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D
waj kontrolerzy spraw-
dzający bilety twierdzą,
że zostali zaatakowani,

pobici i pogryzieni przez 21-
letnią kobietę, która jechała
na gapę i nie chciała zapłacić
mandatu. Natomiast inna pa-
sażerka jadąca tym autobu-
sem zawiadomiła nas, że to
kontrolerzy pobili młodą ko-
bietę. Twierdzi, żewidziała ca-
łe zajście.
- Jestemwstrząśnięta zacho-

waniem kontrolerów – mówi
Anna Grochocka, świadek zda-
rzenia. – Gdy autobus ruszył
z przystankuprzy skrzyżowa-
niu ulic: Brzeźnej i Piotrkow-
skiej, dwóch mężczyzn, któ-
rzy sprawdzali bilety, zaczęło
szarpać siedzącą z tyłu pojaz-
du kobietę. Jeden uderzył ją
w głowę, a ona broniąc się
ugryzła gow rękę. Następnie

bili ją i kopali, gdy już leżała
na podłodze.
Na miejsce zdarzenia we-

zwana została policja i karet-
ka pogotowia ratunkowego.
Lekarzudzielił pomocykobie-
cie na miejscu. – Nie stwier-
dził obrażeń – mówi dyżurny
dyspozytor pogotowia.
Tymczasem kontrolerzy,

którzy zatrzymali gapowicz-
kę, skarżą się, że to oni zosta-
li zaatakowani. Jak twierdzą,
52-latek dostał dwa razy w

twarz i kopniaka w brzuch, a
jego 42-letni kolega, któryusi-
łował go bronić, również zo-
stał uderzony w głowę. Oby-
dwaj zostali ugryzieniw rękę,
gdyusiłowali obezwładnićko-
bietę. Taką relację przekazał
szef firmyUrbanSystem,gdzie
zatrudnieni są kontrolerzy.
– Według relacji kontrole-

rów biletów, 21-letnia miesz-
kankaŚródmieścia jadącabez
biletu, którą chcieli zatrzy-
mać, zaczęła ich szarpać i ko-

pać –mówi Adam Kolasa z ze-
społu prasowego Komendy
Wojewódzkiej Policji wŁodzi.
– Jednemu z nich złamała
oprawki okularów. Kontrole-
rzy oskarżyli ją o naruszenie
nietykalności osobistej. Poli-
cjanci z I komisariatu policji
będą wyjaśniać tę sprawę.
Przesłuchani zostanąkontro-
lerzy i pasażerka autobusu
oraz świadkowie.
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KONTROLERZY KONTRA PASAŻERKA

BLISKO STULETNI budynek
łódzkiego IOddziałuPKOBP
przy al. Kościuszki 15, tuż
przy skrzyżowaniu z ul. 6
Sierpnia, zostanie wkrótce
zmodernizowany. Obecnie
trwaopracowywaniekoncep-
cji planowanych zmian. Po-
nieważ gmachwzniesionyw
1913 r. jest wpisany do reje-
stru zabytków,wszelkieusta-
lenia są konsultowane z wo-
jewódzkim konserwatorem
zabytków.
– Pracami zostanie objęta

główna sala kasowa uloko-
wananaparterze –mówiDo-
rota Ossowska, dyrektor pla-
cówki. – Chcielibyśmy obni-
żyć lady, przy których są ob-
sługiwani klienci. Dzięki te-
mu obsługa mogłaby odby-

wać się tak, jak w większo-
ści banków, na siedząco, a
nie jak dotychczas na stoją-
co.Przybyłobyrównieżmiejsc
siedzącychdla interesantów
oczekujących w kolejce.
Naparterzepojawiłyby się

poza tymmiejsca dla dorad-
cówzajmującychsięm.in. ob-
sługą przedsiębiorstw oraz
finansowaniemzakupu i bu-
dowy nieruchomości. Roz-
poczęcie renowacji nastąpi
prawdopodobnie w przy-
szłymroku.Na razie niewia-
domo, ile będzie ona koszto-
wać. W dalszej przyszłości
planowane jest również od-
nowienie fasady budynku
oraz montaż na niej oświe-
tlenia. (IZJ)
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zgłoś się do nas.
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Doawantury
i szarpaninydoszło
wczoraj pogodz. 10
wautobusie linii 57,
który zatrzymał się
naprzystankuna
ul.Radwańskiej przy
ul.Wólczańskiej.

