W wyniku awarii wyłączo-
nych zostało ponad 100 elektrowni
w USA i Kanadzie, w tym 22 nuklear-
nych. Na szczęście żadna z elektrow-
ni jądrowych nie uległa uszkodzeniu.
Jak ustalono, przyczyną blackoutu

stulecia był błąd pracownika elektrow-
ni. Wcześniej w USA podobna awaria
miała miejsce w 1977 r.

Rzym: 8 września 2003 

W wyniku gigantycznej awarii, która
objęła prawie całe Włochy, bez prądu
było około 57 mln ludzi. Awaria nastą-
piła około 3.30 nad ranem. Jej przy-
czyną były problemy z dwiema linia-
mi dostarczającymi energię elektrycz-
ną do Włoch z Francji, która pokrywa
aż 20 proc. włoskiego zapotrzebowa-
nia. Energii elektrycznej nie było rów-

nież w Watykanie. Działała tam jedy-
nie mała elektrownia, która dostarcza-
ła prąd do mieszkania papieża.

Warszawa: 21 listopada 2006 

Chaos na Okęciu, osoby uwięzione
w windach, nieczynna sygnalizacja
świetlna, pozamykane sklepy – awa-
ria sieci energetycznej sparaliżowała
południowe dzielnice stolicy. Ciem-
ność ogarnęła Warszawę po godz. 18.
Mokotów, Ursynów, Wola, Ochota, Wło-
chy momentalnie pogrążyły się wmro-
ku. Zgasły latarnie, wyłączyła się sy-

gnalizacja świetlna, prądu zabrakło
w sklepach. Także w tych najwię-
kszych, pełnych klientów, z Galerią
Mokotów na czele. 

Kolumbia: 26 kwietnia 2007

Gigantyczna awaria pozbawiła prądu
całą Kolumbię, w tym również stoli-
cę Bogotę i północne wybrzeże. Sta-
nęły windy, zablokowane zostały sy-
stemy komputerowe, przerwała dzia-
łalność giełda w Bogocie. Przyczyną
blackoutu był sabotaż lewackich par-
tyzantów. kig

>>> GDY GAŚNIE ŚWIATŁO, CZYLI NAJWIĘKSZE BLACKOUTY W OSTATNICH LATACH

1 SZ

Korki na ulicach Szczecina>>>Żórawie. Tu zepsuła
się linia wysokiego
napięcia

>>>

AFP
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Międzynarodowy

Komitet Olimpijski

zastanowi się, czy

z powodu antychiń-

skich protestów nie

przerwać tegorocz-

nej sztafety

z ogniem olimpij-

skim zmierzającej

do Pekinu

O tej bezprecedensowej decyzji

poinformował Jacques Rogge,

przewodniczący MKOl. Sprawa

będzie omawiana w piątek przez

cały zarząd organizacji. Rogge po-

wiedział, że czuje się „wielce

zasmucony” gwałtownymi prote-

stami w Londynie i Paryżu. Jego

obawy wzbudza także podróż

ognia olimpijskiego do San Fran-

cisco.

Gunilla Lindberg, wiceprzewod-

nicząca MKOl, dodaje: – Jestem

pewna, że to będzie omawiane na

posiedzeniu Komitetu. Myślę, że

powinniśmy zrewidować całą tę

kwestię. Wykorzystywanie po-

chodni olimpijskiej w taki sposób

to prawie zbrodnia. To własność

MKOl, a nie chińska.

Do USA sztafeta olimpijska do-

trze w środę. Również tam prze-

widuje się protesty obrońców

praw człowieka przeciw organi-

zacji w Pekinie letnich igrzysk

olimpijskich w związku z niedaw-

nym ostrym stłumieniem zamie-

szek w Tybecie przez chińskie

władze. 

Na słynnym moście Golden

Gate w San Francisco już w po-

niedziałek zawisły protybetań-

skie transparenty.

Finał awantury o znicz olimpij-

ski rozegrał się wczoraj w Pary-

żu. Kilkakrotnie dochodziło tam

do prób zgaszenia ognia olimpij-

skiego przez protestujących – pró-

bowano m.in. polewać pochodnię

wodą. Organizatorzy sami więc

zdecydowali się zgasić ogień

i przenieśli znicz do autobusu. 

Dzień wcześniej w Londynie

protestujący, atakując pochodnię

gaśnicami, próbowali ją przejąć,

kładąc się na drodze sztafety. Wy-

musili w ten sposób zmianę tra-

sy pochodu. Brytyjska policja

aresztowała podczas tych wystą-

pień 35 osób. 

