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ŚMIETANA MARIUSZ
28.06.2019
Drugie imię: KRZYSZTOF
Imię ojca: KRZYSZTOF
Imię matki: KRYSTYNA

ŚMIETANA
MARIUSZ

ŚMIETANA
MARIUSZ

Zgłoś osobę!!!

Nazwisko panieńskie matki: WESOŁOWSKA
Płeć: mężczyzna
Miejsce urodzenia: Data urodzenia: 1979-12-07
Pseudonim: TUPTUŚ
Ostatnie miejsce zameldowania: BARDOWSKIEGO 28/6
Obywatelstwo: -

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
KA KMP Częstochowa Wydział Kryminalny, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
telefon: 47 851 1444
email: dyzurnykwp@ka.policja.gov.pl
poszukuje na podstawie: Art. 278 § 1 Zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej, Art. 286 § 1
Oszustwo - typ podstawowy

Poszukujące jednostki policji:
KA KWP Katowice
Podstawy poszukiwań:
Art. 278 § 1 Zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej

Cechy rysopisowe
SYLWETKA: fotograﬁa z roku 2002, fotograﬁa z roku 1998, zdjęcie zeskanowane, był (-a) daktyloskopowany (-a),
ubiór schludny, rozmiar obuwia - 27,9 cm, mężczyzna, narodowość polska, waga 70-89 kg, sylwetka szczupła,
wysmukła
PRZEDRAMIONA / PRZEDRAMIĘ: krzyż, tatuaż(e) - znak graﬁczny (gwiazdka, kreska, kropka, krzyżyk), bez
określenia rodzaju, blizna(y) po ranie ciętej
RAMIONA / RAMIĘ: ramiona długie, tatuaż rysunek, znak symboliczny

PLECY: zegarek, smok, tatuaż rysunek, znak symboliczny, tatuaż(e) - litera(y) (skrót nazwy, inicjały, napis)
WŁOSY: włosy proste, włosy krótkie, włosy: uczesanie na czoło, włosy jasne, łysina półpełna, włosy ciemnoblond
PIERŚ: głowa(y) kobiety, kwiat, tatuaż rysunek, znak symboliczny, tatuaż rysunek, znak symboliczny
SZYJA: szyja długa
UZĘBIENIE: uzębienie pełne
WARGI (USTA): wargi średnie
USZY / UCHO: uszy wyraźnie odstające, uszy średnie, uszy duże, przekłuta część ciała
NOS: kolor nosa naturalny, nos średni, nos duży, nos prostolinijny, koniuszek nosa opuszczony, blizna
POWIEKI / POWIEKA: powieki przymknięte
OKOLICE OKA: kropka, tatuaż rysunek, znak symboliczny
NOGI / NOGA: nogi długie
OCZY / OKO: oczy wąsko rozstawione, oczy normalnie osadzone, oczy wpadnięte
CZOŁO: czoło wysokie
PALCE / PALEC: palce rąk długie
DŁONIE / DŁOŃ: zapis alfabetem Morsea (kropki, kreski), brodawka, kurzajka, narośl, tatuaż(e) - znak graﬁczny
(gwiazdka, kreska, kropka, krzyżyk)
TWARZ: cera czerstwa, twarz owalna

Wzrost: 181-185 CM
Kolor oczu: JASNE

