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CBŚP zlikwidowało agencję towarzyską w
Cieszynie
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We wtorek (21.01) odbyła się zorganizowana akcja Centralnego Biura Śledczego Policji,
mająca na celu rozbicie grupy przestępczej – sieci agencji towarzyskich tzw.
„mieszkaniówek”. Jak się okazuje, działania były podejmowane również w Cieszynie, gdzie
również miała znajdować się agencja.

zdjęcie udostępnione przez cbśp

- CBŚP zatrzymało 7 osób podejrzanych czerpanie korzyści z działalności sieci agencji towarzyskich. W
wyniku akcji zlikwidowano 19 agencji tzw. "mieszkaniówek", z których miesięczny utarg, po odliczeniu
kosztów funkcjonowania, mógł wynosić nawet 80 tys. zł, a rocznie mógł dochodzić do blisko miliona
złotych. Grupa mogła działać w 24 miastach na terenie 5 województw. W trakcie przeszukań policjanci
zabezpieczyli m.in. gotówkę w kwocie ponad 300 tys. zł. Dwie osoby podejrzane o kierowanie tą grupą
przestępczą zostały tymczasowo aresztowane. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Krajowa w Rzeszowie –
poinformowało dziś CBŚP na swojej stronie internetowej.
W wyniku akcji przeprowadzonej we wtorek przez policjantów CBŚP z Rzeszowa, wspartych przez funkcjonariuszy
biura z zarządów w Katowicach, Krakowie, Kielcach, Wrocławiu i Lublinie, a także policjantów z Komendy
Wojewódzkiej w Rzeszowie, zlikwidowano 19 agencji towarzyskich, tak zwanych „mieszkaniówek”. Jedna z nich miała
znajdować się w Cieszynie – przeprowadzenie akcji w nadolziańskim grodzie potwierdza w swoim komunikacie
Prokuratura Krajowa (druga z terenu województwa śląskiego miała być usytuowana w Czechowicach-Dziedzicach).
W działaniach wzięło udział prawie 150 policjantów. Funkcjonariusze zatrzymali 7 osób, w wieku od 28 do 48 lat. Nie

wiadomo, czy jacyś zatrzymani to mieszkańcy powiatu cieszyńskiego. Działania miały na celu likwidację
zorganizowanej grupy przestępczej - Prokurator ustalił, że grupa czerpała korzyści majątkowe z uprawiania
prostytucji przez co najmniej 111 kobiet (w tym cudzoziemki) i uczyniła sobie z tego procederu stałego
źródła dochodu – wyjaśnia Prokuratura Krajowa na swojej stronie internetowej.
Grupa miała wyszukiwać do wynajęcia lokale mieszkaniowe, w których świadczone były usługi seksualne. Jak ustaliła
prokuratura, podejrzani analizowali ogłoszenia konkurencyjnych agencji towarzyskich oraz dziewczyn świadczących
indywidualne usługi seksualne, celem ustalenia stawek za dobowe wynajęcie pokoju kobietom świadczącym usługi
seksualne - Ponadto podejrzani wyznaczali osoby odpowiedzialne za zebranie pieniędzy pochodzących z
prostytucji, ustalali ceny dobowego wynajęcia poszczególnych mieszkań, w których świadczone były usługi
seksualne, finansowali wynajmowanie lokali mieszkalnych, w których usługi te były świadczone oraz
ogłoszenia towarzyskie zamieszczone na portalach internetowych – wylicza Prokuratura Krajowa.
Czyny zarzucone podejrzanym kwalifikowane z art. 258 par. 1 i 3 kodeksu karnego zagrożone są karą do 10 lat
pozbawienia wolności.
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