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UDERZENIE W SŁUPSKIE AGENCJE TOWARZYSKIE
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Policjanci CBŚP, przy wsparciu KMP w Słupsku zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w
zorganizowanej grupie przestępczej, likwidując przy tym agencje towarzyskie. Śledztwo dot.
czerpania korzyści z nierządu oraz przestępczości narkotykowej prowadzi Prokuratura Okręgowa
w Słupsku, na wniosek której sąd tymczasowo aresztował 6 podejrzanych.

Policjanci z Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku
rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie m.in. czerpali korzyści z nierządu.
Z ustaleń śledztwa prowadzonego od wielu miesięcy wynika, że na terenie Słupska zorganizowano tzw. mieszkaniówki
czyli agencje towarzyskie, w których mogło pracować kilkadziesiąt kobiet. Według funkcjonariuszy podejrzani mogli
uzyskać z tej działalności co najmniej 163 tys. zł. Wszystko wskazuje na to, że zajmowali się także na terenie woj.
zachodniopomorskiego i pomorskiego rozprowadzaniem znacznych ilości narkotyków w postaci marihuany, amfetaminy
oraz kokainy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa mogła działać od września 2019 roku aż do jej rozbicia.
We wtorek policjanci CBŚP, przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali 8 osób,
likwidując jednocześnie agencje towarzyskie działające w wynajmowanych mieszkaniach. Działania zostały
przeprowadzone w Słupsku i w Szczecinie. Podczas akcji zabezpieczono amfetaminę, marihuanę, maczetę, pałkę
teleskopową oraz noże. Zatrzymani do głównie mieszkańcy Słupska. Większość z nich jest dobrze znana policjantom,
ponieważ w przeszłości wchodzili w konﬂikt z prawem, m.in. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw
narkotykowych i przeciwko życiu i zdrowiu.
W Prokuraturze Okręgowej w Słupsku zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie
przestępczej, w tym 1 osobie przedstawiono zarzut kierowania tą grupą. Usłyszeli również odpowiednio zarzuty dot.
m.in. popełnienia przestępstw związanych z obrotem narkotykami, czerpaniem korzyści majątkowych z prostytucji czy

dokonywaniem wymuszeń rozbójniczych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego 6 podejrzanych zostało
tymczasowo aresztowanych.
Śledztwo jest rozwojowe i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
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