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POTRĄCENIE ROWERZYSTKI W ŁĘGU - POLICJA APELUJE O OSTROŻNOŚĆ
W miniona sobotę na drodze krajowej K-22 w Łęgu doszło do potrącenia rowerzystki przez samochód osobowy marki Mercedes. Poszkodowana, to nastolatka w wieku 16 – lat, która jadąc w
kierunku Czerska nagle zjechała od krawędzi jezdni z zamiarem skrętu w lewo, co przyczyniło się do tego ,że wjechała pod jadący w tym samym kierunku pojazd. Rower, którym poruszała się
cyklistka nie posiadał wymaganych elementów oświetlenia. 16-latka z obrażeniami została przewieziona do szpitala. Policjanci wyjaśniają szczegóły tego zdarzenia.
Do zdarzenia doszło w minioną sobotę ok. godz. 16.30. Dyżurny chojnickiej komendy został powiadomiony, że na drodze krajowej K-22 w Łegu potrącona została rowerzystka. Natychmiast we
wskazane miejsce został skierowany patrol ruchu drogowego. Na miejscu policjanci wstępnie ustalili przebieg zdarzenia. Okazało się, że 16 – letnia dziewczyna, jadąc rowerem w kierunku Czerska
najprawdopodobniej nie zachowała należytych środków ostrożności, nagle zjechała od krawędzi jezdni z zamiarem skrętu w lewo w kierunku Bukowej Góry i wjechała pod jadący w tym samym
kierunku samochód osobowy marki Mercedes, którym kierował 56-letni mieszkaniec Gdańska. Rower, którym poruszała się cyklistka nie posiadał wymaganych elementów oświetlenia.
Poszkodowana nastolatka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Kierującego osobowym autem poddano badaniu na zawartość alkoholu, był trzeźwy, a od 16-latki została zabezpieczona krew do
badań. Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza po zmroku kiedy
piesi i rowerzyści są mniej widoczni na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że zgodnie z aktualnymi przepisami, zarówno rowerzyści jak i piesi mają obowiązek używania elementów
odblaskowych po zmroku w terenie niezabudowanym, jednakże dla zwiększenia bezpieczeństwa zachęcamy do używania odblasków również w obszarze zabudowanym. Jeden mały element może
uratować niejedno życie. Przypominamy również o obowiązkowym wyposażeniu roweru. godnie z prawem obowiązującym w naszym kraju każdy rower uczestniczący w ruchu drogowym musi być
wyposażony w co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał do ostrzegania o stonowanym dźwięku oraz światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu roweru( o kształcie
innym niż trójkąt). Dodatkowo jeżeli poruszamy się po zmroku lub w tunelu musimy bezwzględnie zamontować w naszym rowerze: światło barwy białej lub żółtej świecące ciągle lub migające oraz
światło barwy czerwonej z tyło roweru.
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