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INFORMACJA PRASOWA

Prokuratura poleska wyjaśnia okoliczności zderzenia dwóch tramwajów

Prokuratura poleska wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło
dzisiaj rano, na skrzyżowaniu ulicy Limanowskiego z aleją Włókniarzy. Tramwaj
linii 8 uderzył w stojący na światłach przed skrzyżowaniem, tramwaj linii 2. W
wyniku zderzenia pojazdów, obrażeń ciała doznało co najmniej 19 osób.
Zdarzenie badanie jest pod kątem ewentualnego nieumyślnego spowodowania
katastrofy w ruchu lądowym.
Jak wynika z dokonanych na obecnym etapie ustaleń, kilka minut przed godziną
10:00, tramwaj linii 2 zatrzymał się na światłach, przed wjazdem na skrzyżowanie.
Gdy oczekiwał na zmianę świateł, drugi wagon składu uderzony został ze znaczną siłą,
przez zbliżający się ulicą Limanowskiego do skrzyżowania, tramwaj linii 8. Uderzony
wagon wykoleił się. Uszkodzeniu uległy obydwa tramwaje, biorące udział w
zdarzeniu. Obrażeń doznało co najmniej 19 pasażerów. Przewiezieni zostali do
szpitali, gdzie udzielana jest im pomoc medyczna. Wstępne informacje wskazują, że
mogło dojść do stłuczeń, urazów kręgosłupa, kończyn i nosa. Ostateczna ocena
obrażeń będzie miała wpływ na kwalifikacje prawną zdarzenia, a co się z tym łączy,
na zagrożenie karne.
Obydwaj motorniczy w chwili zdarzenia byli trzeźwi. Relacje kierującego
tramwajem linii 2 wskazują, że po około minucie postoju, w sposób nagły doszło do
uderzenia w ostatni wagon jego tramwaju. Prokurator i policjanci przeprowadzili
oględziny miejsca zdarzenia i pojazdów biorących w nim udział. Trwają przesłuchania
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świadków. Biegli, po zholowaniu tramwajów do zajezdni, przeprowadzą ich
szczegółowe oględziny i dokonają oceny ich stanu technicznym. Podejmowane są
czynności w kierunku odtworzenia zapisów kamer monitoringu, zamontowanego w
tramwaju.
Dążymy do ustalenia, kto jest odpowiedzialny za zaistniałe zdarzenie.
Dotychczas nie został przesłuchany motorniczy tramwaju linii 8. We wstępnych
relacjach nie był w stanie podać dlaczego doszło do uderzenia kierowanego przez
niego pojazdu, w tramwaj oczekujący na zmianę świateł.
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