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USA/9 osób rannych, w tym 3 ciężko w strzelaninie w
Rhode Island
 
9 osób zostało rannych, w tym 3 ciężko, w strzelaninie, do jakiej doszło w czwartek wieczorem
(czasu lokalnego) w Providence, stolicy stanu Rhode Island - poinformowała policja. Było to -
jak się ocenia - najtragiczniejsze tego rodzaju wydarzenie w historii tego miasta.
 
Jak powiedział dziennikarzom płk. Hugh T. Clements, szef policji w Providence, incydent był
konsekwencją "utrzymującej się wrogości" między grupami znanymi władzom.
 
Według jego relacji najpierw ostrzelano z przejeżdżającego samochodu jeden z domów.
Osoba, lub osoby, znajdujące się wewnątrz budynku odpowiedziały ogniem. Świadkowie
mówili, że słyszeli wiele strzałów. Policja zablokowała rejon incydentu.
 
Dotychczas nie dokonano żadnych aresztowań. Przesłuchiwani są uczestnicy strzelaniny,
którzy przebywają w szpitalach. Podano, że są to osoby w wieku 19 i 25 lat.
 
Do zdarzenia doszło w południowo wschodniej dzielnicy miasta - Washington Park, którą
Clements określił jako "typowo rezydencjonalną".
 
Był to już kolejny z całej serii podobnych incydentów, do których dochodzi w ostatnim okresie
w USA, po okresie pewnego uspokojenia wywołanego pandemią Covid-19. Zginęło lub zostało
rannych już co najmniej kilkanaście osób.
 
W kraju coraz liczniejsze są głosy domagające się wprowadzenia surowszej kontroli nabywania
i posiadania broni palnej. (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.


