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Pięć osób postrzelonych w Luizjanie; w USA trzy
strzelaniny w ciągu 24 godzin
 
W nocy z niedzieli na poniedziałek pięć osób z ranami postrzałowymi trafiło do szpitala w
Shreveport w Luizjanie. Była to trzecia duża strzelanina w Stanach Zjednoczonych w ciągu 24
godzin.
 
Do wymiany ognia na północy Luizjany doszło późnym wieczorem czasu miejscowego. Strzały
padły w korku na drodze.
 
Nie wiadomo, w jakim stanie znajdują się postrzeleni. Media donoszą, że jedna osoba została
trafiona w głowę.
 
Strzelanina w Shreveport wstrząsnęła Ameryką, gdyż była trzecią w ciągu 24 godzin.
 
Wcześniej w niedzielę trzy osoby zmarły od kul w Austin w Teksasie. Policja zidentyfikowała
domniemanego sprawcę - to 41-letni Stephen Nicholas Broderick, były zastępca szeryfa
hrabstwa Travis. Mężczyzna został w poniedziałek aresztowany.
 
Oprócz tego trzy osoby zginęły, a dwie zostały ranne w niedzielnej wymianie ognia w barze w
hrabstwie Kenosha w stanie Wisconsin na północ od Chicago.
 
W ostatnich tygodniach w Stanach Zjednoczonych regularnie dochodzi do strzelanin z
ofiarami śmiertelnymi. W czwartek wieczorem osiem osób zostało zastrzelonych w magazynie
firmy kurierskiej FedEx w Indianapolis. W USA podnoszą się apele do prezydenta Joe Bidena
oraz Kongresu o nałożenie ograniczeń na prawo do posiadania broni.
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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.


