
 
 
 

Łódź ,  dn ia  7  marca  2017  r .  

 

R Z E C Z P O S P O L I T A  P O L S K A  

PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI  

RZE CZNIK P RA SO WY   

ul. Kilińskiego 152 

90-322 Łódź 

tel.: (42) 67-68-771, fax.: (42) 67-68-607 

e-mail : rzecznik@lodz.po.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

 

 

 

Poszukiwani świadkowie śmiertelnego wypadku  

 

 

 

Prokuratura Rejonowa w Zgierzu i miejscowa policja poszukują świadków 

śmiertelnego potrącenia 55 – letniej kobiety, do którego doszło w miniony piątek 

tj. 3 marca 2017 roku, około 22:05 w Zgierzu przy ulicy Długiej (za wiaduktem). 

Wszystko wskazuje na to, że kierowca który potracił kobietę,  srebrną  Hondą 

Civic, 3 – drzwiowej VI generacji, (produkowanej do 2001 roku), co najmniej od 

godziny 21 wcześniej jeździł prawdopodobnie z trzema pasażerami w młodym  

w wieku, z dużą prędkością, po ulicach Zgierza. Przemieszczał się m.in. ulicą 

Kolejową, Cezaka, Długą, Armii Krajowej, Piątkowską i Piłsudskiego. Po 

wypadku, nie zatrzymując się odjechał  w kierunku Łagiewnik i Strykowa.  

Jak wynika z dokonanych ustaleń, kobieta potrącona została w czasie, gdy 

kończyła przechodzenie przejściem na drugą stronę. Tuż za nią szły jej dwie 

koleżanki, które w wyniku zdarzenia nie ucierpiały. Mimo podjętych działań 

reanimacyjnych, 55 – latki nie udało się uratować. Prokuratorzy i funkcjonariusze KPP 

w Zgierzu cały czas pracują nad ustaleniem sprawcy wypadku oraz tożsamości 

prawdopodobnie trzech osób w młodym wieku, które były pasażerami Hondy. 

Skrupulatnie sprawdzane są wszystkie sygnały. Być może są jeszcze osoby, do 

których nie udało nam się dotrzeć, a które mają jakiekolwiek informacje mogące 

przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Bardzo prosimy o kontakt z KPP w Zgierzu 
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bądź zgierską prokuraturą. Odpowiedzialność karną może ponosić nie tylko kierowca, 

w przypadku którego grożąca kara to nawet 12 lat pozbawienia wolności, ale także 

pasażerowie, którzy znajdowali się w pojeździe i oddalili się z miejsca zdarzenia nie 

udzielając ofierze pomocy.  
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