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DZIAŁANIA WIELKOPOLSKICH POLICJANTÓW W OKOLICACH
PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH - VIDEO
5 kwietnia br. policjanci z Wydziałów Ruchu Drogowego w całej Wielkopolsce realizowali działania
kontrolno – prewencyjne ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa na strzeżonych i
niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Wszystko po to, aby podnieść bezpieczeństwo uczestników
ruchu drogowego w okolicach przejazdów kolejowych.

"To kolejne już działania w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na skrzyżowaniach toru i drogi.
Wielkopolscy policjanci prowadzili już wcześniej działania ukierunkowane na osoby poruszające się
pojazdami, które wjeżdżają na przejazd, gdy opuszczane są już zapory lub gdy nie zostaną jeszcze do
końca podniesione. Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracali też na kierujących, którzy wjeżdżali na
przejazd widząc, że ze względu na duże natężenie ruchu, nie są w stanie szybko go opuścić. Takie
zachowanie w przypadku nadjeżdżającego pociągu uniemożliwia opuszczenie zapór.
Wczoraj funkcjonariusze zwracali uwagę na wszystkich uczestników ruchu drogowego, którzy łamią
przepisy w pobliżu przejazdów kolejowych, zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami. Najczęstsze
wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu drogowego to niezatrzymywania się przed znakiem STOP,
omijanie opuszczanych półrogatek, przejeżdżanie lub przechodzenie pod opuszczonymi rogatkami, a także
wyprzedzanie na przejazdach kolejowych. Są to skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowania,
które mogą doprowadzić do sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. "*
W trakcie wczorajszych działań, policjanci szamotulskiej drogówki pełnili służbę głównie w rejonach w
pobliżu strzeżonych i niestrzeżonych przejazdów kolejowych. W tych okolicach funkcjonariusze nałożyli
ponad 30 mandatów karnych.
Apelujemy do kierowców, aby zachowywali szczególną ostrożność w obrębie przejazdów kolejowych !
Nasza nieodpowiedzialność w takim miejscu może nas kosztować życie!
W ostatnim czasie (28 marca br.) w województwie wielkopolskim miały miejsce dwa tragiczne zdarzenia w
okolicach przejazdów kolejowych.
"W godzinach południowych, 26-letni mężczyzna kierując samochodem Peugeot Boxer na drodze nr 3671P,
nie zastosował się do wyświetlanego na sygnalizatorze świetlnym S1 sygnału czerwonego i ominął
opuszczone półzapory. W wyniku tego zdarzenia wjechał bezpośrednio pod nadjeżdżający od strony Środy
Wielkopolskiej pociąg osobowy relacji Poznań-Krotoszyn doprowadzając do zderzenia z nim. Kierujący
poniósł śmierć na miejscu.
Kilka godzin później, kierowca fiata na oznakowanym ( z prawidłowo działającą sygnalizacją świetlna i
akustyczną) niestrzeżonym przejeździe kolejowym bez zapór zderzył się z pociągiem relacji Świnoujście –
Poznań. W wyniku tego zdarzenia kierowca zginął."*
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