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BACAŃSKI MARIUSZ
28.06.2019
Drugie imię: -

Zgłoś osobę!!!

Imię ojca: LECH
Imię matki: MIROSŁAWA
Nazwisko panieńskie matki: BANASIAK
Płeć: mężczyzna
Miejsce urodzenia: Data urodzenia: 1977-09-27
Pseudonim: BACA
Ostatnie miejsce zameldowania: KRASICKIEGO 16/2
Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
KA KMP Bielsko-Biała Wydział Kryminalny, Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej43-300 Bielsko-Biała, ul.
Wapienna 45
telefon: 47 85 712 55
email: dyzurny@bielsko.ka.policja.gov.pl
poszukuje na podstawie: Art. 279 § 1 Kradzież z włamaniem

Poszukujące jednostki policji:
KA KWP Katowice
Podstawy poszukiwań:
Art. 279 § 1 Kradzież z włamaniem

Cechy rysopisowe
INNE CECHY OSOBOWE: grupa krwi 0 RH +
RĘCE / RĘKA: głowa(y) kobiety, BYĆ ALBO NIE BYĆ, napis, wyraz cyfra, tatuaż rysunek, znak symboliczny,
blizna(y) po ranie ciętej, cyfra(y) arabska
SYLWETKA: był (-a) daktyloskopowany (-a), ubiór niedbały, rozmiar obuwia - 28,7 cm, mężczyzna, narodowość
polska, waga 70-89 kg, sylwetka średnia
PRZEDRAMIONA / PRZEDRAMIĘ: głowa(y) kobiety, napis, wyraz cyfra, tatuaż kompozycja rysunkowa, blizna(y) po

ranie ciętej
RAMIONA / RAMIĘ: czaszka, ramiona długie, tatuaż rysunek, znak symboliczny, blizna(y) po wywabieniu tatuażu
WŁOSY: włosy faliste, włosy krótkie, włosy: uczesanie do góry, włosy brunet
PODBRZUSZE: naga kobieta, wąż, żmija, tatuaż kompozycja rysunkowa
PIERŚ: DLA POLICJI lub "DLA MO", wąż, żmija, tatuaż rysunek, znak symboliczny
SZYJA: szyja długa
POLICZKI / POLICZEK: policzki zapadnięte
UZĘBIENIE: widoczne uzupełnienia uzębienia
WARGI (USTA): wargi średnie
USZY / UCHO: uszy wyraźnie przylegające, uszy średnie
NOS: kolor nosa naturalny, nos średni, koniuszek nosa zadarty, nos prostolinijny
ŁUK BRWIOWY: brwi zrośnięte
PALCE STÓP: palce nóg krótkie
NOGI / NOGA: nogi długie
OCZY / OKO: oczy wąsko rozstawione, kropka, oczy normalnie osadzone, tatuaż(e) - znak graﬁczny (gwiazdka,
kreska, kropka, krzyżyk)
CZOŁO: czoło wysokie
PALCE / PALEC: palce rąk grube, palce rąk krótkie
DŁONIE / DŁOŃ: dłonie duże
NADGARSTKI / NADGARSTEK: data (cyfry), PAMIĘTAJ SŁOWA MATKI ("PSM"), duch(y), napis, wyraz cyfra,
strzała(ka), tatuaż kompozycja rysunkowa
TWARZ: cera śniada, twarz owalna

Wzrost: 176-180 CM
Kolor oczu: JASNE

