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Wojewoda kujawsko-pomorski: Sprawca ataku w Brześciu
leczył się psychiatrycznie (krótka)
 
Zamaskowany młody mężczyzna w wieku 18 lat, były uczeń tej szkoły, leczący się
psychiatrycznie wtargnął na teren szkoły i dokonał aktu terrorystycznego - poinformował w
poniedziałek wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.
 
Podkreślił, że do zdarzenia doszło przed godz. 10. "Zostały użyte materiały, które można
zakwalifikować jako materiały wybuchowe oraz użył broni palnej, z której oddał kilka strzałów
w stronę pracowników oraz uczniów" - przekazał dziennikarzom wojewoda kujawsko-
pomorski Mikołaj Bogdanowicz.
 
Poinformował, że dwie osoby trafiły do szpitala. To uczennica szkoły w Brześciu- Kujawskim,
która została odwieziona helikopterem ratownictwa medycznego do Torunia, do
wojewódzkiego szpitala zespolonego oraz sprzątaczka. "Trafiła do szpitala miejskiego we
Włocławku. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są poddawane odpowiednim
procedurom" - powiedział wojewoda kujawsko-pomorski.
 
Podkreślił, że sprawca został zatrzymany przez pracownika szkoły. "Został zatrzymany przez
woźnego i przetrzymany do czasu przyjazdu policji. Na szczęście nikomu nic się nie stało" -
mówił Bogdanowicz.
 
Przekazał również wyrazy współczucia dla rodzin. "Zaopiekowaliśmy się nimi" - dodał
Bogdanowicz.
 
W poniedziałek do szkoły podstawowej w Brześciu-Kujawski wtargnął 18-latek. Z informacji
policji wynika, że sprzątaczka została postrzelona, a 11-letnia uczennica szkoły ucierpiała w
wyniku wystrzału petardy.(PAP)
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Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

andrz
Podświetlony

andrz
Podświetlony


