
Wydarzenia //07Wydarzenia //07www.dzienniklodzki.pl
Dziennik Łódzki 
Wtorek, 6 grudnia 2016

Tramwaj zawisł na  murku. Ranni 
pasażerowie trafili do szpitala 

Chwile grozy przeżyli pasażero-
wie tramwaju linii nr 2, który wy-
koleił się na ul. Piotrkowskiej. 
„Dwójka” zamiast przejechać 
prosto w kierunku pl. Niepodle-
głości, nagle wypadła z szyn i zje-
chała na lewą stronę jezdni, prze-
jechała przez chodnik i z impe-
tem uderzyła w murek na pl. 
Reymonta. Na szczęście nikogo 
na cho d niku nie było. Siła ude-
rzenia była tak duża, że tramwaj 
zawisł na mur ku, a pasażerowie 
pospadali z siedzeń. Głównie do-
znali ogólnych potłuczeń. Czwo-
ro z nich odwieziono na diagno-
stykę do szpitali im. Kopernika 
i im. Jon schera. Kolejnych czte-

rech lekarz i ratownik zbadali 
na miejscu. Uznano, że nie po-
trzebują hospitalizacji. 

Wykolejony wagon został 
usunięty dopiero wieczorem. 
Komunikację tramwajową przy-
wrócono o godz. 18. 

Szczęśliwie nie doszło do tra-
gedii, chociaż jeszcze o  godz. 
15.30  asp. Marzanna Bo ra tyńska 
z łódzkiej drogówki mówiła 
asekuracyjnie: – Według straża-
ków pod tramwajem nikogo nie 
było, ale to okaże się dopiero 
po pod niesieniu tramwaju. 

Przyczyny wykolejenia tram-
waju mogły być trzy. – Mógł mieć 
na to wpływ stan tramwaju lub 
zwrotnicy. Konieczne jest usta-
lenie, jaki tramwaj jechał przed  
„dwójką”, bo jedni świadkowie 
mówią, że była to „trójka”, inni 
zapewniają, że „16”. W przypad-
ku „trójki” zwro tnica była usta-
wiona do skrętu w lewo, więc 
motorniczy jej nie przestawił al-
bo zawiódł system zdalnego 
przestawiania zwrotnic – tłuma-
czyła Boratyńska.  Jeśli okaże się, 
że przed linią nr 2 jechała linia nr 

16, to zwrotnica nie mogła być 
przyczyną wykolejenia. Motor-
niczowie podejrzewają, że ich 
kolega mógł przejechać za szyb-
ko przez skrzyżowanie.  

– Dozwolona prędkość przy  
przejeżdżaniu przez takie miej-

sca to tylko 10 km/godz. – pod-
kreśla Sebastian Grochala, rzecz-
nik MPK. – Przyczynę wykoleje-
nia ustali komisja, w skład której 
wejdą przedstawiciele zajezdni, 
Zakładu Torów i Sieci oraz na-
dzoru ruchu MPK.    

„Dwójką” jechał motorniczy 
z niezbyt dużym doświadcze-
niem.  

– 47-letni motorniczy up -
rawnienia ma od ponad roku  
– mówi asp. Marzanna Bora -
tyńs ka.  a ¹

b Z powodu wykolejenia tramwaju na ul. Piotrkowskiej przy ul. Przybyszewskiego objazdami 

musiały kursować linie tramwajowe nr: 3, 2, 6, 11 ,16 i 16A.  Na stałych trasach zastąpiły je autobusy
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Czterej pasażerowie MPK trafi-
li do szpitala. To efekt wykole-
jenia tramwaju w centrum Ło-
dzi. Gdyby ktoś szedł tam cho -
dnikiem, doszłoby do tragedii.

UNIWERSYTET ŁÓDZKI 

Trzy odnowione 
doktoraty 
W Pałacu Biedermanna odby-
ło się wczoraj uroczyste posie-
dzenie senatu Uniwersytetu 
Łódzkiego, podczas którego 
zostały odnowione doktoraty 
trzem profesorom. 

Zwyczaj odnawiania dok-
toratów wprowadził w 2000 r. 
senat UŁ. W ten sposób uczel-
nia ta honoruje osoby, które 
szczególnie zasłużyły się dla 
nauki lub kultury, a 50 lat 
wcześniej obroniły doktorat 
na Uniwersytecie Łódzkim. 

Wczoraj odnowione zosta-
ły doktoraty trzem profeso-
rom: Bolesławowi Fleszarowi 
z Wydziału Chemii – specjaliś-
cie od chemii fizycznej i elek-
trochemii, Zygmuntowi 
Maksymiukowi z Wydziału 
Nauk Geograficznych – spe-
cjaliście m. in. od kartografii 
hydrograficznej i bilansowa-
nia zasobów wodnych oraz 
Ryszardowi Panasiukowi  
z Wydziału Filozoficzno-Hi-
storycznego – specjaliście m. 
in. od klasycznej filozofii nie-
mieckiej i filozofii polskiej XIX 
wieku.  
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