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IZDEBSKI EUGENIUSZ
23.02.2022
Drugie imię: CZESŁAW

Zgłoś osobę!!!

Imię ojca: CZESŁAW
Imię matki: KRYSTYNA
Nazwisko panieńskie matki: RADZIKOWSKA
Płeć: mężczyzna
Miejsce urodzenia: Data urodzenia: 1969-06-14
Pseudonim: PUŁKOWNIK AMPEREK
Ostatnie miejsce zameldowania: SITNO
Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
LU Komisariat Międzyrzec Podlaski, Ul. Staromiejska 32, 21-560 Międzyrzec Podlaski
telefon: 47 814 5210
email: kpmiedzyrzecpodlaski@lu.policja.gov.pl
poszukuje na podstawie: Art. 299 § 1 Przyjmowanie, przekazywanie lub wywożenie za granicę, pomaganie do
przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowanie innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie
utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycie, zajęcie albo orzeczenie
przepadku środków płatniczych, papierów wartościowych lub innych wartości dewizowych, prawa majątkowego
albo mienia ruchomego lub nieruchomego, pochodzącego z korzyści związanych z popełnieniem czynu
zabronionego (pranie pieniędzy), Art. 209 § 1 Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na sprawcy z
mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub
innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, Art. 278 § 1
Zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej

Poszukujące jednostki policji:
LU KWP Lublin
Podstawy poszukiwań:
Art. 299 § 1 Przyjmowanie, przekazywanie lub wywożenie za granicę, pomaganie do przenoszenia własności lub
posiadania albo podejmowanie innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie
przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszcz

Cechy rysopisowe
SYLWETKA: fotograﬁa z roku 2002, zdjęcie zeskanowane, mężczyzna, waga 50-69 kg, sylwetka szczupła,
wysmukła
RAMIONA / RAMIĘ: czaszka, kobieta (postać, sylwetka, Statua Wolności), wąż, żmija, tatuaż rysunek, znak
symboliczny, tatuaż kompozycja rysunkowa
PLECY: smok, tatuaż rysunek, znak symboliczny
WŁOSY: włosy proste, włosy krótkie, włosy: uczesanie na jeża, włosy czarne
WARGI (USTA): wargi średnie
USZY / UCHO: uszy wyraźnie odstające, uszy średnie, blizna(y) po ranie szarpanej
NOS: nos średni, grzbiet nosa wklęsły
OCZY / OKO: oczy normalnie osadzone
CZOŁO: czoło średnie
TWARZ: cera śniada, twarz owalna

Wzrost: 166-170 CM
Kolor oczu: CIEMNE

