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ZALEWSKI LESZEK
28.06.2019
Drugie imię: -

Zgłoś osobę!!!

Imię ojca: BOGUSŁAW
Imię matki: IRENA
Nazwisko panieńskie matki: KĘPKA
Płeć: mężczyzna
Miejsce urodzenia: WAŁBRZYCH
Data urodzenia: 1981-11-29
Pseudonim: Ostatnie miejsce zameldowania: GORZYCE, ONUFREGO ZAGŁOBY 1
Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
WR KMP Wałbrzych Wydział Kryminalny, 50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33
telefon: 47 871 34 00, 47 871 35 02
email: dyzurny@wr.policja.gov.pl
poszukuje na podstawie: Art. 291 § 1 Paserstwo - typ podstawowy, Art. 278 § 1 Zabieranie w celu
przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej, 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. 63 ust. 3 Uprawianie maku, z wyjątkiem maku niskomorﬁnowego, konopi, z
wyjątkiem konopi włóknistych lub krzew koki - wbrew przepisom ustawy, jeżeli jest to uprawa mogąca
dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, Art. 62 ust. 1
Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych - wbrew przepisom ustawy, Art. 62 ust. 2
Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, wbrew przepisom ustawy w znacznej ilości,
Art. 178a § 1 Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę
będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Poszukujące jednostki policji:
WR KWP Wrocław
Podstawy poszukiwań:
Art. 291 § 1 Paserstwo - typ podstawowy

Cechy rysopisowe
SYLWETKA: waga 70-89 kg, sylwetka średnia
RAMIONA / RAMIĘ: ramiona długie
WŁOSY: włosy proste, włosy krótkie, włosy: uczesanie do góry, włosy jasne, włosy blond
SZYJA: szyja długa
UZĘBIENIE: uzębienie pełne
WARGI (USTA): wargi średnie
USZY / UCHO: uszy normalne, uszy średnie
NOS: kolor nosa naturalny, nos średni, koniuszek nosa zadarty, nos prostolinijny
POWIEKI / POWIEKA: górne powieki obwisłe
NOGI / NOGA: nogi chude, nogi długie
OCZY / OKO: oczy wąsko rozstawione, oczy normalnie osadzone
CZOŁO: czoło średnie
PALCE / PALEC: palce rąk grube
TWARZ: cera blada, twarz owalna, brak zarostu

Wzrost: 181-185 CM
Kolor oczu: JASNE

