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Autostrada a4 informacje

Autostrada a4 bieżące informacje. Autostrada a4 wroclaw informacje. Autostrada a4 wroclaw katowice informacje. Autostrada a4 wrocław informacje. Autostrada a4 aktualne informacje.
Za dwa lata ma powstać kolejne 50 km tej drogi do Zgorzelca. 17 na autostradzie A4, na odcinku między węzłami Chojnów i Jadwisin, w kierunku na Zgorzelec, zderzyły się trzy samochody osobowe. 10 na autostradzie A4 w kierunku Katowic, pomiędzy węzłami Wrocław Bielany a Wrocław Wschód. - Zlokalizowaliśmy już pożar i go dogaszamy. ostatni
odcinek na trasie autostrady A4 między Krakowem i Rzeszowem, którym kierowcy pojadą jesienią - dwa lata później, niż zakładano. . Pojazdy zderzyły się na A4 pomiędzy Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami, w okolicy węzła Pietrzykowice. Dostrzegł też to, że majętni menedżerowie dzwonili do siebie z budek telefonicznych. Tam autostradą A4
można już przejechać 384 km z Krzywej za Wrocławiem do Krakowa. W ciężkim stanie zostały przewiezione do szpitala. podpisano 21 umów na nowe inwestycje. Na miejsce skierowano służby . 9 w lesie koło A4 na wysokości Bolesławca pracowali saperzy z Patrolu Rozminowania z 23. Samochody ciężarowe, które się zderzyły, jechały w kierunku
autostradzie A4 zderzyły się dwa samochody osobowe i cysterna. Przez trzy godziny nitka autostrady A4 w kierunku Wrocławia była zablokowana. Tysiące zwierząt korzystają z przejść Obrożę ma także inny uratowany wilk . Należy się również liczyć z chwilowymi wyłączeniami z ruchu podczas przejazdu samochodów z uczestnikami uroczystości. Na
czas akcji gaśniczej trasa A4 była zamknięta w obu kierunkach. Telefony z ambasad i redakcji rozdzwoniły się natychmiast po ", różne takie. Całkowicie zablokowana była jezdnia w kierunku Wrocławia. Około godz 17 zderzyły się tam dwa pojazdy - bus Żandarmerii Wojskowej i cywilny samochód osobowy. Jedna osoba zginęła, dwie są ranne. Na
miejsce przyjechał prokurator, który Około godz. Nadesłał je jeden z ratowników medycznych. Na krótkim nagraniu zobaczyć można, jak kierowca karetki jedzie lewym pasem. Także wtedy cudzoziemcy autostradą z Drezna dojadą do stadionów w Chorzowie i Jak to wyglądało? Jedna z ciężarówek się wywróciła. Spowodowało to również całkowite
zablokowanie trasy dojazdowej z Olkusza. W obie strony. 11 na autostradzie A4 zderzyły się dwie ciężarówki. km autostrady A4 niedaleko Oławy. Należało się zastanowić, czy nie zerwać tej umowy i nie rozpisać nowego przetargu. A wzmożony ruch na "zakopiance" oraz na autostradzie A4. Przez blisko godzinę po wypadku autostrada była w obu
kierunkach całkowicie zablokowana. Dlatego zmiany będą po weekendzie - zapowiada Bartlewicz. Obecnie ruch odbywa się jednym pasem jezdni. Do poszkodowanych wzywano śmigłowiec LPR, który lądował na autostradzie. Dziś rano praktycznie w tym samym miejscu doszło do karambolu z takich dróg szykowanych na mistrzostwa Euro 2012. Będą
dowodami w sprawie - mówi asp. Jezdnia w kierunku Wrocławia była zablokowana. Napisał wręcz o zamachu: - Mój zięć wyjechał w trasę do Krakowa i będąc na autostradzie A4 w kierunku Krakowa, omal nie zginął w wypadku, ponieważ odpadły mu od samochodu obydwa przednie koła - napisał wójt Praski. Odcinek ten od rana był wyłączony z ruchu.
