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Masz pytanie, komentarz, pomysł na artykuł? Napisz:
„Polski Dzieƒ”, 102 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Zadzwoƒ: 718-388-7710; email: rs@polskidzien.com

ZGŁOSIŁY SI¢ KOLEJNE OFIARY DARIUSZA ŁAPI¡SKIEGO

dokoƒczenie ze strony 1

Gdzie si´ podziało
106 tys. dolarów
praktyk´ „adwokackà”, obiecujàc Polakom legalizacj´ pobytu w
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USA.
Jego fikcyjne firmy nazywały
W tym tygodniu na policj´ si´ DL Realty & Construction
zgłosiły si´ kolejne ofiary Corp. oraz US Consulting Corp.
Dariusza Łapiƒskiego. Polka Podpisywał z klientami umowy
z Connecticut oszukana na 4 na 10-12 tys. dolarów obiecujàc,
tys. dolarów oraz Po˝e w ciàgu 1,5 roku załatwi zielak z Ridgewo od,
lone
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„Oni przychodzà zjeÊç, do
piwnicy nie schodzà, bo gdzie by
˝ywnoÊci podgrzali” - informuje
Ann. Siadajà wi´c przy stołach,
rozmawiajà pijà kaw´.
Na obiad zawsze jest zupa, jakieÊ mi´so, ry˝ i sałata. „Bardzo
smaczne” - zachwalajà Latynosi.
„To takie meksykaƒskie jedzenie”
- kr´ci głowà Krzysiek Rybnicki.
Jennifer:„Wiem,˝eniewszystkim smakuje, ale na razie si´ dopiero rozwijamy. Mamy sponsorów, sà ludzie, którzy przynoszà
˝ywnoÊç, jednak nie Polacy.
Zwracamy si´ wi´c z apelem do
firm, osób prywatnych, by pomogły. Mo˝e b´dziemy mogli zaserwowaç pierogi?”.
Pastor szuka te˝ wolontariuszy, szczególnie spoÊród polskiej
społecznoÊci. „Połowa naszych
goÊci to Polacy. Nie znajà j´zyka.
Przyda si´ ka˝dy, kto b´dzie mógł
si´ z nimi komunikowaç.
Mamy tu du˝o informacji o
ró˝nych programach społecznych, spotkaniach AA. Jednak
nie mo˝emy si´ z tymi ludêmi
porozumieç” - wyjaÊnia Jennifer.
Ju˝ w Êrod´ 26 marca pastor chce
rozdaç wszystkim goÊciom ankiety.
Pytania sà tak sformułowane,
by dowiedzieç si´, jakie potrzeby majà najubo˝si mieszkaƒcy
Greenpointu. Polski tłumacz b´dzie niezb´dny. Wolontariusze
przydadzà si´ te˝ do pomocy w

Na obiady przychodzi co Êrod´ około 80 osób

wydawaniu jedzenia, utrzymaniu czystoÊci.
„Odwiedziłam to miejsce w
minionà Êrod´. To pi´kna akcja.
Biedni ludzie majà gdzie si´ spotkaç, porozmawiaç. Mogłam te˝
daç naszym bezdomnym czyste
ubrania. WłaÊnie w takich warunkach łatwiej do tych ludzi dotrzeç.
Mo˝na usiàÊç, porozmawiaç,
zasugerowaç drogi pomocy” uwa˝a Eryka Volker, wolontariuszka z polonijnej organizacji
Pro – Life, od lat zaanga˝owanej
w pomoc polskim bezdomnym.

Chcesz
pomóc?
Zainteresowani wsparciem stołówki, wolontariatem, mogà si´
kontaktowaç z pastor Jennifer
lub Ann.
Adres: 136 Milton St. Telefon:
718-383-5941. Email: pastor@greenpointchurch.org.
Obiady wydawane sà w ka˝dà
Êrod´ o godz. 6:00. Torby na
wynos ju˝ od godz. 4:00.

Kibicujemy Wolakowi

który stracił 2,6 tys.

Łàcznie w ciàgu
ostatnich 3 tygodni
zeznania zło˝yło ju˝
22 osoby. Suma strat
jakie ponieÊli w wyniku przest´pczej
działalnoÊci Łapiƒskiego to ok. 106.
tys. dolarów. „To
wcià˝ nie wszyscy.
Odebrałem wi´cej
telefonów, wi´c spodziewam si´ kolejnych zeznaƒ” - powiedział nam zajmujàcy si´ Êledztwem detektyw
Joseph Notwicz z
posterunku nr 94
na Greenpoincie.
39-letni Dariusz
Łapiƒski siedzi w
areszcie. Ten pochodzàcy z Białegostoku m´˝czyzna w latach Dariusz Łapiƒski
2006-2008 prowadził nielegalnà

