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SZUKAMY SPRAWCY NAPADU. CZY KTOŚ GO ROZPOZNAJE?
Data publikacji 10.11.2018

Śledczy z Komisariatu Policji III w Bielsku-Białej poszukują mężczyzny, który napadł na placówkę
bankową w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej. Napastnik nie zdołał nic skraść. Do zdarzenia
doszło 23 października 2018 r. około 12.30. Wizerunek sprawcy zarejestrowały kamery
monitoringu. Publikujemy zdjęcia poszukiwanego mężczyzny, licząc na Państwa pomoc w
ustaleniu jego personaliów.
Komisariat Policji III w Bielsku-Białej prowadzi postępowanie w sprawie usiłowania
dokonania rozboju przez nieustalonego dotąd sprawcę. Do zdarzenia doszło w dniu
23 października 2018 r. około godziny 12.30 w placówce banku w Bielsku-Białej
przy ul. Piastowskiej.
Do banku wszedł mężczyzna w wieku około 30 lat, szczupły, mierzący ponad 180
cm wzrostu, ciemnej karnacji. Ubrany w całości na ciemno - w kurtkę posiadającą
charakterystyczny biały napis na wysokości łopatek o treści „ATHLETIC”, ułożony w
półkole. Sprawca zażądał pieniędzy. Po tym jak kasjerka oświadczyła, że nie
posiada gotówki, napastnik wyszedł z placówki. Nie zdołał nic skraść.
Z ustaleń wynika, że sprawcą może być obcokrajowiec (najprawdopodobniej obywatel Francji), nie znający języka
polskiego. Mężczyzna ten w dniu 22 października 2018 r. w godzinach wieczornych przyjechał do Bielska-Białej i
zamieszkał na terenie hostelu przy ul. Mickiewicza. Na miejsce został przyprowadzony przez dwie przypadkowe kobiety,
które poznał w trakcie podróżny koleją do Bielska-Białej. Sprawca poinformował kobiety, że w czasie podróży został
okradziony. Wówczas zdecydowały się one bezinteresownie mu pomóc. Zaprowadziły go do hostelu i zapłaciły za jego
nocleg.
Wizerunek sprawcy zarejestrowały kamery monitoringu. Publikujemy zdjęcia poszukiwanego mężczyzny, licząc na
Państwa pomoc w ustaleniu jego personaliów. W szczególności prosimy o kontakt z bielską Policją dwie kobiety, które
spotkały mężczyznę w trakcie podróży koleją i udzieliły mu bezinteresownej pomocy. Apelujemy też do osób, które
miały z nim kontakt w dniach 22 i 23 października 2018 r., znają jego tożsamość, obecne miejsce zamieszkania,
pobytu na terenie Bielska-Białej.
Wszelkie informacje mogące przyczynić się do identyﬁkacji sprawcy, prosimy kierować do Komisariatu
Policji III w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 2c, tel. 33 8121700, 33 8121705, nr alarmowy 112, adres email: kp3@bielsko.ka.policja.gov.pl. Gwarantujemy anonimowość!

