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Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło wczoraj po
godz. 15:00 na drodze pomiędzy miejscowościami Jawor i Myślibórz. Na skutek zderzenia
samochodu osobowego marki Rover z drzewem zginął pasażer tego pojazdu, 18-letni mieszkaniec
powiatu jaworskiego. Kierowca oraz drugi z pasażerów są ranni i przebywają w placówce
medycznej. Po raz kolejny mundurowi zwracają się do kierowców z apelem o zachowanie
szczególnej ostrożności na drodze, rozsądku, rozwagi i przede wszystkim trzeźwości za
kierownicą. Tylko w ten sposób możemy zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych.
W niedzielę 20 czerwca br. po godz. 15.00 dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze otrzymał informację o
wypadku drogowym, do którego doszło na drodze pomiędzy miejscowościami Jawor i Myślibórz.
Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano policjantów ruchu drogowego oraz grupę dochodzeniowo–śledczą.
Funkcjonariusze wraz z technikiem kryminalistyki i biegłym z zakresu ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków
drogowych wykonali tam szereg czynności procesowych. Ze wstępnych ustaleń poczynionych przez policjantów wynika,
iż 20-letni kierujący pojazdem marki Rover, jadąc z Jawora w kierunku Myśliborza, z nieznanych na tę chwilę przyczyn
stracił nagle panowanie nad prowadzonym pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Samochodem podróżowało łącznie
trzech mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. Jeden z pasażerów został przetransportowany helikopterem Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego do szpitala we Wrocławiu, gdzie niestety w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. Kierujący i
drugi pasażer przebywają ranni w placówce medycznej. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
W celu wyjaśnienia przyczyn i ustalenia przebiegu tego tragicznego zdarzenia policjanci przez wiele godzin pracowali
na miejscu, wykonując szereg czynności procesowych. Zabezpieczone zostały ślady kryminalistyczne, wykonano
oględziny miejsca i rozbitego pojazdu. Technik kryminalistyki sporządził ponadto dokumentację fotograﬁczną i szkic
sytuacyjny.
Po raz kolejny zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze,
rozsądku, rozwagi i przede wszystkim trzeźwości za kierownicą. Tylko w ten sposób możemy zadbać o
bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych. Pamiętajmy również, aby dostosować prędkość pojazdu do
ograniczeń i warunków panujących na drodze, aby w sytuacji zagrożenia móc odpowiednio szybko
zareagować. Kierowcy muszą mieć świadomość, iż wyjeżdżając na drogę stają się odpowiedzialni nie tylko
za siebie, ale także za innych uczestników ruchu.
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