
 
16.02.2019, 01:07   Chicago (AP, Reuters, media/PAP)

USA/ W strzelaninie, do jakiej doszło w stanie Illinois
zginęła 1 osoba (opis)
 
W strzelaninie, do jakiej doszło w piątek w mieście Aurora w stanie Illinois, zginęła jedna
osoba, a cztery inne odniosły rany - poinformował rzecznik władz miejskich Clayton
Muhammad. W wypowiedzi dla kanału ABC7 zaznaczył on, że "napastnika zneutralizowano".
 
Śmierć jednej osoby potwierdził również Chris Nelson z biura biegłych sądowych zajmujący się
badaniem okoliczności śmierci osób zmarłych nagłą śmiercią dla hrabstwa Kane, gdzie
znajduje się zamieszkiwana przez 200 tys. mieszkańców Aurora.
 
Korespondent AP twierdzi, że w pobliżu parku przemysłowego, gdzie doszło do strzelaniny
parkuje obecnie kilkanaście karetek pogotowia skierowanych do akcji.
 
W ocenie policji sytuacja znajduje się pod kontrolą i "nie ma żadnego, bieżącego zagrożenia
dla ludności". Tak napisano w oświadczeniu biura szeryfa dla hrabstwa Kane po zakończeniu
akcji.
 
W pierwszych doniesieniach wskazywano, że wiele osób odniosło rany, w tym - czterech
funkcjonariuszy policji. Ich stan jest stabilny - powiedział dziennikarzom rzecznik władz
miejskich Clayton Muhammad. Rzecznik nie wyjaśnił jednak, ilu funkcjonariuszy odniosło rany.
Nie uściślił również, czy rany odniesione przez funkcjonariuszy zostały spowodowane
wystrzałami.
 
Napastnika ujęto - informowały wcześniej władze miasta na Twitterze. Tożsamość, wiek i płeć
osoby, która strzelała, nie są znane. W ocenie Johna Probsta - jednego ze świadków
wydarzenia, pracownika firmy Henry Pratt Co., przed siedzibą której doszło do strzelaniny -
sprawcą był mężczyzna, który biegł wzdłuż ulicy i strzelał do ludzi z pistoletu z celownikiem
laserowym.
 
Probst powiedział agencji Associated Press, że bez trudu rozpoznałby napastnika. Był on
rzekomo zatrudniony w firmie Henry Pratt Co.
 
Dokładna liczba rannych zostanie podana podczas konferencji prasowej, którą już
anonsowała policja oddalonej 65 km od Chicago Aurory.
 
Centrum medyczne "Presence Mercy" potwierdziło, że w placówce hospitalizowane są dwie
osoby ranne w strzelaninie. Trzecia osoba - jak wyjaśnił rzecznik tego centrum medycznego,
Matt Wakely - została przetransportowana helikopterem do innej kliniki.



 
Agencja AP ustaliła, że po jednej osobie przyjęły szpitale Good Samaraitan i luterański ogólny.
 
Do strzelaniny miało dojść w piątek wczesnym popołudniem w parku przemysłowym w
mieście Aurora. (PAP)
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