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LIST GOŃCZY
Prokurator Rcjtlnt,,rvr" rv Słupsku st<ls<lrvnic

cl<l

postalrrlrvicl.ia l, clnla 8 l<rvictnia 2()l5 r,

rłr,clanego rv spralvie 1 Ds. 1768113

I.

Zarządza Poszukirvanie listem gończym rużej wvmienionego podejrzaneuo:

1. Njazwisko i imlona
Gruegotz Kamowski
2. Pseudorum
3. Imię ojca
Czesław
4. Imię i nazwisko panieńskie matki Janina z domuJażdżewska
5. Data i miejsce utodzenia
11wrześniat975 t. w Człuchowie
6. Ostatnie miejsce zamieszkańa 77-300 Człuchów, os. Piasto§/skle12/6
7. Ostatrrie miejsce pt^cy
btak danych
8. Adres rodziców lub todziny brak danych
9. Zalvod

bmk danych

10. Rvs<lpis

btak danych

11. Krótki opis czynu przestępnego zatzucanego posżukiwanemu otaz kwallttkacia
pr^wft2;

w okresie od 1 wtześnia 2011 r. do 27 maja 2012 r. w Człuchowie czerpał kotzyśctmajątkowe

z uPravłiania prosĘtucji przez Magdalenę GłowacĘt inne ustalone osoby v/ ten sposób, źe
za odPłatnoŚcią wykon},wał na zlecerue Jerzego Czartowskiego i ZbĘńewa T'uchułki funkcję
ochtońatza w miejscach, gdzie uptawiana była ptostytucja, z czego osiągnął korzyść
majątkowa w nieustalonej wysokości

ti. o

czynz att.204

§ 2 k.k.

1,2. Data i §ygnatufa postanowieńa o tymczasowym aresztowaniu:

Postanowienie Sądu Reionowego w Słupsku z dńa17,matca2015 t. sygn. II Kp 43/15
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Nakaz ptzyjęcia do najblŁszego aresżtu śledczego

af

e

sz

towaniu.

,§-

§:]

prokurator

Reionowei

ki

i

2