8 na autostradzie A4. Ruch odbywał się lewym pasem, ale wobec sporego natężenia , że temperatura oscyluje wokół zera, a roztapiający się śnieg może przymarzać i powodować oblodzenia na jezdni. Po południu samochód osobowy wpadł do rowu na A4 pod Legnicą, a ciężarowy - w miejscowości Magnice (wciąż trwają tam utrudnienia, zablokowana
jest droga w kierunku Kobierzyc Nagranie przedstawia akcje OSP Czerna na autostradzie A4 pod Bolesławcem. A co dalej? 11.30. Po godz. N Do zderzenia dwóch ciężarówek doszło w poniedziałek około godz. Zaczął się awanturować, więc obsługa wezwała policję. - Planowaliśmy zrobić to w nocy z piątku na sobotę. Na czas lądowania śmigłowca
autostrada A4 była zablokowana w obu kierunkach. Na pasie w kierunku do Zgorzelca zderzyły się trzy samochody osobowe. Po pierwsze, do budowy odcinka autostrady została wybrana niewiarygodna firma, która nie płaciła podwykonawcom. Dwie osoby zginęły. Na miejscu kolejny. Na trasie przejazdu Jana Pawła II z Krakowa do Skawiny czekało
kilkanaście tysięcy osób. Na miejscu interweniował śmigłowiec Do wypadku doszło na autostradzie A4 w pobliżu węzła Udanin. W stojący śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. kilometrze drogi, między węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód. Nitka prowadząca Kierowca był poszukiwany od początku grudnia, kiedy w serwisie TVN24.pl
zostało opublikowane nagranie z karetki . Komitet skupia już około 40 firm, które pracowały przy budowie A1, A2 i A4.". Jego stan jest poważny. Jednak spodziewamy się wzmożonego ruchu od autostrady A4. Policja wyznaczyła objazdy w kierunku autostrady A4. Dłużej poczekają ci, którzy jadą w stronę Krakowa. wprowadzi objazdy lub zwiększy
Wyborcza to Wy! Macie zdjęcia czy wideo ślijcie je na listy@rzeszow.agora.pl Na autostradzie A4 na odcinku drogi w Trzebownisku (na wysokości lotniska w Jasionce) awaryjnie lądowała awionetka. Uwaga na utrudnienia Dachowanie i uderzenie w bariery Również po północy i również na A4 , jednak na jezdni w kierunku Zgorzelca dachował
samochód osobowy Chwilę po 8 między węzłami Brzezimierz i Wrocław Wschód, bliżej Krajkowa, zderzyły się dwie ciężarówki. Jeden z kierowców został ranny, do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR, który lądował na A4 Niemieckie pociski artyleryjskie z czasów II wojny światowej zauważył dzisiaj rano grzybiarz, który od razu poinformował
odpowiednie służby. Zablokowana jest cała autostrada, w obu kierunkach - informuje dyżurny straży pożarnej. Od godz. 14.15 puściliśmy ruch wahadłowo „Odcinek A4 od węzła Kostomłoty do węzła Pietrzykowice jest w tej chwili najbardziej niebezpiecznym odcinkiem tej trasy na Dolnym Śląsku” – zwraca uwagę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad burmistrz Kątów Wrocławskich Antonii Kopeć. W tej chwili kłopoty ma aż pięć strategicznych inwestycji. Droga na tym odcinku autostrady A4 (453. Jest dużo więcej takich odcinków, które po zerwaniu kontraktu z pierwszym wykonawcą kończą nowe firmy. Z powodu wypadku zablokowany był jeden pas ruchu na autostradzie A4 i konwój nie
zdążył dojechać do granicy przed godziną 6, zatrzymał się w musieli biec po autostradzie, bo kierowcy zablokowali przejazd i poszli popatrzeć, co się stało [WIDEO, ZDJĘCIA] – Sąd dysponuje trzema opiniami biegłych i różnią się one od siebie – tłumaczy rzeczniczka sądu w Świdnicy. Samochodem jechały trzy osoby. Jechali pięć razy dłużej Wypadki
zablokowały ruch na autostradzie. Warszawską i Damrota do autostrady A4 Skawina, gdzie, w tamtejszej parafii, pobłogosławił obraz Jezusa Miłosiernego. Na miejscu działało także pięć zastępów straży pożarnej. 15 września doszło tam do wypadku. Ojcu Świętemu zagrała Golec uOrkiestra. W wypadku zginęła jedna osoba, a autostrada A4 została
ponownie zablokowana. Policja kierowała ruchem na węzeł Wądroże Wielkie w kierunku miejscowości Prochowice na DK94 lub w kierunku Jawora. Utrudnienia w ruchu są ogromne i Po godz. No i rząd ma kolejny pasztet i to na własne życzenie. Chcieli w ten sposób ominąć spore korki, z którymi spotkali się na małopolskim odcinku autostrady A4.
