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Śledztwo dotyczące tragicznego wypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym, w 

którym śmierć poniósł 10-letni chłopiec i 63-letnia kobieta 

 

  

Prokuratura Rejonowa Łódź-Polesie wyjaśnia okoliczności wypadku ze 

skutkiem śmiertelnym, do którego doszło w minioną niedzielę przed godziną 19 u 

zbiegu ulic 6 sierpnia i Żeromskiego. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu 

poniósł 10-letni chłopiec i 63-letnia kobieta.  

Jak wynika z dokonanych ustaleń, kierowca samochodu Opel Tigra z dużą 

prędkością wjechał na skrzyżowanie przy czerwonym świetle dla swojego kierunku 

ruchu. Uderzył wówczas w 10-letniego chłopca przechodzącego na pasach przy 

palącym się zielonym świetle. Potrącona została również 63-letnia kobieta. Następnie 

Opel Tigra uderzył w zaparkowany na poboczu samochód marki Renault Modus, po 

czym stanął w płomieniach. Renault Modus przemieścił się na pas jezdni i odwrócił w 

przeciwnym kierunku, w stosunku do pozycji, w której był zaparkowany.  

Kierowcą Opla był najprawdopodobniej 32-latek, u którego poziom alkoholu w 

wydychanym powietrzu przybyli na miejsce policjanci określili na około 2 promile. 

 Nietrzeźwi byli także dwaj pasażerowie – mężczyźni w wieku 26 i 28 lat. 

Stężenie alkoholu w ich organizmach wynosiło 2,2 i 2,7 promila.  

Wszyscy mężczyźni przewiezieni zostali do szpitala. Pasażerowie po udzielonej 

pomocy medycznej zostali zatrzymani. To samo spotkało 32-latka. Dzisiejszą noc w 

eskorcie policji spędził w szpitalu. W godzinach przedpołudniowych przewieziono go 
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do Policyjnej Izby Zatrzymań. Na dzisiaj zaplanowano przesłuchanie kolejnych 

świadków. Ponownym oględzinom poddane zostaną samochody biorące udział w 

zdarzeniu.  

 Zlecono sekcje zwłok ofiar. Ich wyniki pozwolą na określenie skali i 

mechanizmu odniesionych obrażeń.  

 Na jutro w prokuraturze poleskiej zaplanowano przesłuchanie 32-latka. 

Prawdopodobnie usłyszy on zarzut spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku ze 

skutkiem śmiertelnym, co zagrożone jest karą do 12 lat pozbawienia wolności.  
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