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Bezpieczny przejazd - zatrzymaj się i żyj

24.05.2012

23.05.2012 r. funkcjonariusze PSG w Zielonej Górze - Babimoście
uczestniczyli w symulacji wypadku na przejeździe kolejowym.
Organizatorem symulacji były PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w
ramach kampanii społecznej " Bezpieczny przejazd - Zatrzymaj się i
Żyj". Głównym celem akcji było zwrócenie uwagi na zagrożenia
związane z ignorowaniem znaków STOP czy omijaniem szlabanów na
przejazdach kolejowych. Wydarzenie to było też okazją do sprawdzenie
funkcjonowania służb ratowniczych. Całość niezwykle realna i
sugestywna. Piorunujący widok zgniecionego pojazdu i dramatyczne
zachowanie pozorantów (uczestników wypadku) mocno poruszył
wszystkich obserwatorów.
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24.05 na przejeździe kolejowym kategorii ,,A” w Szczecinie- Dąbiu zlokalizowanym na
odcinku ulicy Pomorskiej w samochód osobowy uderzył rozpędzony pojazd szynowy. W
akcję  ratowania  kierowcy  i  pasażerów,  usuwania  wraku  i  zabezpieczenia  miejsca
zdarzenia zaangażowane były służby: pociągu ratunkowego PKP PLK SA, Straż Pożarna,
Policja  oraz  Straż  Ochrony  Kolei.  Tym  razem  to  scenariusz  inscenizacji  wypadku
kolejowego z udziałem samochodu osobowego. Na zaproszenie Dyrekcji  Zakładu Linii
Kolejowych w Szczecinie 24 maja br. Komendant Placówki Straży Granicznej w Szczecinie
mjr SG Zbigniew Włodarczyk i Komendant PSG w Szczecinie Porcie ppłk SG Bernard
Szymkowiak  wzięli  udział  w  inauguracji  VIII  edycję  kampanii  Bezpieczny  przejazd  -



,,Zatrzymaj  się  i  żyj”.  Kampania  ma  na  celu  przestrzeganie  i  przypominanie  o
śmiertelnych  konsekwencjach  nieostrożności  kierowcy  na  przejeździe  kolejowym  w
konfrontacji z pojazdem szynowym.
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