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BIAŁA PODL: ODPOWIEDZĄ ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD 11-LATKIEM
Bialscy policjanci ustalili nieletnich sprawców znęcania się nad 11-letnim mieszkańcem powiatu. Do
zdarzenia doszło na początku czerwca br. Nagranie z tego zdarzenia funkcjonariusze otrzymali od
jednej ze stacji telewizyjnych. Dzięki intensywnej pracy mundurowych 14, 15 oraz 16-latek traﬁli już
przed oblicze Sądu Rodzinnego. Wobec nastolatków zastosowany został nadzór kuratora.
W miniony piątek policjanci bialskiej komendy otrzymali nagranie od jednej ze stacji
telewizyjnych. Widoczny był na nim nastolatek, zmuszany przez inne osoby do
określonego zachowania. Chłopak miał wykonywać ich polecenia w tym całować buty,
by Ci nie wrzucili do wody jego roweru. Jeden z uczestników całe to zdarzenie nagrał
telefonem

komórkowym.

Po

tym

ﬁlm

udostępniony

został

na

portalu

społecznościowym.
Po otrzymaniu tej informacji policjanci natychmiast zajęli się sprawą. Bardzo istotne
było dla nas ustalenie, gdzie nagrany został ﬁlm oraz kim jest pokrzywdzony. Dzięki
pracy bialskich policjantów jeszcze tego samego dnia ustalono , że do zdarzenia
doszło w jednej z miejscowości w gm. Biała Podlaska. Policjanci dotarli też do
pokrzywdzonego nastolatka. Okazało się, że jest to 11-letni mieszkaniec naszego
powiatu. Mundurowi potwierdzili, że sytuacja miała miejsce na początku czerwca br.
Pokrzywdzony nastolatek łowił wówczas ryby w zbiorniku wodnym. Gdy podeszła do
niego grupa starszych chłopaków, w obawie o swoje zdrowie wykonywał wydawane
przez nich polecenia. Nastolatkowie znęcali się nad młodszym chłopakiem, stosowali
groźbę zmuszając do określonego zachowania. Pomimo tego, że chłopak spełniał ich
polecenia rower został wyrzucony przez nich do wody. To sam 11-latek musiał wyjąć go
na brzeg.
Kilka godzin po zgłoszeniu policjanci dotarli też do pozostałych osób biorących udział w zdarzeniu. Okazało się, że są to 15 i
16-latek z gm. Biała Podlaska oraz ich 14-letni znajomy z powiatu łosickiego. Materiały sprawy przekazane zostały do Sądu
Rodzinnego w Białej Podlaskiej. Wobec całej trójki nieletnich sprawców czynu karalnego zastosowany został środek
wychowawczy w postaci nadzoru kuratora.
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