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Człuchów, dnia 23 kwietnia 2013r.
(miejscowość)

(oznaczenie prokuratury)

Sygn. akt Ds. 355/13
Komenda Powiatowa Policji
w Człuchowie

LIST GOŃCZY
Tomasz Klukowski – Prokurator Rejonowy w Człuchowie
stosownie do swego postanowienia z dnia 23 kwietnia 2013r.
wydanego na podstawie art. 279§1 kpk w sprawie Ds. 355/13

I.

Zarządza
poszukiwanie
podejrzanego(ej):

listem

gończym

niżej

wymienionego(ej)

1. Nazwisko i imiona Kłos Tomasz
2. Pseudonim
3. Imię ojca Tadeusz
Imię i nazwisko panieńskie matki Grażyna Lenc
4. Data i miejsce urodzenia 02.12.1984r. w Człuchowie
Nr ewidencyjny PESEL 84120208052
5. Ostanie miejsce zameldowania 77-300 Człuchów, os. Wazów 15/15
6. Ostatnie miejsce zamieszkania j/w
7. Zawód spawacz i operator wózków widłowych
8. Obywatelstwo polskie
9. Płeć mężczyzna

Tomasz Kłos podejrzany jest o to, że:
I. w okresie od 1 lutego 2008 do 30 kwietnia 2008r. w Człuchowie, działając w wykonaniu z
góry powziętego zamiaru i wbrew przepisom Ustawy, co najmniej dziesięciokrotnie posiadał
substancję psychotropową w postaci amfetaminy, którą zakupił od Andrzeja Potymki w ilości

od 1 do 3 gram każdorazowo, za kwotę po 30 zł za 1 gram przy czym łącznie posiadał co
najmniej 14 gram tej substancji psychotropowej
tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii w zw. z art. 12 kk
II. w okresie od 1 maja 2008r. do 30 czerwca 2008 r. w Człuchowie działając w wykonaniu z
góry powziętego zamiaru i wbrew przepisom Ustawy posiadał od 10 do 15 razy substancję
psychotropową w postaci amfetaminy, którą zakupił od Magdaleny Pietrzyńskiej w ilości po 1
gram każdorazowo, za kwotę 30 zł za 1 gram, przy czym łącznie posiadał od 10 do 15 gram
tej substancji psychotropowej,
tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii w zw. z art. 12 kk
III. w lipcu 2008r. w Człuchowie, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, 13 razy
pośredniczył w sprzedaży substancji psychotropowych w postaci amfetaminy w ilościach od
0,5 grama do 10 gram każdorazowo, przy czym substancję tę otrzymywał od Magdaleny
Pietrzyńskiej, a następnie przekazał ją innym osobą, w tym 6 razy mężczyźnie o pseudonimie
Bera, 4 razy Mateuszowi Białkowi, 1 raz Jakubowi Świadkowi i 2 razy nieustalonym osobą,
czym ułatwił tym osobą zażycie tych substancji psychotropowych,
tj. o przestępstwo z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii w zw. z art. 12 kk
IV. w 2007r. w Człuchowie, działając wbrew przepisom Ustawy, udzielił Danielowi
Chwastkowi środek odurzający w postaci 0,5 grama suszu marihuany
tj. o przestępstwo z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii
V. w dniu 02 listopada 2008r. w Człuchowie, działając wbrew przepisom Ustawy, udzielił
Danielowi Chwastkowi środek odurzający w postaci suszu marihuany, w ilości około 0,25
grama
tj. o przestępstwo z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii

10. Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
10 kwietnia 2013r. II Kp 49/13 (Ds. 355/13)
Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym
najbliższej jednostki Policji lub prokuratora (art. 280§1 pkt.4 kpk).
Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi
kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239§1 kk).
Załączniki:
1. Odpis postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
2. Nakaz przyjęcia do najbliższego Aresztu Śledczego.

………………………………….
(podpis i pieczęć prokuratora)

*) niepotrzebne skreślić

