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KOLIZJE DROGOWE
Poszukujemy świadków zdarzeń drogowych, które miały miejsce na terenie działania Komendy
Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Osoby posiadające informacje na temat poniższych zdarzeń
proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Bielsku-Białej ul. Wapienna 45, pok. D 092, tel. 033 812 13 22 lub 033 812 12 60 oraz 997.
Poszukujemy świadków poniższych zdarzeń drogowych:
w dniu 28.05.2020 roku około godziny 23:00 w Bestwinie na ulicy Brzozowej 14, gdzie kierujący samochodem
ciężarowym uszkodził ogrodzenie posesji oraz trzech słupków U-1a, po czym oddalił się w kierunku centrum
Bestwiny.
w dniu 31.05.2020 roku w godzinach 10:00-13:00 w Bielsku-Białej na ulicy Czerwonej w rejonie posesji 43, gdzie
przez nn pojazd zostały uszkodzone cztery słupki metalowe oraz siatka ogrodzeniowa.
w dniu 2.06.2020 roku około godziny 12:00 w Bielsku-Białej na ulicy Astrów w rejonie posesji nr 6, gdzie
kierująca pojazdem Skoda Octavia koloru białego uszkodziła zaparkowany samochód marki Fiat 500L, po czym
oddaliła się w kierunku ulicy Sempołowskiej.
w dniu 5.06.2020 roku około godziny 23:00 w Bielsku-Białej na ulicy Międzyrzeckiej w rejonie skrzyżowania z
ulicą Harnasiów, gdzie pies średniej wielkości koloru czarnego wybiegł bezpośrednio pod nadjeżdżający
samochów VW Transporter, uszkadzając jego zderzak.
w dniach pomiędzy 9.06.2020 roku około godz. 18:00 a 10.06.2020 roku do godziny około 12:00 w BielskuBiałej na ulicy Gazowniczej, gdzie nn kierujący samochodem uderzył w budynek uszkadzając jego elewację, po
czym oddalił się z miejsca zdarzenia.
w dniu 12.06.2020 roku około godziny 14:10 w Bielsku-Białej na drodze S1 0km 9hm, gdzie nn kierujący
pojazdem marki Audi koloru szarego poruszający się środkowym pasem, zjechał na prawy pas i uderzył w lewy
bok pojazdu marki BMW, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.
w dniu 15.06.2020 roku około godziny 14:45 w Bielsku-Białej na drodze S 52 29km kierunek Cieszyn, gdzie
kierujący pojazdem prawdopodobnie marki Opel Corsa koloru szarego podczas zmiany pasa ruchu z prawego na
lewy uderzył w pojazd ciężarowy marki DAF, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.

