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cenagazety

Refundacja
zakupu
wyrobów
medycznych

Śmierćsędziego
33-letni sędzia z Bytomia
popełnił samobójstwo?
Str. 9

Prawie jakwkopalni
Od wczoraj przyszli górni-
cy elektrycy uczą się
w Rydułtowach na symu-
latorze, jak usuwać awarie.
Str. 12

Poznaćprawdę
Ekshumację szczątków
Stanisława Pyjasa przepro-
wadzono wczoraj
w Gilowicach. Str. 16

Czarne kłęby dymu unoszące się
nadEuropąwciążwygrywajązczłowie-
kiem.Nawetjeślidokońcatygodniasy-
tuacjazostaniecałkowicieopanowana,
skutkichaosu,dojakiegodoszłonaSta-
rymKontynenciepowybuchuwulkanu
Eyjafjoell na Islandii będą odczuwane
jeszczeprzezwielemiesięcy.Stratyfirm
związanych tylko z przewozami pasa-
żerskimiilotnictwemnacałymświecie
przekroczyły już miliard dolarów. Eko-
nomiści mówią o kataklizmie finanso-

wym większym niż po zamachu
naWorldTradeCenter.

–Sparaliżowanazostaławymianato-
warówiludzi,czylicoś,cojestpodstawą
dzisiejszej gospodarki. Brzmi dziwnie,
ale świat chwieje się na glinianych no-
gach, a zdani jesteśmy głównie na roz-
kład wiatrów – mówi dr Robert
Gwiazdowski,szefCentrumim.Adama
Smitha.

Gwiazdowski ocenia, że Polska nie
odczuje skutków zamknięcia prze-
strzenipowietrznejtakmocno,jakinne
kraje, bo z racji naszego położenia, nie
jesteśmy zdani wyłącznie na transport
samolotowy.Niezmieniatofaktu,żelot-
niskowPyrzowicachkażdegodnia traci
150 tys. zł. Terminal świeci pustkami,
właścicielom sklepów i restauracji za-
glądawoczywidmobankructwa.

–Wszyscyliczymystraty–odtaksów-
karzy i sklepikarzy po przewoźników.
Niestety, nikt nie ma planu awaryjnego
– podkreśla Cezary Orzech, rzecznik
Górnośląskiego Towarzystwa Lotni-
czego, administratora pyrzowickiego
portu.

Dopolskiegorząduowsparciefinan-
sowe wystąpił już LOT, który według
szacunków stracił od czwartku ok. 90
mlnzł.Poważnekonsekwencjekryzysu
odczuwa branża turystyczna. Kilka ty-
sięcynaszychrodakówniemożewrócić
doPolskiz wakacji w dalekich krajach –
wsamymEgipcieproblemtenmożedo-
tyczyćtrzechtysięcyosób.

Odczwartkuniedziałakoresponden-
cja pocztowa z innymi kontynentami,
naktóredotychczasdocieraładrogąpo-
wietrzną. Z niepokojem na rozwój wy-

padków oczekiwały fabryki samocho-
dów–FiatawTychach(kilkaelementów
do swoich aut zakład importuje z Japo-
nii)iToyoty.Napolskichlotniskach cze-
kałojużkilkatysięcytontowarów.

Skoroktośstraciłnalotniczympara-
liżu,ktośteżmusiałzyskać.Ludziezsa-
molotów przesiadają się do pociągów,
azagranicznetrasy, np.doMoskwy,Ber-
linaiAmsterdamuobleganesąjaknigdy
o tej porze roku. Alternatywą są też lo-
kalne,krajowerejsyliniamiJetAir,które
latająponiżejpułapuchmur.

WedługwieczornychinformacjiPol-
skiejAgencji ŻeglugiPowietrznejprze-
strzeń nad naszym krajem miała być
otwartadziś,ogodz.7rano.O tejgodzi-
nieLOTplanowałwznowićrejsy.

bLinie pasażerskie
straciły już ponad
miliard dolarów

Naszświatsięchwieje

Marcin Zasada,
Sławomir Cichy
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Piłkarze uczcili pamięć ofiar katastrofyPiłkarze uczcili pamięć ofiar katastrofy
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aa Minutą ciszyMinutą ciszy
na stadioniena stadionie
Ruchu złożonoRuchu złożono
hołd ofiaromhołd ofiarom
tragedii podtragedii pod
SmoleńskiemSmoleńskiem

aa Ruch w dniuRuch w dniu
90. urodzin90. urodzin
pokonał popokonał po
dramatycznymdramatycznym
meczu Odręmeczu Odrę
WodzisławWodzisław

Sport str. 31-32Sport str. 31-32

Więcej czytaj na str. 8

W ciągu najbliższych dni
poznamy wszystkich kan-
dydatów, którzy będą wal-
czyć o prezydenturę. Plat-
forma Obywatelska za-
pewne wystawi zwy-
cięzcę wewnętrznych pra-
wyborów Bronisława
Komorowskiego, chociaż
część działaczy optuje też
za kandydaturą Jerzego
Buzka.

Politycy partii Jarosława
Kaczyńskiego twierdzą, że
decyzja o starcie w wybo-
rach ich lidera jest już pra-
wie przesądzona. Czy mają
rację, dowiemy się w sobotę.

Jeśli zaś chodzi o PSL to
do boju o prezydenturę sta-

nie Waldemar Pawlak.
A swoją decyzję ma ogłosić
już dzisiaj w czasie konwen-
cji partii.

Kandydatem dla SLD
mógłby być Włodzimierz
Cimoszewicz, jednak ten
podobno nie rozważa tej
możliwości.

W SLD pojawiają się
więc w kontekście wybo-
rów nazwiska posła Le-
wicy Ryszarda Kalisza,
europosła Janusza Zemke,
wiceszefowej Sojuszu Ka-
tarzyny Piekarskiej, a na-
wet przewodniczącego
SLD Grzegorza Napieral-
skiego.
Fakty24Strona5

Trwaanaliza
„czarnych
skrzynek”
Fakty24Strona4

Pamięć
pozostanie
bDwadzieściajeden
pogrzebówofiar
katastrofy
podSmoleńskiem
Strony2-3

Czaskandydatów


