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6 osób zatrzymanych, zlikwidowane 3 agencje towarzyskie, zabezpieczone pieniądze, amunicja,
narkotyki i sprzęt do zagłuszania sygnału radiowego, a także odzyskane dwa luksusowe pojazdy
o wartości 300 tys. złotych - to efekt realizacji policjantów Centralnego Biura Śledczego. Celem
akcji byli członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się czerpaniem korzyści
majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego, w wyniku przeprowadzonej realizacji, zatrzymali kobietę (ps. Doris), liderkę
rozpracowanej zorganizowanej grupy przestępczej, oraz pięciu innych jej członków, którzy na terenie Wrocławia i okolic
zajmowali się m.in. czerpaniem korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby.
W wyniku przeprowadzonych przez funkcjonariuszy przeszukań użytkowanych przez grupę pomieszczeń mieszkalnych,
jak i wykorzystywanych do przestępczej działalności pojazdów, zabezpieczono pieniądze, amunicję, narkotyki, a także
sprzęt elektroniczny do zagłuszania sygnału radiowego.
Na poczet przyszłych kar i roszczeń dokonano zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 200 tys. złotych
oraz odzyskano dwa luksusowe pojazdy o szacunkowej wartości 300 tys. złotych. Jednocześnie podjęte przez
policjantów działania doprowadziły do zlikwidowania prowadzonych przez grupę trzech agencji towarzyskich działających
na terenie Wrocławia oraz okolic.
Wobec wszystkich zatrzymanych członków zorganizowanej grupy przestępczej Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Jednym z
tymczasowo aresztowanych jest osoba wywodząca się ze środowiska pseudokibicowskiego łódzkiej drużyny piłki nożnej.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu przedstawiła zatrzymanym łącznie
14 zarzutów, w tym 5 zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzut kierowania zorganizowaną
grupą przestępczą. Postępowanie prowadzi Centralne Biuro Śledcze pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we

Wrocławiu.
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