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ŚMIERTELNY WYPADEK NA TORACH
Skierniewiccy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego w skutkach
zdarzenia, do którego doszło na torach kolejowych w okolicy osiedla Rawka w Skierniewicach.
75–letnia kobieta została śmiertelnie potrącona przez pociąg.
Do zdarzenia doszło 16 sierpnia 2018 r. około godziny 7:13 w okolicy ul. Bohaterów Westerplatte w Skierniewicach. Wstępnie
ustalono, że 75-letnia mieszkanka Skierniewic przechodząc przez tory w miejscu niedozwolonym, dostała się wprost pod
nadjeżdżający pociąg relacji Warszawa Bielsko-Biała. Kobieta poniosła śmierć na miejscu. Skierniewiccy policjanci pod
nadzorem Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach ustalają okoliczności tego zdarzenia.
PAMIĘTAJMY:
Pociąg jest szerszy od rozstawu szyn około 1 metra z każdej strony. Jest to szczególnie ważne dla pieszych, którzy
powinni zachować bezpieczną odległość od przejeżdżających pociągów.
Pociągi towarowe nie jeżdżą o stałych porach, a rozkłady jazdy pociągów pasażerskich ulegają zmianie. Zawsze
należy spodziewać się pociągu na każdym skrzyżowaniu drogi i linii kolejowej.
Dzisiejsze pociągi są cichsze niż kiedykolwiek, wiele z nich podczas jazdy nie wytwarza charakterystycznego stukotu.
Pociąg jest zawsze bliżej i porusza się szybciej, niż myślisz.
Nie wolno chodzić po torach, jest to niezgodne z prawem i bardzo niebezpieczne. W momencie gdy maszynista widzi
osobę przechodzącą przez tory w miejscu niedozwolonym lub pojazd na torach jest już za późno. Droga hamowania
pociągu może wynieść nawet do 2 km, czyli mniej więcej tyle co długość 20 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej.
Pociągi nie mogą się zatrzymać na tyle szybko, aby uniknąć kolizji.
Jeżeli widać jakiekolwiek elementy infrastruktury kolejowej (tory, rozjazdy) zawsze trzeba zakładać, że są one
eksploatowane nawet jeśli pozornie wyglądają na opuszczone.
Pamiętaj, aby przekraczać tory kolejowe tylko na wyznaczonych przejściach lub przejazdach, przestrzegać wszystkich
znaków ostrzegawczych i znajdujących się tam sygnałów.
Bądź czujny na terenie kolejowym. Nie czytaj, nie miej słuchawek w uszach, które mogą zagłuszać odgłosy
zbliżającego się pociągu; elementy infrastruktury kolejowej nie są miejscem do zabawy lub wypoczynku.
(KPP Zduńska Wola, KWP Łódź)
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