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poniedziałek

Niemcy >> 12 osób zginęło, a 30 zostało rannych w wypadku autokarowym

s Belgia >> Dwie osoby zginęły,
a 17 odniosło obrażenia w sobotę
wieczorem w Brukseli na skutek
zawalenia się trzech budynków.
Do katastrofy budowlanej doszło
po eksplozji, którą mógł spowodować wyciek gazu – poinformowała w niedzielę policja. Jedna osoba jest ciężko ranna, a jednej nie
udało się na razie odnaleźć.

Dramat Polaków
pod Berlinem

s Wlk. Brytania >> Ed Miliband
został nowym liderem brytyjskiej
Partii Pracy, a tym samym liderem opozycji. W czwartej rundzie
głosowania pokonał w sobotę
swego brata Davida, otrzymując
51 proc. głosów. Poprzedni lider
laburzystów Gordon Brown podał
się do dymisji, gdy po przegranych wyborach w maju nie zdołał
utworzyć nowego rządu.

s Wlk. Brytania >> Na poniedziałek zaplanowano spotkanie
Ahmeda Zakajewa z polskim konsulem w Londynie – dowiedziało
się RFM FM. Szef emigracyjnego
rządu Czeczenii chce zdobyć wizę
uprawniającą do przyjazdu na terytorium Polski.

s Litwa >> Nie milkną dyskusje,
czy wdowa po byłym prezydencie Algirdasie Brazauskasie ma
moralne prawo do renty specjalnej, którą gwarantuje jej prawo.
Kristina Brazauskiene to jedna
z najbogatszych kobiet na Litwie.
Jej majątek jest szacowany na 3,5
mln litów (ponad 4 mln zł) – Prośba o przyznanie jej renty specjalnej w wysokości 6,5 tys. litów miesięcznie, przekracza wszelkie
granice przyzwoitości – grzmią
publicyści i politycy.
(PAP)

Konkurs >>

Innowacja
się opłaca
eszcze tylko do 30 września możJ
na zgłosić swój udział w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010”.
Udział w konkursie dla firm
mikro, MŚP, gmin oraz organizacji
pozarządowych i innych podmiotów
jest bezpłatny na wszystkich etapach.
Dla zwycięzców konkursu, oprócz tytułów, przewidziane są nagrody
(oprogramowania oraz pakiety promocyjne).
Swoje zgłoszenia mogą nadsyłać
przedsiębiorstwa (w tym firmy
mikro, małe, średnie oraz duże), jak
również gminy i organizacje. Ocena
podjętych działań dokonywana jest
pomiędzy podmiotami o podobnych
możliwościach (np. firma mała z małą, a średnia ze średnią itd.). Dzięki
temu można liczyć na obiektywną
ocenę uczestników konkursu o podobnych możliwościach finansowych
i organizacyjnych.
Udział w konkursie pozwala
na umocnienie wizerunku podmiotu
w regionie oraz daje możliwość prezentacji na forum ogólnopolskim.
Szczegóły
na
stronie
www.liderzyinnowacji.pl.
opr. (d)

Wczoraj przed połud-
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Krótko

niem na autostradzie
A10 w Brandenburgii
polski autokar uderzył
w filar wiaduktu po kolizji z samochodem
osobowym. l

D

o wypadku doszło
na obwodnicy Berlina
pomiędzy
miejscowościami
Rangsdorf
i Schoenefeld. Autokar, wiozący 46 pasażerów, uderzył w filar wiaduktu. Według pierwszych ustaleń autobus został
zepchnięty przez wjeżdżający na autostradę samochód.

Sprzeczne doniesienia
W tragedii zginęło 12 osób. Ta
liczba może się jednak zwiększyć,
ponieważ wiele osób trafiło do szpitala w krytycznym stanie. Według
rzecznika polskiego MSZ Marcina
Bosackiego, aż 16 osób zostało ciężko
rannych, 14 kolejnych odniosło lżejsze obrażenia. – Jedynie siedem osób
nie odniosło w wypadku większych
ran – podkreślił Bosacki.
Autokar wracał z Hiszpanii. Jechała nim wycieczka zorganizowana
przez nadleśnictwo z miejscowości
Złocieniec w Zachodniopomorskiem
– łącznie 47 osób. Jak dowiedziało
się RMF FM większość pasażerów to

Katastrofa lotnicza >>

Polacy zginęli
w Chorwacji
wóch Polaków zginęło w sobotę
w
katastrofie
samolotu
D
SkyLeader w Chorwacji – poinformowała w niedzielę I sekretarz Ambasady RP w Zagrzebiu Aleksandra Kucy.
– Samolot był polski. Ofiary to
dwóch Polaków w wieku 42 i 43 lat –
jeden zamieszkały w województwie
śląskim, a drugi w wielkopolskim.
Lecieli z Rybnika do Włoch z międzylądowaniem na Węgrzech, gdzie spędzili poprzednią noc – ujawniła Kucy.
Jak dodała, trwa śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy, więc nie
można ich jeszcze określić. Szczątki
maszyny znaleziono po kilku godzinach poszukiwań przed północą
w górzystej okolicy koło Karlovaca,
ok. 40 km na zachód od Zagrzebia.
Według agencji HINA, prawdopodobną przyczyną wypadku była zła
(PAP)
pogoda i ulewne deszcze.

Na miejscu wypadku pracowało wczoraj 250 ratowników, przyjechało 40 wozów strażackich, tyle
samo karetek i 3 helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego

pracownicy nadleśnictwa oraz ich rodziny, w tym dzieci i młodzież. W autokarze było też dwóch kierowców
i pilot wycieczki.

Trzy wersje wypadku
W sprawie wypadku śledztwo
od razu wszczęła Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Jej rzeczniczka
Małgorzata Wojciechowicz podała,
że prokuratorzy ze Stargardu Szczecińskiego już sprawdzili firmę przewozową, do której należy rozbity autokar.
Z właścicielem firmy Pol-Bus udało się również porozmawiać dziennikarzom TVN24. Od niego dowiedzieli się, że według pilota wycieczki,
reklama

który przeżył tragedię, autobus uderzył w filar wiaduktu po tym, jak wjechał w niego samochód osobowy,
który wpadł w poślizg. Policja bada
też inne wersje wypadku. Według
niektórych świadków, mercedes uderzył w prawy bok autokaru podczas
włączania się do ruchu. Jeszcze inna
wersja mówi o tym, że to polski kierowca próbował wyminąć pod wiaduktem samochód osobowy. Wiadomo za to, że za kierownicą
mercedesa siedziała 37-letnia kobieta – podała policja.
Niemieckie media podkreślają, że
na miejscu tragedii panowały trudne
warunki atmosferyczne. Padał
deszcz i było ślisko.
(PAP)

Rząd pożycza CASĘ
>

M

inister obrony po wiadomości o wypadku polskiego autokaru pod Berlinem oddał
do dyspozycji osób organizujących pomoc samolot transportowy CASA. Osoby lżej ranne będą
mogły wrócić nim do kraju – poinformował Krzysztof Suszek z biura prasowego Ministerstwa Zdrowia. Uruchomiono już też punkt
informacyjny dla krewnych ofiar
i poszkodowanych w wypadku.
Na miejsce tragedii udał się premier Donald Tusk i minister zdrowia Ewa Kopacz.

