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ŚMIERTELNY WYPADEK Z UDZIAŁEM MOTOCYKLISTY,
POLICJANCI APELUJĄ O OSTROŻNOŚĆ I ROZWAGĘ NA
DRODZE !
Data publikacji 28.05.2020

Policjanci z Komisariatu Policji w Czersku wyjaśniają przyczyny wypadku z udziałem osobowego
auta i motocyklisty, do którego doszło wczoraj na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Łąg. W
wyniku zdarzenia 24 - letni kierowca motocykla poniósł śmierć na miejscu. Policjanci
zabezpieczali miejsce wypadku, śledczy z technikiem wykonali oględziny pod nadzorem
prokuratora. Szczegółowe okoliczności zdarzenia będą przedmiotem prowadzonego śledztwa.
Policjanci apelują do kierowców i motocyklistów o rozwagę i stosowanie się do przepisów ruchu
drogowego.
Wczoraj około godziny 19:00 dyżurny chojnickiej komendy odebrał zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej nr 22 do
którego w miejscowości Łąg. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci oraz służby ratownicze. Policjanci,
którzy pracowali na miejscu zdarzenia ustalili, że kierująca samochodem osobowym podjęła manewr skrętu w lewo w
kierunku posesji w miejscu niedozwolonym wymuszając w ten sposób pierwszeństwo, co doprowadziło do zderzenia z
jednośladem jadącym od strony Starogardu Gdańskiego. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń 24-letni kierowca
motocykla zmarł.
Śledczy zabezpieczyli ślady zdarzeń, technik wykonał szkice oraz dokumentacje fotograﬁczne. Policjanci ruchu
drogowego wykonali oględziny nissana i motocykla. Pojazdy te zostały zabezpieczone do szczegółowych oględzin. 20letnia kierująca osobówką była trzeźwa. Policjanci w trakcie czynności ustalili, że kierujący motocyklem mieszkaniec
gminy Czerska nie posiadał w ogóle uprawnień do kierowania tego typu pojazdami. Ruch na tym głównym ciągu
komunikacyjnym odbywał się wahadłowo.
Każdego dnia policjanci pełniąc służbę na drogach zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego.
Prowadząc liczne kontrole i akcje mundurowi dyscyplinują kierowców do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
aby każdy bezpiecznie dotarł do celu. Najważniejszym jest, aby kierowcy wykazali się rozsądkiem i przestrzegali
przepisów ruchu drogowego. Niestety wśród policyjnych statystyk nadal najczęstszymi przyczynami wypadków jest
nadmierna prędkość, nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprzepisowe wyprzedzanie.
Lato zbliża się do nas dużymi krokami, a jak wiadomo jest to czas, gdy na naszych drogach przybywa jednośladów. W
tym czasie zdecydowanie wzrasta ilość wypadków z udziałem rowerzystów, motorowerzystów i motocyklistów.
Pamiętajmy o tym i dokładnie obserwujmy drogę przed i za pojazdem uważając zarówno na cyklistów jak i pieszych.