karty. Po wyciàgni´ciu od klientów ok. połowy sumy znikał.
Niektórych okradł nawet na ponad 9 tys. dolarów. Łapiƒski prowadził biura w 3 lokalizacjach –
na Ridgewood, Maspeth i Manhattanie. Z klientami spotykał
si´ te˝ w podnajmowanych pokojach, min. w dzielnicy Corona, gdzie został aresztowany.
Na razie nie
wiadomo, co Łapiƒski zrobił z
pieni´dzmi. Zabezpieczono przy
nim kart´ słu˝àcà
do przelewów mi´dzynarodowych.
Byç mo˝e Łapiƒski
pieniàdze wysyłał
do Polski? W tej
sprawie Êledztwo
prowadzi inny detektyw, specjalizujàcy si´ w oszustwach
finansowych.
Detektyw Notwicz
po raz kolejny zwraca si´ do ofiar oszusta, by si´ z nim skontaktowały. Pomogà w
zgromadzeniu materiału dowodowego i
wymierzeniu sprawiedliwoÊci.
Telefony:
718-383-8456,
917-991-4441.
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Wygrali bilety Zrobi karier´ na Spitzerze
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W sobot´ o godz. 7:00 wieczorem w Madison Square Garden rozpocznie si´ wieczór
boksu na najwy˝szym poziomie.
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14 czytelników zadzwoniło do
nas po bilety na walk´ Wolaka. W
losowaniu powiodło si´ Rafałowi
Czerniawskiemu z Yonkers i Bogdanowi Szyszce z Midwood. „Z zaW przedostatniej walce wystàwodu jestem fizykoterapeutà. W
pi niezwyci´˝ony Paweł „WÊciekły
Polsce zrobiłem kurs licencjonoByk” Wolak.
wanego instruktora boksu.Nie
„Polscy kibice sà zawsze najmiałem jeszcze szansy zobaczyç
lepsi i z ka˝dà walkà przychodzi
Wolaka” - mówił nam 57-letni
ich coraz wi´cej. Licz´ na nich.
Szyszka, odbierajàc wygranà. DruOd siebie mog´ zapewniç, ˝e dam
gi ze zwyci´zców ma jeszcze wi´z siebie wszystko i efektownie po- Paweł Wolak z trenerami i menad˝erem
cej wspólnego ze sportem. 22-letkonam przeciwnika” - powiedział
ni Czerniawski jest piłkarzem Ornam Paweł na poniedziałkowej stoczył na zawodowym ringu 19 ków to sama przyjemnoÊç. ła Yonkers. Studiuje na Lehman
konferencji prasowej.
walk. Wszystkie wygrał, 13 przed „WÊciekły Byk” wcià˝ atakuje, nie College.
Pochodzàcy z D´bicy 26-latek czasem. Oglàdanie jego pojedyn- pozwala przeciwnikowi odsapnàç. W sobot´ spotka si´ z doÊwiadczonym pi´Êciarzem z Luizjany. 38-letni Dupre „Pełny Zestaw” Strickland w profesjonalnej
karierze zwyci´˝ył 18 pojedynków, przegrywajàc tylko 1.
Sobotnia gala bokserska jest
jednoczeÊnie przedsmakiem obchodów dnia Êw. Patryka. Dlate- RAFAŁ CZERNIAWSKI
go w hali zabrzmi ˝ywa irlandzka
muzyka. Znajdzie si´ te˝ coÊ dla
koneserów kobiecych wdzi´ków.
W walce wieczoru nr 7 spotkajà
si´ ostra 31-letnia Cristy Nickel z
Nowego Jorku i przeÊliczna (patrz
zdj´cie obok), zaledwie 20-letnia
Olivia Fonseca, ozdoba sobotniej gali
Olivia Fonseca z Filadelfii.
BOGDAN SZYSZKA

nował jej rozbieranà sesj´, łàcznie ze zdj´ciem okładkowym.
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Nie podał wartoÊci kontraktu, jednak prezydent i wydawTylko w Ameryce! Ashley ca gazety Diane Silberstein zaAlexandra Dupre, lepiej zna- pewniła wczoraj, ˝e sesja i opona jako „Kristen”, czyli pro- wieÊç dla gazety na pewno si´
stytutka z którà 13 lutego młodej mieszkance Manhattaspał „Klient nr 9” (Eliot Spit- nu opłaci.
zer) ma przed sobà wielkà
Pozostaje tylko czekaç na
karier´.
ksià˝k´, płyt´ i lini´ odzie˝owà
„Kristen”. To si´ nazywa byç w
22-latka pochodzàca z wy- odpowiednim łó˝ku o właÊcibrze˝a New Jersey miała 17 lat, wym czasie.
kiedy uciekła od swojej patologicznej rodziny. åpała, spała na
ulicy, sprzedawała swoje ciało.
Przy tym próbowała sił w aktorstwie, Êpiewie. Mimo wysportowanego ciała i ładnej buêki, kariery wielkiej by na pewno nie
zrobiła. Mało w tym kraju pi´knych?
W Ameryce cz´sto bywa jednak tak, ˝e musisz zejÊç na dno,
by trafiç na top. Nawet po plecach (albo czymkolwiek tam)
gubernatora.
Dzieƒ po ujawnieniu prawdziwego imienia „Kristen”, Dupre
mo˝e si´ spodziewaç dochodów.
I to nie kilku tysi´cy za spanie z
bogatymi bigotami. Rozbierany
magazyn „Penthouse” zapropo- Ashley Alexandra Dupre
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