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 W tym tygodniu stała się tragedia. P.Adamowicz został ciężko ranny, a 
 później zmarł.

W tym tygodniu.  Ile WOŚP uzbierał w tym
roku?

W tym tygodniu
podejmiemy temat kilku
spraw: Kim był Paweł
Adamowicz? Kim jest
nożownik? Co grozi
szefowi ochrony?

W tym roku udało się
uzbierać 38 657 329
złotych.
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Kim jest nożownik?

Napastnik
to Stefan
W., w
przeszłości
skazany na
5 lat
więzienia
za
czterokrotną
napaść na
banki z
bronią w
ręku. Miał
wtedy 22
lata. Stefan
W. w
okresie od
8 maja do
12 czerwca
2013 roku
napadł na
trzy

gdańskie
placówki
SKOK-ów
oraz na
bank Crédit
Agricole -
podawał w
2014 roku
lokalny
oddział
"Gazety
Wyborczej".
W sumie
zrabował
około 15
tys.
złotych.
Podczas
procesu
przyznał
się do winy,
ale

nie wyraził
skruchy,
mówił, że
ukradł, bo
"chciał
mieć
pieniądze,
których nie
potrafił
zarobić".
Zobacz
także:
Paweł
Adamowicz
ugodzony
nożem.
Jego
asystent
również
trafił do
szpitala. 
27-letni

obecnie
Stefan W.
jest do
dyspozycji
policji.
Został już
przebadany
na
obecność
środków
odurzających.
Prokuratura
nie chce na
razie mówić
o kwestii
poczytalności
mężczyzny
podczas
ataku.
Stefan W.
najprawdopodobniej
usłyszy

zarzut
usiłowania
zabójstwa
prezydenta
Gdańska
Pawła
Adamowicza
Stefan W.
podczas
ataku miał
mieć ze
sobą
plakietkę
"media". Nie
wiadomo,
jak ją
zdobył, ani
jak wdarł się
na scenę.
Jak mówi
prokurator
Grażyna

Wawryniuk,
nic nie
wskazuje
na to, aby
atak miał
związek z
finałem
WOŚP w
Gdańsku. 
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Kim jest nożownik ?

Szybko udało się
ustalić, że napastnik
naprawdę nazywa
się Stefan W., ma
27-lat i pochodzi z
Gdańska. Jak
poinformowała
policja, mężczyzna
był wcześniej karany
za przestępstwa
przeciwko mieniu i
zdrowiu, w tym za
rozboje. Chodziło
m.in. o cztery
napady z bronią na
kilka banków. W.
odsiadywał za te
przestępstwa karę
więzienia - spędził w
nim 5,5 roku. Na
wolność wyszedł tuż
przed atakiem

podczas WOŚP.
Pieniądze z
rabunków Stefan W.
wydawał w
zagranicznych
kasynach i drogich
restauracjach.   
- Przy mężczyźnie
znaleźliśmy
identyfikator z
napisem "Media".
Sprawdzamy, czy
nie wykorzystał go,
aby przedostać się
na scenę. Ustalamy
okoliczności,
sprawdzamy
monitoring,
przesłuchujemy
wszystkie osoby,
które były tam na
miejscu w chwili

zdarzenia –
powiedziała portalowi
Gazeta.pl asp.
Karina Kamińska z
Komendy Miejskiej
Policji w Gdańsku.
Stefanowi W. został
postawiony zarzut
zabójstwa
prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza.
Grozi mu
dożywocie. 
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Co grozi szefowi ochrony?

Sąd Rejonowy w
Gdańsku po
posiedzeniu, w
którym brał udział
podejrzany,
uwzględnił wniosek
prokuratury i
zastosował
trzymiesięczny
areszt do kwietnia
2019 r. –
poinformował w
środę rano sędzia
Tomasz Adamski,
rzecznik Sądu
Okręgowego w
Gdańsku.
Dariusz S. to były
policjant z komendy
miejskiej w Gdańsku,
a obecnie ochroniarz.
13 stycznia br. pełnił
funkcję szefa
ochrony podczas
gdańskiego finału

WOŚP. Odpowiadał
m.in. za
bezpieczeństwo
osób
przebywających na
Targu Węglowym.
Chwilę przed godz.
20 Stefan W. bez
problemu wszedł z
nożem na scenę i
dokonał zamachu na
prezydenta Pawła
Adamowicza.
Na Dariuszu S. ciążą
obecnie cztery
zarzuty: dwa za
składanie fałszywych
zeznań oraz po
jednym zarzucie za
nakłanianie do tego
samego
przestępstwa i za
posiadanie bez
zezwolenia broni
palnej z amunicją.

Zdaniem śledczych
ochroniarz zaraz po
ataku na prezydenta
miał wręczyć
policjantom plakietkę
z napisem „media”,
twierdząc, iż znalazł
ją przy Stefanie W.
Stefan W. miał
posłużyć się
identyfikatorem
przed wejściem na
scenę, na
której dokonał ataku.


