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Tramwaj zawisł na murku. Ranni
pasażerowie trafili do szpitala
Czterej pasażerowie MPK trafili do szpitala. To efekt wykolejenia tramwaju w centrum Łodzi. Gdyby ktoś szedł tam chodnikiem, doszłoby do tragedii.
Agnieszka Magnuszewska
a.magnuszewska@dziennik.lodz.pl

Chwile grozy przeżyli pasażerowie tramwaju linii nr 2, który wykoleił się na ul. Piotrkowskiej.
„Dwójka” zamiast przejechać
prosto w kierunku pl. Niepodległości, nagle wypadła z szyn i zjechała na lewą stronę jezdni, przejechała przez chodnik i z impetem uderzyła w murek na pl.
Reymonta. Na szczęście nikogo
na chodniku nie było. Siła uderzenia była tak duża, że tramwaj
zawisł na murku, a pasażerowie
pospadali z siedzeń. Głównie doznali ogólnych potłuczeń. Czworo z nich odwieziono na diagnostykę do szpitali im. Kopernika
i im. Jonschera. Kolejnych czte-
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rech lekarz i ratownik zbadali
na miejscu. Uznano, że nie potrzebują hospitalizacji.
Wykolejony wagon został
usunięty dopiero wieczorem.
Komunikację tramwajową przywrócono o godz. 18.
Szczęśliwie nie doszło do tragedii, chociaż jeszcze o godz.
15.30 asp. Marzanna Boratyńska
z łódzkiej drogówki mówiła
asekuracyjnie: – Według strażaków pod tramwajem nikogo nie
było, ale to okaże się dopiero
po podniesieniu tramwaju.
Przyczyny wykolejenia tramwaju mogły być trzy. – Mógł mieć
na to wpływ stan tramwaju lub
zwrotnicy. Konieczne jest ustalenie, jaki tramwaj jechał przed
„dwójką”, bo jedni świadkowie
mówią, że była to „trójka”, inni
zapewniają, że „16”. W przypadku „trójki” zwrotnica była ustawiona do skrętu w lewo, więc
motorniczy jej nie przestawił albo zawiódł system zdalnego
przestawiania zwrotnic – tłumaczyła Boratyńska. Jeśli okaże się,
że przed linią nr 2 jechała linia nr
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Trzy odnowione
doktoraty

FOT. PAWEŁ ŁACHETA

Łódź

W skrócie

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
16, to zwrotnica nie mogła być
przyczyną wykolejenia. Motorniczowie podejrzewają, że ich
kolega mógł przejechać za szybko przez skrzyżowanie.
– Dozwolona prędkość przy
przejeżdżaniu przez takie miej-

sca to tylko 10 km/godz. – podkreśla Sebastian Grochala, rzecznik MPK. – Przyczynę wykolejenia ustali komisja, w skład której
wejdą przedstawiciele zajezdni,
Zakładu Torów i Sieci oraz nadzoru ruchu MPK.

„Dwójką” jechał motorniczy
z niezbyt dużym doświadczeniem.
– 47-letni motorniczy uprawnienia ma od ponad roku
– mówi asp. Marzanna Boratyńska. a ¹

W Pałacu Biedermanna odbyło się wczoraj uroczyste posiedzenie senatu Uniwersytetu
Łódzkiego, podczas którego
zostały odnowione doktoraty
trzem profesorom.
Zwyczaj odnawiania doktoratów wprowadził w 2000 r.
senat UŁ. W ten sposób uczelnia ta honoruje osoby, które
szczególnie zasłużyły się dla
nauki lub kultury, a 50 lat
wcześniej obroniły doktorat
na Uniwersytecie Łódzkim.
Wczoraj odnowione zostały doktoraty trzem profesorom: Bolesławowi Fleszarowi
z Wydziału Chemii – specjaliście od chemii fizycznej i elektrochemii, Zygmuntowi
Maksymiukowi z Wydziału
Nauk Geograficznych – specjaliście m. in. od kartografii
hydrograficznej i bilansowania zasobów wodnych oraz
Ryszardowi Panasiukowi
z Wydziału Filozoficzno-Historycznego – specjaliście m.
in. od klasycznej filozofii niemieckiej i filozofii polskiej XIX
wieku.
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