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Zatrzymania 13 osób w związku z zarzutami handlu ludźmi, sutenerstwa,
stręczycielstwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Na polecenie Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach policjanci
zatrzymali 13 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej
zajmującej się stręczycielstwem i sutenerstwem. Dwóm z podejrzanych zarzucono
także przestępstwa związane z handlem ludźmi.
Wśród zatrzymanych jest 8 mężczyzn w wieku od lat 23 do 38 i 5 kobiet w
wieku od 23 do 47 lat. Wszyscy oni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie
przestępczej, przy czym zarzut kierowania tą grupą przedstawiony został 38-latkowi.
On, jak i jego o 12 lat młodszy kolega podejrzani są także o usiłowanie handlu ludźmi.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, grupa przestępcza działała co najmniej w
okresie od czerwca 2013 do 30 listopada 2014. Podejrzani utrzymywali się z
dochodów, uzyskiwanych co najmniej przez 7 kobiet trudniących się prostytucją.
Były one wyszukiwane spośród kobiet będących w ciężkiej sytuacji finansowej,
najczęściej samotnie wychowujących dzieci. Podejrzani zapewniali opiekę nad ich
dziećmi i organizowali „uprawianie” prostytucji. Usługi w tym zakresie świadczone
były przede wszystkim w rejonie często uczęszczanych dróg województwa łódzkiego,
zwłaszcza w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego, Łowicza, Jeżowa, Łasku i
Sieradza.
W ramach ustalonego podziału ról, poszczególni podejrzani wykonywali
zadania związane z organizacją świadczenia przez kobiety usług seksualnych. Były
one dowożone w pobliże dróg komunikacyjnych. Zapewniano im ochronę; w zamian
za to musiały oddawać 50-60 % dziennego dochodu. Kobietom zapewniano także
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mieszkania, zakupy odzieży i opiekę lekarską. Wpływy i ich podział były
ewidencjonowane.
Wczoraj zostały przeprowadzone liczne przeszukania, w toku których
zabezpieczono m.in. komputery, telefony komórkowe notatniki z zapisami
dotyczącymi prowadzonej działalności a także samochody, motocykl i gotówkę w
kwocie 120 tys. złotych.
Trwają przesłuchania podejrzanych, prawdopodobnie jeszcze dziś, co do części
z nich zostaną skierowane wnioski o tymczasowe aresztowanie.
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