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USA/ Strzelanina na Long Island - jedna osoba zginęła,
dwie są ranne
W dużym sklepie spożywczym na Long Island w stanie Nowy Jork doszło we wtorek do
strzelaniny, w której jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Napastnik wciąż jest na
wolności .
Podczas konferencji prasowej komisarz policji hrabstwa Nassau Patrick Ryder powiedział, że
sprawcą strzelaniny jest 30-letni Gabriel Dewitt Wilson, który po raz ostatni był widziany na
drodze stanowej Hempstead Turnpike do Nowego Jorku.
W pościgu za domniemanym mordercą bierze udział 650 policjantów i funkcjonariuszy innych
służb bezpieczeństwa.
„Uważa się, że Wilson uciekł po strzelaninie i prawdopodobnie wskoczył do pobliskiego
autobusu. Szczegóły dotyczące motywu zbrodni nie zostały ujawnione” - podała stacja NBC
New York.
Pojawiły się informację, że mężczyzna jest lub był pracownikiem Stop & Shop. W sklepie w
czasie strzelaniny było prawdopodobnie kilkaset osób.
W West Hempstead zostały w następstwie incydentu zamknięte szkoły. Policja ostrzegła przed
uzbrojonym napastnikiem radząc mieszkańcom. aby pozostawali w domach.
Incydent był drugą w USA śmiercionośną strzelaniną w sklepie spożywczym w ciągu niespełna
miesiąca. 22 marca w supermarkecie w Boulder w stanie Kolorado zginęło 10 osób, w tym
policjant.
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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.