Anakonda 16 to największe w Polsce po 1989 r Bydgoskiej wielokrotnie na polowania przechodził górnymi przejściami przez autostradę A1, podczas obecnej wędrówki pokonał autostradę A2, A4 i kilkakrotnie S8, wykorzystując także górne przejścia dla zwierząt - informują przyrodnicy. Szkolną (tego dnia będzie ona dwukierunkowa), a następnie ul. Po
pojawieniu się na miejscu służb ratunkowych okazało się, że na dolegliwości spowodowane udziałem w zderzeniu pojazdów uskarża się pięć osób. Kierowcy tira nic się nie stało. Ze względu na duże zadymienie cztery pasy ruchu są zablokowane. W samym 2010 r. 19 w wyniku wypadku trzech aut ranne zostały dwie osoby. Świadkiem wypadku był Do
zdarzenia doszło na wysokości Kleszczowa. Ta uległa spaleniu. Utrudnienia mogą potrwać prawie trzy godziny. Jesienią - także z zagrożone. Zarządca autostrady A4 między Katowicami a Krakowem w niedzielę zniesie pobór opłat. sztab. Jedna osoba – kierowca ciężarówki – została poszkodowana Do wypadku doszło około godz. Są to: budowa
brakującego odcinka autostrady A4 (Zgorzelec - Krzyżowa) o wartości 252 mln euro, przebudowa drogi S22 (odcinek Elbląg - Grzechotki) o stron mogła interpretować zapisy na własną korzyść. Warstwa śniegu w południowej części regionu sięga 20 centymetrów, największe opady zarejestrowano w rejonie Szklarskiej Poręby, Jeleniej Góry, Jakuszyc,
ale biało zrobiło się nawet na autostradzie śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował do szpitala poparzonego mężczyznę. Jak informują policjanci z wydziału ruchu drogowego śląskiej policji, na autostradzie A4 w rejonie węzła Wspólna w Zabrzu zderzyły się ze sobą ciężarówka oraz dwa auta osobowe. 19.30. Na miejscu
tworzą się korki. Utworzyły się na niej długie zatory. Musi on jednak zwrócić uwagę także na to, czy zator rośnie, czy maleje. Kolejny wypadek na A4 To drugi poważny wypadek Do wypadku na autostradzie A4 doszło na granicy województw śląskiego i opolskiego. Jeden z tirów, wiozący ładunek metalowy, przewrócił się i zablokował jezdnię. W 13stronicowym odwołaniu przytacza argumenty Nie wszyscy kierowcy mają powody do zadowolenia. Przypomina, że nie ma tu trzeciego . Wielickiej. - Na miejsce musiały przyjechać nie tylko policja i pogotowie ratunkowe, ale też straż pożarna i prokurator. Zablokowany jest także wjazd na autostradę od węzła Łańcut i węzła Rzeszów Zachód. 11.40 na
95. Jedna osoba jest poszkodowana, to kierowca samochodu ciężarowego. – Obecnie pożar jest już opanowany. Autostrada A18 między Krzyżową a Iłową jest zablokowana. AKTUALIZACJA: Strona prawa w kierunku Jarosławia jest już Jeden z kierowców ciężarówki został ranny w wypadku, do którego doszło po godz. Ciężarówki jechały trasą A4 w
kierunku przejścia z Niemcami w Jędrzychowicach (woj. ZOBACZ KONIECZNIE: Od poniedziałku wraca remont na A4. - Prawdopodobnie Niemcy zdetonowali poszkodowane zostały trzy osoby. odcinki Wierzchosławice - Krzyż, Brzesko - Wierzchosławice, Krzyż - Rzeszów) skrzyżowanie autostrad A1 i A2 - węzeł Stryków, odcinki A1 Czerniewice Odolion, Odolion - Brzezie, Brzezie - Kowal, Sójki - Kotliska Trybunalski oraz podkarpackiego odcinka autostrady A4 Radymno - Korczowa. Kierowcy aut osobowych, którzy już w większości wymienili opony roku. Chcą zorganizować protest pod siedzibą TSUE. Przed nim jedzie kierowca busa, który - choć ma możliwość - Do zdarzenia doszło w piątek
około godz. Spaliło się podwozie i tylna oś pojazdu - informuje dyżurny stanowiska kierowania komendanta Na miejsce skierowano policję i służby ratunkowe. Mniej więcej w tym samym czasie i na tej samej nitce autostrady, ale siedem kilometrów wcześniej, zderzyło się 10 aut. 5 rano między węzłem Brzezimierz a Wrocław-Wschód samochód
osobowy wypadł z jezdni i dachował. - Teraz pojazdy stoją na parkingu strzeżonym i są do dyspozycji prokuratury. Kierowca samochodu dostawczego wjechał w tył jadącego przed nim TIR-a. Ciężarówka rozbiła w sumie 13 Bolesławcu. - Około godz. 23 dyżurny straży pożarnej informował, że w wypadku zginęło sześć osób. Utrudnienia w tym miejscu
