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ZAGINIENI
08.01.2015r.

Komenda Miejska Policji w Lesznie prowadzi poszukiwania osób
zaginionych.

Wszystkie osoby, które widziały osoby zaginione i znają ich aktualne miejsce pobytu lub mogą
udzielić jakichkolwiek informacji mogących pomóc w ich odnalezieniu, prosimy o kontakt
telefoniczny z Komendą Miejską Policji w Lesznie pod numerami telefonów:

65-523-16-55, 65-523-16-13 lub telefon alarmowy 997 w całym kraju.

KRYSTYNA ŁUC
c. Stanisława i Stanisławy zd. Woskowska
ur. 08.06.1949r.
zam. Klonówiec 47, gm. Lipno

Zaginiona w dniu 26.06.2011r. około godz. 23:00 wykorzystując sen domowników
wyszła z domu udając się w nieznanym kierunku i do chwili obecnej nie powróciła i nie
nawiązała kontaktu z rodziną.

Rysopis: wiek z wyglądu 65 lat, szczupła budowa ciała, wzrost około 168cm, włosy
krótkie koloru szpakowatego.

Ubiór: nie ustalony, posiadała przy sobie torebkę koloru czarnego.
Znaki szczególne: całkowity brak uzębienia.

-------------------------------------------------------------------------------------------

KAZIMIERZ BIEL
s. Wojciecha i Stanisławy
ur. 16.05.1951 roku w Szczawnicy
ostatnio zamieszkały: Leszno ul. Chociszewskiego 25

Zaginiony Kazimierz Biel w 2009 roku opuścił swoje miejsce zamieszkania i do
dnia dzisiejszego nie nawiązał kontaktu z rodziną.
Rysopis: wiek z wyglądu 60-65 lat, szczupła budowa ciała , wzrost ok. 170 cm, brunet, oczy
szare, twarz owalna, uszy normalne, nos duży, widoczne braki w uzębieniu.

Znaki szczególne: tatuaż przedstawiający litery na prawej dłoni.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Komenda Miejska Policji w Lesznie prowadzi poszukiwania zaginionej:

ŁUC Krystyna
c. Stanisława i Stanisławy
zd. Woskowska
ur. 08.06.1949r.
zam. Klonówiec 47
gm. Lipno

Zaginiona w dniu 26.06.2011r. około godz. 23:00 wykorzystując sen domowników wyszła z domu udając się w
nieznanym kierunku i do chwili obecnej nie powróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Rysopis: wiek z wyglądu 65 lat, szczupła budowa ciała, wzrost około 168cm, włosy krótkie koloru
szpakowatego.

Ubiór: nie ustalony, posiadała przy sobie torebkę koloru czarnego.

Znaki szczególne: całkowity brak uzębienia.

Wszystkie osoby, które widziały zaginioną i znają jej aktualne miejsce pobytu lub mogą udzielić
jakichkolwiek informacji mogących pomóc w odnalezieniu zaginionej, prosimy o kontakt telefoniczny z
Komendą Miejską Policji w Lesznie pod numerami telefonów:

65-523-16-55, 65-523-16-13 lub telefon alarmowy 997 w całym kraju.
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