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INFORMACJA PRASOWA 

 

Prokuratura Rejonowa w Zgierzu wyjaśnia okoliczności zdarzenia do 

jakiego doszło dzisiaj nad ranem na autostradzie A2 

   

Prokuratura Rejonowa w Zgierzu wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do 

jakiego doszło dzisiaj około godziny 5 rano na autostradzie A2 w okolicach 

Strykowa. Jadący pod prąd kierowca samochodu Renault uderzył w prawidłowo 

poruszający się ciągnik z naczepą. W szczególności ustalenia wymaga, czy swoim 

zachowaniem mężczyzna nie sprowadził zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym. 

Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8.  

Jak wynika z dokonanych na obecnym etapie ustaleń, kierowca ciągnika  

z naczepą załadowaną ziarnem kukurydzy poruszał się prawym pasem ze Strykowa  

w kierunku Poznania. W pewnym momencie zauważył poruszający się tym samym 

pasem pod prąd, bez świateł samochód osobowy Renault. Jego kierowca bezpośrednio 

przed ciężarówką, odbił w prawą stronę na lewy pas ruchu i uderzył w ciągnik, 

powodując urwanie koła. Ciągnik wraz z naczepą uderzył w słupek rozdzielające pasy 

jezdni. Następnie, pojazd ten się wywrócił. Doszło do  rozsypania się ładunku.  

Samochód Renault zatrzymał się w odległości około 300 metrów od miejsca 

zderzenia. Pojazd uległ znacznym uszkodzeniom.  Kierowca – 39 - letni mieszkaniec 

woj. lubelskiego, przewieziony został do jednego z łódzkich szpitali. Jego 

przesłuchanie nie było możliwe – jest nieprzytomny. Sposób zachowania kierowcy 

Renault nasuwa wątpliwości co do jego trzeźwości. Stan, w którym się znajdował 

uniemożliwił jednak przeprowadzenie badań przy użyciu alkotestu. Pobrano natomiast 

próbki krwi, które będą badane na zawartość alkoholu.  
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Przystąpiono do zabezpieczenia monitoringu. Przesłuchiwani są świadkowie. 

Badane jest natężenie ruchu. Podejmowane czynności mają na celu w szczególności 

ustalenie, czy 39 – letni kierowca Renault sprowadził swoim zachowaniem 

bezpośrednio niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym.  
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