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KOBIETA UDERZYŁA W DRZEWO, MĘŻCZYZNA MIAŁ PRAWIE 4 PROMILE
Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło wczoraj na drodze Sominy – Studzienice. Kierująca renault straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo. Zarówno jej, jak i
pasażerce całe szczęście nic groźnego się nie stało. Również dzięki szybkiej reakcji mundurowych z Miastka nie doszło do tragedii na drodze krajowej nr 21. Policjanci zatrzymali tam do kontroli
skodę, której kierowca w organizmie miał prawie 4 promile alkoholu. 29 – latek niedługo odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara
pozbawienia wolności do 2 lat.
Wczoraj przed godziną 8.00 dyżurny bytowskiej komendy odebrał zgłoszenie o wypadku na drodze Sominy – Studzienice. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci oraz służby
ratownicze. Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci wstępnie ustalili, że kierująca renault najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do warunków drogowych, straciła panowanie nad
pojazdem, zjechała na lewe pobocze i uderzyła w drzewo. 33 – letnia kierująca oraz jej córka zostały przewiezione do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Policjanci wykonali oględziny miejsca oraz
rozbitego pojazdu. Technik sporządził szkic oraz dokumentację fotograficzną. Mundurowi wyjaśniają okoliczności zdarzenia i apelują o ostrożność na drodze. Także wczoraj policjanci interweniowali
na drodze krajowej nr 21. Uwagę mundurowych z Miastka zwrócił kierowca skody, który pomiędzy Bożanką a Trzebielinem jechał „slalomem”. Policjanci podejrzewając, że kierowca jest nietrzeźwy
natychmiast zatrzymali go do kontroli. Przypuszczenia policjantów potwierdziły się. 29 – letni kierowca, jak się okazało, w organizmie miał ponad 3,9 promila alkoholu. Dodatkowo wyszło na jaw, że
nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Mieszkaniec powiatu słupskiego przewoził trzech pasażerów, którzy również byli pod działaniem alkoholu. Auto, którym kierował 29 – latek zostało
odholowane na parking strzeżony. br> W najbliższym czasie mężczyzna zostanie przesłuchany i usłyszy zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi
kara pozbawienia wolności do 2 lat.
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