
 

 

 
Informacja prasowa 

Niszczą nawet Veturilo 

 
Po pierwszym miesi ącu działalno ści systemu wypo życzalni rowerów Veturilo 
warto ść strat powstałych w wyniku aktów wandalizmu i kradz ieży wyniosła prawie 
50 tys. zł. Te pieni ądze mogłyby by ć przeznaczone na dalszy rozwój systemu. W 
zmniejszeniu strat mo że pomóc ka żdy pasa żer, który widz ąc akty chuliga ństwa 
poinformuje o tym policj ę czy Stra ż Miejsk ą. To dzięki interwencji pasa żerów, 
system Veturilo ma szans ę się rozwija ć. 
 
W Śródmieściu, Bemowie, Ursynowie, Wilanowie i na Bielanach jest już 57 stacji Veturilo, 
a w nich 1024 rowery. Za pół roku zostanie uruchomionych kolejnych 70 stacji. Staną w 
południowej części Śródmieścia, Ochoty, na Woli, Mokotowie i Pradze. Liczba rowerów do 
wypożyczenia wzrośnie wówczas do 2124. System Veturilo okazał się „strzałem w 
dziesiątkę”, gdyż tylko w sierpniu wypożyczono rowery ponad 100 tys. razy. 
Niestety, Veturilo zainteresowali się również wandale. W pierwszym miesiącu działania 
systemu skradziono rowery warte 40 000 zł. Z pojedynczych elementów najwięcej 
zniszczono 70 dzwonków i 20 świateł, koszyków (25 zniszczeń, 15 kradzieży) oraz zapięć 
szyfrowych. Straty z tego tytułu oszacowano na 5 800 zł. Naprawa zniszczonej stacji przy 
ul. Miodowej kosztowała 700 zł. Całość strat po miesiącu funkcjonowania Veturilo to 
wartość 46,5 tys. zł.  
Głównym celem kampanii „Powiadom, nie toleruj” jest uwrażliwienie mieszkańców na 
wszystkie przypadki wandalizmu oraz skłonienie do szybkiego informowania służb o 
wszelkich zaobserwowanych wykroczeniach i przestępstwach. Zachęcamy pasażerów, by 
gdy zauważą, że są dewastowane rowery, wybijane okna w pojazdach, niszczone 
kasowniki, dewastowane fotele, malowane graffiti na szybach, rozbijane wiaty 
przystankowe – słupki, rozkłady jazdy, szyby i ławeczki zadzwonili pod numer 112 lub 986. 
Można też wysłać sms pod numer 723 986 112 podając numer taborowy pojazdu, nr linii 
lub lokalizację przystanku. Warto zapisać te numery w telefonie komórkowym.  
Przez pierwsze sześć miesięcy 2012 roku Zarząd Transportu Miejskiego wydał na 
usuwanie skutków wandalizmu i chuligaństwa ok. 750 tys. zł. 
Organizatorem – czwartej edycji kampanii - jest Zarząd Transportu Miejskiego. Partnerami 
są Straż Miejska m.st. Warszawy, Komenda Stołeczna Policji, CityInfo, TVP Warszawa i 
portal naszemiasto.pl. 


