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POLICJANCI PRACOWALI NA MIEJSCU WYPADKU NA DRODZE W-214 W GMINIE NOWA WIEŚ LĘBORSKA
Wczoraj wieczorem lęborscy policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego, do jakiego doszło na drodze wojewódzkiej nr 214 na skrzyżowaniu w pobliżu miejscowości Garczegorze. Ze
wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący vw jettą 26-latek nie udzielił pierwszeństwa przejazdu kierującemu chryslerem, w wyniku czego wjechał w bok tego samochodu a następnie
uderzył w vw T4, który zatrzymał się przed wjazdem na skrzyżowanie z przeciwnej strony. Pasażerka jetty z poważnymi obrażeniami przetransportowana została do szpitala. Policjanci na podstawie
zabezpieczonych śladów i dowodów szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
We środę po godzinie 18:00 dyżurny lęborskiej policji otrzymał zgłoszenie o wypadku, do jakiego doszło na drodze wojewódzkiej 214 w pobliżu miejscowości Garczegorze (gm. Nowa Wieś
Lęborska), gdzie zderzyły się ze sobą trzy pojazdy. Ze zgłoszenia wynikało, że w jednym z pojazdów zakleszczone zostały dwie osoby. Na miejsce niezwłocznie skierowani zostali policjanci oraz
karetka pogotowia i straż pożarna. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący vw jettą 26-latek, wjeżdżając na skrzyżowanie od strony Garczegorza, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu
jadącemu drogą W-214 chryslerowi i wjechał w bok tego auta a następnie uderzył w vw T4, który zatrzymał się przed wjazdem na skrzyżowanie z przeciwnej strony. W wyniku zderzenia osoby
znajdujące się w vw jetta zostały zakleszczone w aucie i niezbędna była interwencja straży pożarnej, która rozcięła karoserię auta by wydobyć z niego poszkodowanych. 29-letnia pasażerka jetty z
poważnymi obrażeniami przetransportowana została do szpitala. Mundurowi przez kilka godzin pracowali na miejscu zdarzenia, ustalając jego przebieg, kierując ruchem na drodze oraz
zabezpieczając ślady i dowody. Poddani przez funkcjonariuszy badaniu alkotestem kierowcy samochodów uczestniczących w wypadku byli trzeźwi. Obecnie na podstawie zabezpieczonych śladów i
dowodów policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia i apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas dojeżdżania do skrzyżowań.
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