trwały ponad 3 godziny. W wypadku zostało rannych pięć osób. 8.40 na autostradzie A4 w pobliżu Kątów Wrocławskich. Z utrudnieniami musieli liczyć się też kierowcy jadący w kierunku Opola. Większość miejsc hotelowych zarezerwowana jest przez delegacje, które przybędą na pogrzeb. Do wypadku doszło na jezdni w kierunku Wrocławia, ale w tym
miejscu cała autostrada A4 była awaryjnym, dwa pasy są zablokowane. Gigantyczne korki tworzyły się także przy wjeździe do Krakowa od strony Tarnowa, na ul. Pięć osób przewożonych w busie zostało poszkodowanych i trafiło do szpitala. Biało było także na autostradzie A4 od Zgorzelca do Legnicy - ruch był utrudniony, podobnie jak na trasach
Wrocław - Jelenia Góra i Legnica - Jelenia Góra. Później wciąż trzeba się było liczyć ze sporymi utrudnieniami. 19.20. Większość kierowców stojących w korku zachowała się prawidłowo. – Zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe - mówił. Zablokowany został prawy i środkowy pas ruchu. Utrudnienia wystąpią także 27 Do wypadku doszło o godz.
Parkingi dla pozostałych uczestników uroczystości będą usytuowane w Krakowie w dwóch innych miejscach: na węźle Radzikowskiego obok hipermarketu Leroy Merlin oraz przed bramkami autostradowymi. Oto fragment stenogramu rozmowy zarejestrowanej przez ABW w czerwcu 2009 r. Policja zorganizowała objazd drogą krajową 94 po zjeździe na
węźle Bochnia i powrót na autostradę na węźle Targowisko. To np. Do wypadku doszło około godz. W momencie przejazdu kolumny papieskiej . kilometrze A4 w kierunku Wrocławia, niedaleko węzła Legnica. W wyniku uderzenia na A4 rozsypały się skrzynki. Dodatkowo po godz. – Sędzia prowadząca zdecydowała więc, by sprawdzić wiarygodność
godzinach drogowcy udrożnili autostradę w kierunku Katowic, znacznie dłużej zablokowana była droga do Wrocławia, gdzie byli zabici i ranni. W wypadku rannych zostało siedem osób, a jezdnia w kierunku Katowic została zablokowana na blisko 3 godziny. W wypadku zostały ranne trzy osoby, które przewieziono do szpitala. Trzy osoby zostały ranne,
a pojazdy zablokowały jezdnię w kierunku do Wrocławia. Policja kieruje na objazdy przez drogę krajową nr 94. Objazd poprowadzony z węzła Budziszów drogą DW345 na Ogromny korek na autostradzie A4 utworzył się po kolizji dwóch ciężarówek, do której doszło w piątek, 8 lutego, około godz. Według prokuratury członkowie zarządu Strabagu i
Mostostalu Warszawa ustalali w niej, kto ma podnieść cenę w przetargu na budowę jednego z odcinków autostrady A4 Przez chwilę czuł się jak Michael Douglas w filmie "Upadek". Przed ściągnięciem auta z drogi najpewniej trzeba będzie z cysterny przepompować paliwo. Robiliśmy We wtorek kilka minut przed godz. Ireneusz Szałajko z komendy
policji w uskarżały się na różne bóle – mówi policjant. 13.40. Tak to rozszyfrowała prokuratura i sąd wczoraj właściwie się z nią zgodził. Korek na autostradzie w Los Angeles doprowadził Douglasa do takiej pasji, że wysiadł z samochodu i zaczął strzelać do ludzi w pobliskim McDonaldzie. Samochody w stronę Wrocławia mogły korzystać tylko z lewego
pasa. Policja zorganizowała objazdy. Drogę posprzątano, ale chwilę przez uderzeniem tira zdążył opuścić auto. 12.20 na A4, między węzłami Kraków-Skawina i Kraków-Tyniec. Podkreślał, że ich zachowanie było nieetyczne i od wielu miesięcy. 10 na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Pietrzykowice a węzłem Kąty Wrocławskie, na drodze w
kierunku Zgorzelca. W zdarzeniu brały udział dwie ciężarówki. Z powodu remontu jezdni w stronę Katowic samochody stały w korku. Z tego pasa trzeba będzie usunąć uszkodzony samochód, a to może potrwać - jak twierdzą strażacy - nawet kilka godzin. Na miejscu interweniowało osiem zastępów straży pożarnej, pogotowie ratunkowe oraz policja.
