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ŻYŁOWSKI TOMASZ
28.06.2019
Drugie imię: GRZEGORZ

Zgłoś osobę!!!

Imię ojca: LESZEK
Imię matki: DANUTA
Nazwisko panieńskie matki: ARDELI
Płeć: mężczyzna
Miejsce urodzenia: KĘDZIERZYN-KOŹLE
Data urodzenia: 1976-05-25
Pseudonim: ŁAWA
Ostatnie miejsce zameldowania: KĘDZIERZYN - KOŹLE, WOJCIECHA KORFANTEGO 9/23
Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
OP KPP Kędzierzyn-Koźle Wydział Kryminalny, 45-077 Opole, ul. Korfantego 2
telefon: (47) 861 2355
email: dyzurny@op.policja.gov.pl
poszukuje na podstawie: Art. 286 § 1 Oszustwo - typ podstawowy, Art. 273 Używanie dokumentu określonego w
art. 271 lub 272, Art. 279 § 1 Kradzież z włamaniem, Art. 270 § 1 Podrabianie lub przerabianie dokumentów w
celu użycia ich za autentyczne lub używanie podrobionego lub przerobionego dokumentu jako autentycznego,
Art. 224 § 2 Stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo
osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia albo zaniechania prawnej czynności służbowej, Art. 178a §
1 Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w
stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, Art. 278 § 1 Zabieranie w celu przywłaszczenia
cudzej rzeczy ruchomej

Poszukujące jednostki policji:
OP KWP Opole
Podstawy poszukiwań:
Art. 286 § 1 Oszustwo - typ podstawowy

Cechy rysopisowe
SYLWETKA: fotograﬁa z roku 1997, fotograﬁa z roku 1989, był (-a) daktyloskopowany (-a), ubiór schludny,

rozmiar obuwia - 28,3 cm, mężczyzna, waga 70-89 kg, sylwetka krępa (muskularna)
RAMIONA / RAMIĘ: ramiona krótkie
WŁOSY: wąsy, włosy proste, włosy krótkie, włosy: uczesanie na jeża, włosy szatyn
SZYJA: szyja krótka
UZĘBIENIE: uzębienie pełne
WARGI (USTA): wargi średnie
USZY / UCHO: uszy normalne, uszy średnie
NOS: kolor nosa naturalny, nos średni, koniuszek nosa zadarty, nos prostolinijny
NOGI / NOGA: nogi grube, nogi krótkie
OCZY / OKO: oczy normalnie osadzone
CZOŁO: czoło średnie
PALCE / PALEC: palce rąk grube
DŁONIE / DŁOŃ: dłonie duże
TWARZ: cera czerstwa, twarz pełna, tłusta, twarz okrągła

Wzrost: 171-175 CM
Kolor oczu: JASNE

