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ŁAZEWSKI KRZYSZTOF
28.06.2019
Drugie imię: Imię ojca: DARIUSZ

ŁAZEWSKI
KRZYSZTO
F

Imię matki: LILIA

Zgłoś osobę!!!

Nazwisko panieńskie matki: RALICKA
Płeć: mężczyzna
Miejsce urodzenia: BIAŁYSTOK
Data urodzenia: 1986-02-13
Pseudonim: Ostatnie miejsce zameldowania: BIAŁYSTOK, WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 8C/46
Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
BK KMP Białystok Wydział Kryminalny, 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65
telefon: +48 85 670 2305
email: dyzurny.kwp@bk.policja.gov.pl
poszukuje na podstawie: Art. 158 § 1 Udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157
§ 1 - typ podstawowy, Art. 190 § 1 Grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę
osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona (groźba
karalna), 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

Poszukujące jednostki policji:
BK KWP Białystok
Podstawy poszukiwań:
Art. 158 § 1 Udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia
albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1 - typ podstawowy

Cechy rysopisowe

SYLWETKA: waga ponad 90 kg, waga 70-89 kg, sylwetka szczupła, wysmukła
RAMIONA / RAMIĘ: ramiona długie
WŁOSY: włosy proste, włosy krótkie, włosy: uczesanie na jeża, włosy ciemne, włosy brunet, włosy ciemnoblond
SZYJA: szyja długa
UZĘBIENIE: uzębienie pełne
WARGI (USTA): wargi średnie
USZY / UCHO: uszy średnie
NOS: kolor nosa naturalny, nos średni, nos prostolinijny
NOGI / NOGA: nogi długie
OCZY / OKO: oczy normalnie osadzone
CZOŁO: czoło niskie, czoło średnie
TWARZ: cera czerstwa, twarz owalna, twarz trójkątna, brak zarostu

Wzrost: 186-190 CM
Kolor oczu: JASNE