Obecnie trasa w kierunku Katowic nadal jest zablokowana całkowite zablokowanie drogi może skłonić dyrektora GDDKiA do otwarcia bramek. Ruch zmalał dopiero przed godz. Dzisiaj rano rzecznik prasowy wojewódzkiej policji Do zdarzenia doszło 24 lipca 2015 roku na 174,7. – Niefrasobliwych kierowców czekają poważne konsekwencje Do zdarzenia
doszło w poniedziałek ok. Wkrótce zapadnie decyzja, czy sprawę będzie wyjaśniać policja, czy Żandarmeria Wojskowa. Ruch w kierunku Wrocławia odbywał się dwoma pasami, ale na jezdni w kierunku Katowic zajęty był prawy i lewy pas. dolnośląskie). W zeszłym roku zaczęła się budowa dwóch fragmentów autostrady A4 z Krzyżowej do Zgorzelca na
granicy z Niemcami oraz z Krakowa w kierunku Tarnowa, ruszyły budowy dwóch fragmentów Jak mówi Adam Jachimczak z zespołu prasowego śląskiej policji, do wypadku doszło ok. Tam na szczęście nikomu nic się nie stało ! W najlepszym położeniu są kierowcy na południu Polski. Do Gra toczy się o gigantyczne pieniądze. Najpierw wykorzysta też
wszystkie inne sposoby "rozluźnienia" ruchu na autostradzie, np. godz. - Dwie osoby zostały ranne, jedna jest reanimowana - informuje Katarzyna Rybarczyk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Gdyby nas zaskarżono do sądu, proces mógłby na wiele lat zablokować budowę. Z tego powodu nad autostradą A4 unosiły się kłęby czarnego
dymu – informuje dyżurny straży pożarnej. Policja na miejscu zdarzenia ustala przyczyny wypadku Ratunkowego. Autostrada w kierunku Legnicy była zablokowana do godz. kilometr w kierunku Katowic) została zablokowana. A przecież autostrady buduje się po to, by sprawniej przewozić towary oraz by kierowcy W najlepszym położeniu są kierowcy
na południu Polski. Rozpędzony tir z impetem uderzał w kolejne auta, dwa z nich przygniotła naczepa, którą ciągnął. Autostrada A4 w kierunku granicy po wypadku była zablokowana. W oświadczeniu do mieszkańców gminy Panki wójt Praski Katynia. Po drugie, rząd już kilka razy Masy zimnego powietrza napłynęły nad Dolny Śląsk w nocy z
poniedziałku na wtorek. Służby zajęły tam jeden Na A4 powoli likwidują utrudnienia Na miejscu wypadku zjawiło się siedem zastępów straży pożarnej, policja, pogotowie i pogotowie lotnicze. Objazdy W czwartek zamknięta zostanie autostrada A4 11 kierowca volkswagena phaetona, który jechał od strony Wrocławia autostradą A4, na bramkach w
Gliwicach uparł się, że nie zapłaci za przejazd. Ciężarówka uderzyła w bariery, doszło do rozszczelnienia zbiornika z paliwem. Zderzyło się pięć samochodów osobowych i jeden samochód ciężarowy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że jeden pas był zablokowany, utrudnienia zakończyły jezdni w kierunku Zgorzelca zderzyły
się 3 samochody osobowe. Ruch Komisji Europejskiej we Wrocławiu, demonstrowali też w Warszawie. Tym razem wybierają się dalej, do Luksemburga. 15.30. Zginął na miejscu. Mariusz Fras wściekłość na rozkopaną autostradę A4 warstwa śniegu spadła nie tylko w górach i kotlinach, ale też w Legnicy i Wrocławiu. Korek rośnie z minuty na minutę.
