Man door misdrijf
overleden

Śmiertelna ofiara przestępstwa
Tomatenstraat - Leiden
Policja prosi o pomoc w śledztwie prowadzonym
w sprawie śmierci 38-letniego Tomasza Kierata.

De politie vraagt uw hulp in het onderzoek naar de
dood van de 38-jarige Tomasz Kierat.

Ofiara przestępstwa
W niedzielę wieczorem, 24 września
około godziny 19:45 funkcjonariusze
znaleźli w mieszkaniu przy ulicy
Tomatenstraat zwłoki Tomasza
Kierata. Śledztwo wykazało, że
Tomasz padł ofiarą przestępstwa.

Aangetroffen lichaam
Op zondagavond 24 september rond
19.45 uur troffen agenten het levenloze lichaam van
Tomasz Kierat aan in een woning aan
de Tomatenstraat. Uit onderzoek blijkt dat Tomasz door een misdrijf om
het leven kwam.

Informacje
Czy ktoś widział Tomasza lub z nim rozmawiał w
okolicy Tomatenstraat? Czy ktoś wie, gdzie
Tomasz przebywał? A może ktoś znał Tomasza
osobiście lub posiada inne informacje? Policja prosi
takie osoby o kontakt.

Heeft u informatie?
Heeft u Tomasz wel eens gezien of gesproken hier in de
buurt? Weet u wat Tomasz’ verblijfplaats was? Kende u
Tomasz persoonlijk of heeft u andere
informatie? Neem dan contact op met de politie.

Czy ktoś coś widział, coś słyszał?
Czy może ktoś coś widział w niedzielę 24 września
pomiędzy godziną 13:45 a 19:45 w okolicach
mieszkania przy Tomatenstraat 60? Może ktoś był
świadkiem tego przestępstwa lub posiada inne
informacje? Taki świadek jest dla nas bardzo ważny!
Przekaż posiadane informacje grupie śledczej,
dzwoniąc pod numer 0900-8844. Jeżeli informacje
chcesz przekazać anonimowo, prosimy o kontakt pod
numerem 0800-7000. Możliwa jest również
osobista rozmowa z funkcjonariuszem Wydziału
Wywiadu Kryminalnego 079-345 8999.

Iets gezien? Iets gehoord?
Heeft u op zondag 24 september tussen 13.45 en 19.45
uur iets gezien bij de woning aan de Tomatenstraat
nummer 60? Of bent u getuige geweest van dit misdrijf
of heeft u andere informatie? Dan bent u een belangrijke getuige!
Deel deze informatie met de recherche via
0900-8844.
Liever anoniem? Bel dan met M. Meld Misdaad
Anoniem via 0800-7000. Spreekt u liever met
iemand van het Team Criminele inlichtingendienst
079-345 8999.

Bel 0900-8844,
0800-7000 of
079-345 8999

Zadzwoń pod numer
900-8844, 0800-7000
lub 079-345 8999

