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POLICJANCI PRACOWALI NA MIEJSCACH WYPADKÓW DROGOWYCH
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadków, do których doszło w miniony weekend w okolicach Bytowa. W dwóch wypadkach ranne zostały cztery osoby. Śledczy zabezpieczyli ślady na miejscach
zdarzeń, a policjanci z ruchu drogowego wykonali oględziny rozbitych pojazdów. Mundurowi apelują o ostrożność na drodze.
W sobotę rano dyżurny bytowskiej komendy odebrał zgłoszenie o wypadku na drodze kranowej nr 20 pomiędzy miejscowościami Korne i Wygoda. Na miejsce skierowani zostali policjanci oraz
służby ratownicze. Jak ustalili pracujący na miejscu policjanci w zdarzeniu brały udział trzy pojazdy, dwa samochody osobowe i motorower. Wstępne czynności wskazują, że do zderzenia czołowego
seata i volkswagena doszło podczas wymijania. Po zderzeniu tych samochodów volkswagen uderzył jeszcze w motorower, który jechał przed nim w tym samym kierunku. Do szpitala przewieziony
został 74 – letni kierujący jednośladem oraz pasażer volkswagena. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 29 – letni kierowca volkswagena, 21 – letni kierowca seata oraz kierujący motorowerem
byli trzeźwi. Natomiast w niedzielę około południa do zderzenia renault i volkswagena doszło na drodze wojewódzkiej nr 212 pomiędzy Gostkowem a Gołębią Górą. Jak wstępnie ustalili policjanci
kierujący renault skręcając w lewo najprawdopodobniej nie zachował szczególnej ostrożności, nie upewnił się czy może bezpiecznie wykonać manewr i nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy
volkswagena, który go wyprzedzał. W wyniku wypadku do szpitala przewiezione zostały dwie pasażerki volkswagena. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 34 – letni kierowca renault oraz 44 –
letni kierowca volkswagena byli trzeźwi. Mundurowi pracując na miejscach wypadków zabezpieczyli ślady zdarzenia. Policyjny technik wykonał dokumentację fotograficzną, pomiary oraz szkic
miejsca zdarzenia, a policjanci z ruchu drogowego wykonali oględziny rozbitych pojazdów. Policjanci wyjaśniają okoliczności kolizji i apelują o ostrożność na drodze. Jesienne warunki atmosferyczne
są bardzo zmienne. Jezdnia bardzo często jest mokra i śliska, dlatego kierowcy powinni być szczególnie ostrożni i ograniczyć prędkość, aby nie doprowadzić do tragedii.
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