Co na to Chińczycy? Organiza-

torzy igrzysk oświadczyli, że

„żadna siła nie powstrzyma szta-

fety olimpijskiej”. Będzie to jed-

nak wyjątkowo trudne przed-

sięwzięcie. Sztafeta olimpijska

należy do najdłuższych w histo-

rii. Jej trasa liczy 137 tys. kilome-

trów i przebiega przez 20 krajów.

Przyczyną protestów na całym

świecie przeciwko olimpiadzie

jest krwawe stłumienie buntu

w Tybecie. Podczas kilkuna-

stodniowych zamieszek zginęło

ponad 140 osób, przede wszystkim

mnichów. Władze chińskie mó-

wią zaś o 20 ofiarach. pap, kol

Rosja na straży tarczy 
Siergiej Ławrow, szef MSZ

Rosji, potwierdził, że Mosk-

wa będzie się domagała sta-

łej obecności swoich ofice-

rów na obiektach tarczy

antyrakietowej USA

w Polsce i Czechach

– Dla nas najważniejsza jest stała

obecność na tych obiektach, abyś-

my w każdej sekundzie widzieli, że

radar nie penetruje naszego tery-

torium, a rakiety przechwytujące

nie zagrażają nam – powiedział Ła-

wrow, którego cytuje zbliżona do

Kremla „Komsomolskaja Prawda”.

Problemy rozmieszczenia ele-

mentów tarczy w Europie, w tym

bazy antyrakiet w Polsce, są tema-

tem polsko-rosyjskich konsultacji,

które odbywają się dziś w Moskwie

na szczeblu wiceministrów spraw

zagranicznych.

Delegacji Polski przewodniczy

Witold Waszczykowski, a Rosji

– Siergiej Kislak.

Według Ławrowa „ważnym osią-

gnięciem” niedzielnych rozmów

prezydentów Rosji i USA, Władimi-

ra Putina i George’a W. Busha,

w Soczi jest to, że „strona amery-

kańska uznała zasadność obaw

Moskwy i zadeklarowała, iż będzie

się starała je rozwiać”.

– Zaproponowano nam środki bu-

dowy zaufania i przejrzystości. I je-

śli USA mimo wszystko zdecydo-

wane są zainstalować swoją tarczę

w Europie, to warto z tych propo-

zycji skorzystać – oświadczył

Ławrow.

Kreml sprzeciwia się tarczy mi-

mo zapewnień USA, że 10 rakiet

przechwytujących w Polsce i radar

w Czechach nie zagrażają Rosji.

Aby wyjść naprzeciw rosyjskim

niepokojom, Waszyngton zapropo-

nował, by zezwolić Rosji na inspek-

cje baz tarczy w Polsce i Czechach,

ale za zgodą obu krajów. Obiecał

też, że system nie będzie aktywny,

dopóki nie udowodni się, że zagro-

żenie ze strony Iranu jest realne.

pap, kol

>Perfumy
z nielegalu

12 tys. flakoników z perfumami, apa-
raturę ciśnieniową do ich rozlewa-
nia, maszynę do nanoszenia nadru-
ków i ponad 91 tys. opakowań zna-
leźli policjanci w domu w pobliżu
podwarszawskiego Nadarzyna. W fa-
bryczce podrabiano kosmetyki zna-
nych, drogich marek. Wartość za-
bezpieczonych perfum i maszyn to
ok. 1,5 mln zł. 
Zatrzymano trzy osoby: 52-letnie-
go Dariusza K., właściciela firmy ma-
jącej działać w branży kosmetycz-
nej, 56-letniego Waldemara F. i jego
córkę 22-letnią Małgorzatę F., któ-
rzy pomagali w nielegalnej działal-
ności.

>Pociąg z Chin 
W maju tego roku Euroterminal
w Sławkowie (Śląskie), gdzie kończy
się prowadzący ze Wschodu szero-
ki tor kolejowy, po raz pierwszy
przyjmie pociąg kontenerowy z Chin.
Z czasem pociąg ma mieć stały roz-
kład jazdy. Zapowiedź uruchomie-

nia przewozów kolejowych z Szan-
ghaju do Sławkowa to efekt porozu-
mienia właściciela Euroterminalu
„Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa”
ze spółką Railog, należącą do jednej
z największych grup transportowo-
-logistycznych w Europie. Trasa po-
ciągu będzie biegła przez Chiny, Ka-
zachstan, Rosję i Ukrainę tzw. No-
wym Jedwabnym Szlakiem.

