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 Postępowanie w związku z obrażeniami ciała 3 miesięcznego chłopca  

 

Prokuratura Rejonowa w Zgierzu wraz z głowieńską policją prowadzi 

postępowanie mające na celu ustalenie w jakich okolicznościach doszło do 

powstania obrażeń u 3 miesięcznego chłopca, który trafił do jednego z łódzkich 

szpitali. Do dyspozycji prokuratury  został zatrzymany 28 letni ojciec dziecka 

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, 28 latek zamieszkiwał ze swoją konkubiną 

w Głownie. Wspólnie zajmowali się wychowaniem 3 miesięcznego synka. 

Wczoraj około godziny 16,  asystent rodziny powiadomiona została przez 

matkę chłopca, że w godzinach rannych na jego ciele –w okolicach brody i czoła, 

zauważyła siniaki. 

 Następnie, kobieta z asystentem rodziny i pracownicą MOPS udały się wraz 

dzieckiem do pobliskiej poradni. Pediatry potwierdził istnienie zasinień. Chłopiec 

został przewieziony do specjalistycznej kliniki w Łodzi.  

Matka nie była w stanie podać okoliczności, w których mogło dojść do 

spowodowania obrażeń ciała. Lekarzowi podała, że przedwczoraj jako ostatni 

dzieckiem zajmował się jej partner . Chłopiec pozostał w szpitalu. Na jego ciele nie 

ujawniono innych obrażeń. Powołany został biegły, który ma określić, czy u 

niemowlęcia nie doszło do powstania poważniejszych obrażeń. W mieszkaniu 

przeprowadzone zostały oględziny, przesłuchano świadków, w tym pracowników 

MOPS i sąsiadów. Cały czas trwają czynności w tej sprawie . 
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Do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Zgierzu zatrzymany został 28 letni 

ojciec. Dziś lub jutro zostaną podjęte decyzje, co do zarzutów jakie zostaną  mu 

postawione. Ich treść jest uzależniona od tego czy dojdzie do ustalenia, by chłopiec 

był już wcześniej ofiarą przemocy. 

Jednocześnie podjęte zostały działania w kierunku podjęcia przez sąd 

rozstrzygnięć w przedmiocie władzy rodzicielskiej. 
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