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Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku,  

do którego doszło podczas policyjnego pościgu 

 

 Dzisiaj w oparciu o materiały zebrane po zdarzeniu, prokuratura poleska 

podjęła decyzje o wszczęciu śledztwa. Toczy się ono w sprawie spowodowania 

wypadku  drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Dzisiaj także została zlecona 

sądowo – lekarska sekcja zwłok 41 – letniego mężczyzny, który w następstwie 

doznanych obrażeń zmarł.  

 Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę – 14/15 lutego 2014 roku po 

godzinie 1:00, na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Tymienieckiego. Policyjny 

radiowóz kontynuujący pościg za BMW, zderzył się z Mazdą która poruszała się ulicą 

Kilińskiego. Kierowca Mazdy poniósł śmierć, policjanci natomiast w stanie ciężkim 

trafili do jednego z łódzkich szpitali. Kierowca Mazdy jak i policjant kierujący 

radiowozem byli trzeźwi. Trwają przesłuchania świadków. Zabezpieczony i 

analizowany jest monitoring na trasie pościgu, który prowadzony był od ulic 

Piotrkowska i 6  sierpnia, a trwał niespełna 7 minut.  Jak dotychczas, między innymi 

udało się dotrzeć do monitoringu, który zarejestrował moment zderzenia się radiowozu 

z Mazdą. Przesłuchani zostali także świadkowie, którzy z odległości kilkuset metrów 

widzieli wypadek. 
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 Istotne w tej sprawie będzie uzyskanie odpowiedzi dlaczego policjanci podjęli 

pościg, z jakich powodów kierowca nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i podjął 

ucieczkę. Prawdopodobne jest, że kierowca poruszał się skradzionym samochodem, 

który wczoraj został odnaleziony przez policjantów, porzucony w rejonie Tomaszowa 

Mazowieckiego i spalony. Realizowane czynności mają natomiast przede wszystkim 

na celu ustalenie, kto ponosi odpowiedzialność za tragiczny w skutkach wypadek.   
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