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ZAGINIENI
Osoby zaginione. Co roku ginie w Polsce kilka tysięcy ludzi. Są to w nomenklaturze policyjnej "osoby zaginione".

Ostatnie miejsce zameldowania:
MIĘDZYRZECZ
Data urodzenia: 1932
Wzrost: 176-180 CM
Kolor oczu: JASNE
Cechy rysopisowe:
• SYLWETKA: sylwetka szczupła, wysmukła
• WŁOSY: włosy krótkie; włosy siwe
• SZCZĘKA GÓRNA: bez określenia rodzaju
• USZY / UCHO: uszy wyraźnie przylegające
• NOS: nos średni
• TWARZ: twarz owalna
Zawiadomienie o zaginięciu osoby zgłoszono w
dniu 25.02.2007r. (zaginięcie 23.02.2007r.)
Wyszedł z domu mówiąc, że udaje się do
lekarza i do chwili obecnej nie nawiązał
kontaktu z nikim z rodziny ani znajomych.

Ostatnie miejsce zameldowania:
PRZYTOCZNA
Data urodzenia: 1981
Zawiadomienie o zaginięciu osoby zgłoszono w
dniu 06.03.2007r. przez pracownika DPS –
Rokitno (przebywał tam 3 lata)

Data urodzenia: 1976
Wzrost: 171-175 CM
Kolor oczu: CIEMNE
Cechy rysopisowe:
• SYLWETKA: sylwetka szczupła, wysmukła
• WŁOSY: włosy proste; włosy krótkie; włosy
ciemne
• UZĘBIENIE: uzębienie pełne
• USZY / UCHO: uszy wyraźnie odstające
• NOS: nos średni
W dniu 04.05.2008r. około godziny 20.00
wyszedł z domu pojeździć rowerem i do chwili
obecnej nie wrócił

Data urodzenia 1980r.
Cechy rysopisowe:
Wzrost 171-175 CM;
Oczy CIEMNE
SYLWETKA:waga 70-89 kg; sylwetka szczupła,
wysmukła;
WŁOSY:włosy czarne; włosy krótkie; włosy
ciemne;
TWARZ:broda; cera czerwona; bokobrody, baki;
CZOŁO:czoło wysokie;
OCZY / OKO:oczy szeroko rozstawione;
ŁUK BRWIOWY:brwi zrośnięte;
NOS:nos prostolinijny; koniuszek nosa gruby;
USZY / UCHO:uszy duże;
WARGI (USTA):wargi cienkie; duże braki w
uzębieniu
PODBRÓDEK:podbródek wyraźnie cofnięty;
W dniu 20.04.2016r około godz 06:00 opuścił
miejsce przebywania, zabierając ze sobą rzeczy
osobiste oddalił się w nieznanym kierunku. Do
chwili obecnej nie nawiązał kontaktu. Ubrany w
kurtkę koloru czarnego, spodnie typu moro,
buty sportowe koloru czarnego z zielonymi
elementami. Posiadał przy sobie czerwoną
torbę podróżną typu jamnik. Ostatni raz
widziany w pobliżu stacji paliw STATOIL Nowa
Niedzrwica przy drodze krajowej K-24
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