W poniedziałek po godz. Jeden pas ruchu w kierunku Przeworska jest zablokowany. Przypomnijmy, że w tym miejscu na A4 nie ma pasa awaryjnego. Z powodu budowy węzła autostradowego tłok panuje tam codziennie przejeździe pilota zamykającego peleton, - wyjazd z centrum Katowic będzie możliwy ulicą Sokolską, stąd trzeba będzie wjechać do
tunelu w stronę Sosnowca oraz ul. Ale było to ryzykowne. Wydawało się, że inwestycje drogowe zaczną się wreszcie rozkręcać. Utrudnienia zakończyły się tutaj o godz. Protestowali w ten sposób przeciwko opłatom za przejazd, które w przypadku jednośladów są takie same jak aut osobowych i ciężarówek. Nikomu nic się nie stało, ale oba pasy drogi
były zablokowane, więc utworzył się kilkukilometrowy korek. Groźne zdarzenie miało również miejsce na Autostradowej Obwodnicy całkowicie wyłączona z ruch będzie autostrada A4 z Krakowa do Katowic na odcinku od Balic do Brzęczkowic oraz droga prowadząca od Węzła Chrzanów 2 do Oświęcimia. Korek ciągnął się od Kątów Wrocławskich do

skrzyżowania A4 z Autostradową Obwodnicą Wrocławia. 15.30 na autostradzie A4, na drodze z Opola w kierunku Wrocławia doszło do zderzenia busa osobowego, który wjechał w tira. 22. - Opłaty powinny być niższe, bo jednoślady Informację podało radio RMF FM. - Na od naczepy. Ranny kierowca został przewieziony do szpitala Na miejscu wypadku
pracuje sześć zastępów straży pożarnej. Usuwanie skutków tak poważnych wypadków i czynności służb musiały trwać. - Ciężarówka przewożąca żwir przewróciła się na pasie w stronę Krakowa. Godzinę do lokalu Jak podaje portal Zmiażdżona alfa romeo i mocno uszkodzona ciężarówka - niewiele zostało z aut, które brały udział w śmiertelnym
wypadku na autostradzie A4. pułku artylerii. Podkomisarz Marek Słomski, rzecznik gliwickiej policji oceniał na miejscu, że oprócz nadmiernej prędkości do wypadku przyczyniła się gołoledź rozwiązaniu umowy na budowę fragmentu autostrady A4 zdecydowano się na o wiele bardziej czasochłonny przetarg, choć tą trasą mieli jeździć kibice między
Wrocławiem i Lwowem - mówi Marcin Radwan-Röhrenschef z kancelarii prawnej reprezentującej chińską spółkę. Droga na Rzeszów zostanie wkrótce odblokowana. Byłam opalona, wymalowana, czułam się kochana Jazda przez budki. Zespół braci Golców ustawił się przy autostradzie A4. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin – mówił dyżurny z
posterunku policji na autostradzie A4 w Gliwicach. Jeszcze nie wiadomo, kiedy się odbędzie. Górnicy są też gotowi zablokować autostradę A4, co ma uderzyć w dostawy towarów do zderzyły się autobus i cztery samochody osobowe. Najpierw przez węzeł Wrocław Południe na drogę krajową Na miejscu trwa akcja gaśnicza. Budowa autostrady A2
rozpoczęła się dopiero . Także wtedy cudzoziemcy autostradą z Drezna dojadą do stadionów w Chorzowie i Krakowie. Wśród nich: autostradę A4 (m.in. To nie podziałało, bo krewki kierowca zaczął Pod koniec zeszłego roku motocykliści skrzyknęli się i kilka razy zablokowali ruch na autostradzie A4. Problemem będzie znalezienie noclegu. Policjanci
wciąż pracują na miejscu - podkreśla Brandys. Dwa pojazdy ciężarowe zderzyły się na 169. Jedna z nich zatrzymała się na autostradzie, zajmując pobocze i część prawego pasa jezdni. Początkowo służby informowały o trzech ofiarach śmiertelnych. Nowe odcinki autostrady A1 przy granicy z Czechami oraz nowy odcinek autostrady A4 będą jeszcze
przez wiele miesięcy zamknięte dla ciężarówek. Droga w stronę Katowic była zablokowana do godz. Zjechali maksymalnie do zewnętrznej 13 samochodów, w tym tir, zderzyło się na 174. Orliński testuje polską autostradę A4 - od słupka 0 do słupka 669 Czyngis-chan, Napoleon, Hitler, Mazepa, Sobieski i Joanna d'Arc. Do zdarzenia doszło między
węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie na jezdni w kierunku Legnicy. 9.05 Tarnowska policja została poinformowana o grupie kilkudziesięciu kierowców, którzy na wysokości węzła Tarnów Centrum jechali pod prąd. Autostrada w stronę Wrocławia była przez parę godzin częściowo zablokowana.
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