Zadyma w autobusie

1
mln 13 tys. i 625
złdotacji otrzyma-
li od Wojewódz-

kiegoFunduszuOchro-
nyŚrodowiska iGospo-
darki Wodnej w Łodzi,
naukowcy z Wydziału
Biologii i OchronyŚro-
dowiska Uniwersytetu
Łódzkiegoprowadzący
badania wody w sta-
wachwArturówku.Pie-
niądze zostanąprzezna-
czone na budowę
dwóchstacjimonitorin-
gowychw trzech zbior-
nikach w Arturówku
oraz budowy zbiornika
przy ul.Wycieczkowej.
Prace rozpoczną się w
tym roku.

Woda w stawach w
Arturówku jest pod lu-
pąnaukowcówod2010
r. Przez pierwszy rok
prowadzanobadania jej

zanieczyszczeń, a w
ubiegłym– zebranepo-
miary analizowano
(wtedy okazało się, że
normy zanieczyszczeń

są przekroczone wwo-
dzie dziesięciokrotnie)
oraz opracowywano
koncepcję zmian.
– Stacje monitorin-

gowepowstanąnaprze-
łomie kwietnia i maja
– mówi dr Tomasz Jur-

czak czuwającynadpro-
jektem oczyszczania
wody w Arturówku. –
Jedna będzie zamonto-
wana między ul. Wy-
cieczkową a zbiorni-
kiem górnym, z które-
go korzystają wędka-
rze, a druga poniżej
obecnegokąpieliska,w
miejscu, gdzie woda
spływa w stronę lasu.
Będą na bieżąco badać

jakośćwody.Wynikiba-
dań będzie można śle-
dzić w internecie.
Jesieniąbr. rozpoczną

się praceprzy budowie
zbiornika przy ul. Wy-
cieczkowej. Sprawi on,
że woda opadowa nie
będzie dostawała się
bezpośrednio do rzeki
Bzury, a więc i do sta-
wówwArturówku.Wy-
eliminuje to aż 50 proc.
zanieczyszczeń.
Realizacjacałegopro-

jektuma zakończyć się
w2014 r.Wtedywodaw
Arturówkumabyć czy-
sta jak kryształ. Całko-
wity koszt projektu to
prawie 5,6 mln zł. (IZJ)

PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH kosz-
towało Zarząd Dróg i Trans-
portukupno imontażnowych
elementówwyposażenia ście-
żek rowerowych, tj. stojaków
rowerowych, podpórek oraz
separatorówruchu, czyli słup-
kównadrogachna terenieŁo-
dzi. Za te pieniądze ustawio-

no około 750 urządzeń,m.in.:
20 stojaków z stylu retro, 480
stojakówklasycznych, 50pod-
pórekdlarowerzystów.Wzdłuż
ścieżek ustawiono 204 żeliw-
nesłupki.Firma,którawszyst-
kodostarczyła iustawiłaudzie-
liła trzyletniej gwarancji na
wykonane prace. (MSM)

By była czysta jak kryształ...

Będą monitorować wodę w Arturówku

Oddział PKO BP do renowacji

Anna Grochocka, pasażerka autobusu nr 57, w którymwczoraj doszło do awantury, twierdzi, że
młoda kobieta jadąca bez biletu została pobita przez kontrolerów.

Arturówek jest ulubionym kąpieliskiem łodzian.
Co roku to właśnie tam kąpie się najwięcej
łodzian. FOT. JAROSŁAW ZIAREK

Stojaki za pół miliona
FOT. MACIEJ STANIK

Podczas najbliższej renowacji zmiany czekają przede
wszystkim główną salę kasową ulokowaną na parterze.

Wczoraj przed południem na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza
i ul. Wigury zderzyło się seicento z dostawczymmercedesem
należącym do PKS-u. Dwie osoby zostały ranne. (LB)

FOT. JAROSŁAW ZIAREK

Ranni w wypadku