>Nożownik-
-pomywacz

31-letni kierowca z Krakowa został
dwukrotnie ugodzony nożem przez
chłopaka, który chciał umyć szybę
w jego samochodzie. Auto zatrzy-
mało się na czerwonym świetle. Pod-
szedł do niego chłopak myjący szy-
by. Bez pytania przystąpił do pracy
i nie reagował na uwagi kierowcy, by
tego nie robił. Kiedy kierowca wy-
siadł z samochodu i podszedł do
chłopaka, ten niespodziewanie wy-
ciągnął nóż i dwukrotnie uderzył
mężczyznę w brzuch. Poszkodowa-
ny trafił do szpitala, gdzie przeszedł
operację. Krakowska policja szuka
napastnika.

W SKRÓCIE

Karzą
za farbę
Prezes Urzędu Ochrony Konku-

rencji i Konsumentów nałożył na

spółki Castorama i ICI łącznie po-

nad 45 mln zł kary. Firmy zawarły

niedozwolone porozumienie,

ustalając cenę sprzedaży farb i la-

kierów.

Castorama będzie musiała zapła-

cić ponad 36,6 mln zł kary, zaś ICI

– ponad 9 mln zł. Przedsiębiorcy

mają dwa tygodnie na odwołanie

się od decyzji do Sądu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów. 

– Mamy nadzieję, że przedsiębior-

cy przestaną stosować tego typu

niedozwolone porozumienia – po-

wiedziała rzecznik UOKiK Małgo-

rzata Cieloch. Prezes Urzędu Ma-

rek Niechciał dodał, że na razie

nie ma dowodów, iż spółki prze-

stały stosować niedozwolone

praktyki. Spółka Castorama już

przygotowuje komunikat w spra-

wie decyzji UOKIK. pap

Wałęsa
ostrzega przed
Głódziem
Jeśli arcybiskup Sławoj Leszek

Głódź zostanie metropolitą gdań-

skim, będzie to nieszczęście dla

tej diecezji – powiedział były pre-

zydent Lech Wałęsa. Ocenił w ten

sposób kandydaturę abp. Głódzia,

który miałby zastąpić na stanowi-

sku arcybiskupa Tadeusza Go-

cłowskiego. 

Zdaniem Wałęsy abp Głódź nie

pasuje do diecezji pod względem

charakterologicznym. – Byłoby to

dla nas nieszczęście, pokaranie

– zapewnia były prezydent.

– Znam biskupa Głódzia osobiście

od lat. Wierzę, że mimo wszystko

nie dojdzie do tej nominacji – do-

daje.

Abp Gocłowski jest ordynariu-

szem diecezji gdańskiej od 1984 r.,

wkrótce przechodzi na emerytu-

rę. rd

Test szóstoklasisty
Prawie pół miliona szósto-

klasistów w całej Polsce pisa-

ło wczoraj sprawdzian, który

jest jednym z warunków

ukończenia podstawówki

Sprawdzian rozpoczął się po godz.

9 i trwał równo godzinę. Uczniowie

musieli rozwiązać zestaw 25 zadań.

W części z nich należało wskazać

prawidłową odpowiedź z kilku po-

danych. Niektóre odnosiły się m.in.

do cytowanych tekstów – popular-

nonaukowego i wiersza Joanny

Kulmowej „Słońce i sosny”. 

Były też zadania matematyczne.

Piszący sprawdzian musieli się wy-

kazać także np. umiejętnościami

odczytywania danych z tabeli, po-

równywania liczb, obliczania wie-

lokrotności liczb i dokonywania

działań na ułamkach. 

Wyniki sprawdzianu uczniowie

poznają pod koniec maja. Umiesz-

czone będą także na specjalnych za-

świadczeniach wydawanych przez

CKE, które szóstoklasiści otrzyma-

ją na koniec roku szkolnego wraz

ze świadectwami. 

Do pisemnego sprawdzianu przy-

stąpiło około 450 tys. szóstoklasi-

stów w 13 tys. szkół podstawowych

w całej Polsce. Uczestnictwo

w sprawdzianie jest jednym z wa-

runków ukończenia szkoły podsta-

wowej. Dla tych, którzy z ważnych

przyczyn nie mogli przystąpić do

egzaminu, przewidziano drugi ter-

min, w czerwcu. 

W Szczecinie w związku z awarią

sieci energetycznej w niektórych

szkołach sprawdzian odwołano.

Zdaniem Marka Legutki, dyrekto-

ra Centralnej Komisji Egzamina-

cyjnej, uczniowie tych placówek

napiszą test w terminie awaryj-

nym, który będzie ustalony jeszcze

w tym tygodniu. pap

Olimpiada
bez ognia 
Olimpiada
bez ognia 
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