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Wielomiesięczna wspólna praca ostrowskiej Policji i Prokuratury zaowocowała ustaleniem i
zatrzymaniem 12 osób zajmujących się czerpaniem korzyści z cudzego nierządu. Dziesięciu
mężczyzn i dwie kobiety podejrzane są również o popełnienie szeregu innych przestępstw. Grozi
im od 2 do 12 lat więzienia.
Ostrowscy kryminalni już od dłuższego czasu przyglądali się funkcjonowaniu agencji towarzyskiej działającej na terenie
jednej z miejscowości powiatu ostrowskiego, sprawdzając sygnały o nielegalnej działalności lokalu. Praca policjantów
przyczyniła się do ustalenia kilku osób, które związane bezpośrednio lub pośrednio z działalnością lokalu, czerpały
korzyści z prostytucji zatrudnionych tam kobiet.
Zaczęły się pierwsze zatrzymania. Przed oblicze organów ścigania traﬁli barmani, ochroniarze, sutenerzy. Kilkoro z
zatrzymanych osób znanych było już Policji. To osoby karane uprzednio za przestępstwa kryminalne i odbywające już
wcześniej kary pozbawienia wolności.
Jednocześnie prowadzone przez Prokuraturę i Policję czynności odkryły również szereg innych przestępstw, których
dopuścili się zatrzymani. Były to między innymi rozboje, wymuszenia rozbójnicze, ściąganie haraczy, nielegalne
posiadanie broni, czerpanie korzyści z nierządu uprawianego przez przydrożne prostytutki. Ujawniono również fakt
posługiwania się sfałszowanymi dokumentami, którymi posłużył się jeden z przestępców.
Prowadzący śledztwo nie mieli łatwego zadania. Środowisko osób uprawiających prostytucję jest bardzo hermetyczne.
Osoby takie, często zastraszane boją się składać zeznania, co utrudnia pracę dowodową i wymaga ciągłego
poszukiwania nowych dowodów w sprawie.
Wspólna praca prokuratorów i policjantów przyniosła jednak spodziewane efekty. Zebrane przez prowadzących śledztwo
dowody doprowadziły ostatecznie do zatrzymania 12 osób, które odpowiadać będą między innymi za wspólne lub w
różnych konﬁguracjach popełnione przestępstwa rozbójnicze, oszustwa, wyłudzenie odszkodowania za rzekomo
skradziony samochód, który przestępcy rozebrali na części i porzucili, fałszywe zawiadomienie o przestępstwie,
czerpanie korzyści z cudzego nierządu, nielegalne posiadanie broni a nawet jazdę wbrew prawomocnemu wyrokowi
sądu o zakazie kierowania pojazdami.
Zatrzymanym w tej sprawie przestępcom grozi od 2 do 12 lat więzienia.
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