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INFORMACJA PRASOWA 

 

Zarzuty w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do jakiego doszło  

na przejeździe kolejowym w Żakowicach   

 

Prokuratura Rejonowa w Brzezinach, przedstawiła 48 letniej dróżniczce 

zarzuty, dotyczące spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.  

Dotyczą one zdarzenia do jakiego doszło w dniu 11 lipca 2015r. na przejeździe 

kolejowym w Żakowicach. Śmierć poniosła kobieta kierującą Mazdą oraz jej 

mąż, podróżujący jako pasażer. 

   Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzana w istotny sposób przyczyniła się 

do zaistnienia wypadku. Nie zachowując bowiem wymaganej ostrożności ( przez 

nieuwagę ), doprowadziła do podnoszenia się zapór na strzeżonym przejeździe 

kolejowym, pomimo otrzymanego sygnału o zbliżającym się pociągu.  Skutkowało to 

wjazdem na przejazd dwóch samochodów osobowych tj. Mazdy i poruszającej się 

 w przeciwnym kierunku  Skody Octavia , w które uderzył nadjeżdżający pociąg.  

Osoby podróżujące Skodą, nie doznały obrażeń, doszło jedynie do uszkodzenia 

pojazdu. Znacznie poważniejsze skutki nastąpiły w związku z uderzeniem w Mazdę –  

w wyniku doznanych obrażeń śmierć poniósł siedzący wraz dzieckiem na tylnej 

kanapie pasażer. Pomimo udzielonej w szpitalu  pomocy medycznej zmarła także, 

kierująca samochodem jego żona. Nie bez znaczenia dla zaistnienia wypadku i jego 

skutków pozostaje także fakt, iż jak wskazują zebrane dowody, pojazdy wjechały na 

przejazd przy podnoszących się jeszcze zaporach i przed wygaszeniem czerwonego 

światła. 

 Wcześniejsze przesłuchanie dróżniczki nie było możliwe – nie pozwalał na to 

jej stan zdrowia. Bezpośrednio po zdarzeniu trafiła do szpitala, który opuściła dopiero 
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przed kilkoma dniami.  Zarzucony jej czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności 

w wymiarze do lat 8. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanej przyznała się 

do zarzutów, wyrażając przy tym głęboki żal, w związku z zastałym zdarzeniem.  

Do akt załączyła także pisma, w których kieruje przeprosiny do pokrzywdzonych  

i rodziny ofiar.  
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