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ZABŁOTNY MIECZYSŁAW
28.06.2019
Drugie imię: KAZIMIERZ
Imię ojca: BOGUSŁAW
Imię matki: KRYSTYNA

ZABŁOTNY
MIECZYSŁ
AW

Zgłoś osobę!!!

Nazwisko panieńskie matki: ZBOROWSKA
Płeć: mężczyzna
Miejsce urodzenia: Data urodzenia: 1970-11-02
Pseudonim: Ostatnie miejsce zameldowania: KOSZALIN, DOKERÓW 4/1
Obywatelstwo: -

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
WR KMP Legnica Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, 50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33
telefon: (0-71) 340 3400
email: dyzurny@wr.policja.gov.pl rzecznik.kwp@wr.policja.gov.pl kwp@wr.policja.gov.pl
kancelaria@wr.policja.gov.pl
poszukuje na podstawie: 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:
WR KWP Wrocław
Podstawy poszukiwań:
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

Cechy rysopisowe
SYLWETKA: fotograﬁa z roku 2002, fotograﬁa z roku 1997, zdjęcie zeskanowane, był (-a) daktyloskopowany (-a),
ubiór schludny, rozmiar obuwia - 27,5 cm, mężczyzna, waga ponad 90 kg, waga 70-89 kg, sylwetka otyła,

sylwetka średnia
RAMIONA / RAMIĘ: ramiona długie
WŁOSY: włosy proste, włosy krótkie, włosy długie, włosy: uczesanie nienaturalne, włosy: uczesanie na jeża,
włosy szatyn, włosy ciemne
SZYJA: szyja długa, szyja krótka
UZĘBIENIE: uzębienie pełne
WARGI (USTA): wargi średnie
USZY / UCHO: uszy normalne, uszy średnie
NOS: kolor nosa naturalny, nos średni, nos prostolinijny
STOPY / STOPA: stopy zauważalnie duże
NOGI / NOGA: nogi grube, nogi długie
OCZY / OKO: oczy wąsko rozstawione, oczy normalnie osadzone
CZOŁO: czoło niskie, czoło średnie, czoło wysokie
PALCE / PALEC: palce rąk grube, palce rąk krótkie, palce rąk długie
DŁONIE / DŁOŃ: dłonie drobne
TWARZ: cera blada, cera śniada, twarz owalna, brak zarostu

Wzrost: 181-185 CM
Kolor oczu: JASNE

