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TRAGICZNY WYPADEK NA PRZEJEŹDZIE KOLEJOWYM
Data publikacji 30.07.2012

Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło 30 lipca około 5:45 na
niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Bratoszewicach , w powiecie zgierskim. Jak wynika z
wstępnych ustaleń, kierujący busem nie zachował środków ostrożności i wjechał na przejazd
doprowadzając do zderzenia z pociągiem relacji Łowicz –Łódź Kaliska.
W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosło 8 osób podróżujących busem, dwie pasażerki tego auta zostały ranne i
hospitalizowane w Łodzi i Zgierzu. Niestety jedna po kilku godzinach zmarła. Ford tranzit, którym podrózowało 10 osób
zarejestrowany jest na 6 osób. W większości oﬁary to obywatele Ukrainy pracujący w Polsce sezonowo. Trwają
oględziny, funkcjonariusze ustalają świadków. Na miejsce przyjechała Wojewoda Łódzki-Jolanta Chełmińska oraz Z-ca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusz Manowiecki.
Apelujemy o ostrożność i stosowanie się do znaków drogowych, zwłaszcza "stop".
Od początku roku do dzisiejszego poranka na terenie województwa łódzkiego na przejazdach kolejowych policja
odnotowała 4 wypadki drogowe ( dzisiaj piąty) , w całym 2011 roku również 4. W 2011 roku jedna osoba zginęła, trzy
zostały ranne, w 2012 do dzisiaj zginęłą 1 osoba, 3 zostały ranne ( aktualnie 9 oﬁar śmiertelnych i 5 rannych). W
2011 roku na przejazdach kolejowych doszło do 52 kolizji, natomiast w 2012 roku 28.
Na tym samym przejeździe 20 lipca także doszło do wypadku. Około 7:30 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym
pomiędzy Głownem a Bratoszewicami 34-letni kierujący toyotą nie zachował należytej ostrożności i wjechał na część
toru, po którym poruszał się pociąg specjalny z jadącymi kolonistami. Kierowca samochodu był trzeźwy, został
przewieziony do szpitala w Zgierzu. Podróżującym pociągiem blisko 400 dzieciom nic się nie stało.
Wypadki w Polsce na niestrzeżonych przejazdach kolejowych:

2010 r.
2011 r.

wypadki
59
50

zabici
18
20

ranni
77
86

Wypadki w Polsce na strzeżonych przejazdach kolejowych:

2010 r.
2011 r.

wypadki
32
26

zabici
15
14

ranni
27
20

(KWP w Łodzi / mw)

