
RO
K

XX
V

NR
23
9

(7
78
9)

„B
”

ISS
N

12
30
-9
19
2,

NR
IN
DE

KS
U

35
06
80

ŻYCIE: jabłka do chrupania i pieczenia › strona 12 | lUDZIE: Rozmowa z Waldemarem Malickim › strona 8
PIŁKA NOŻNA: Trzy przypadki pobicia sędziów › strona 21 | WYDARZENIA: Radioaktywne papierosy z przemytu › strona 4

._ ) NA jESI

Cena 2,30 zł

Bydgoscy Patrioci
Amerykańskie siły zbrojne będą
unowocześniać swój system rakie-
toWy Patriot. jedną z firm, która
im W tym pomoże, jest bydgoska
spółka Teldat. › strona 5

Przesłuchiwani w pokoju
Zgwałcona kobieta i Wykorzystywa-
ny seksualnie mężczyzna W pokoju
przesłuchań mają czuć się lepiej
niż na sądowej sali czy W komisa-
riacie. Poszkodowani czasem czują
się jednak gorzej. › strona 6

[IEEE-

Rudera w cenie pałacu
jeden z bydgoszczan domaga
się zwolnienia z płacenia ADM-
-oWskiego czynszu, bo -jak mówi
- mieszka W beznadziejnych
Warunkach. Ale nic z tego, bo na
zwolnienia z płacenia czynszu nie
pozwala prawo. › strona 7

NASZ PLEBISCYT

Głosowanie na iiniszu

V
Godziny dzielą nas od zakończenia
plebiscytu „Belfer Roku 2014”.
Oficjalne wyniki ogłosimy 27 paź-
dziernika. › strona 13
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Zatrudnimy

sprzedawców
jubiler Eliza
Aplikacje prosimy Wysyłać

na adres
rekrutacja@eliza.pl
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Wszystko o meczu
POLSKA- ZKOCJA

;ze › strona 24

Wtorek, 14 października 2014

Ich dzień
bez tablicy

Świętowany dziś Dzień Nauczyciela
to nie tylko Wręczanie kwiatów przez
uczniów, ale także nagrody dla Wy-
bitnych belfrów od Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, Kuratorium Oświaty
i Komisji Edukacji Narodowej. W tym
roku dla 98 bydgoskich nauczycieli,
Władze miasta przeznaczyły 473.545
złotych. Wyróżniający się W swojej
pracy pedagodzy, otrzymają także
Krzyże Zasługi, Medale Komisji Edu-
kacji i nagrody pieniężne z Kurato-
rium Oświaty W Wysokości 4,5 tysią-
ca złotych.
Statystyczny polski nauczyciel ma

42 lata, Wykształcenie Wyższe i jest
kobietą. Najwięcej nauczycieli, bo
około 265 tys. pracuje w przedszko-
lach, placówkach Wychowania przed-
szkolnego, punktach przedszkolnych
i oddziałach przedszkolnych.

Na zdjęciu jolanta Łoś ze swoją
klasą lc ze Szkoły Podstawowej nr 62
W Bydgoszczy.(aa)

FOT.: DARIUSZ BLOCH
› strony 3, 8 i 13

Więcej zdjęć: WWW.express.bydgoski.pl

łowcy naszych PESEL-i
- Po trzech dniach od założenia konta miałam kilkadziesiąt złodziejskich transakcji - mówi bydgoszczanka

SŁAWOMIR BOBBE

Niewinne ogłoszenie o pracę
wkrótce może stać się życiowym
koszmarem bydgoszczanki. Zamiast
zatrudnienia kobieta ma kilkadzie-
siąt tysięcy złotych długu, który
zafundowali jej internetowi oszuści.

- Ogłoszenie znalazłam na porta-
lu 01X.p1, dotyczyło pracy sprze-
dawcy W sklepie internetowym.
Od podjęcia pracy miało dzielić
mnie tylko Wypełnienie kwestio-
nariusza i zweryfikowanie mo-
jego konta bankowego, na które
miało wpłynąć 100 złotych na
badania lekarskie, które miałam
rzekomo przejść. Podałam nu-
mer konta, wkrótce wpłynęło 5
złotych, które miałam odesłać na
inne konto wraz z numerem PE-
SEL i adresem zamieszkania. I tak
zrobiłam - mówi pani Katarzyna.

jak zostac' „słupem”

Ale kontakt z firmą się urwał.
Zaniepokojona Czytelniczka za-
częła szperać w sieci, gdzie do-
wiedziała się, że właśnie padła

ofiarą oszustów. Jego mechanizm
jest prosty - wykorzystując PESEL
i adres zamieszkania można za-
łożyć konto w banku. Złodzieje,
korzystając z takiego „słupa” po-
życzają pieniądze w wirtualnych
„chwilówkach”, którym do udzie-
lenia pożycz-
ki...wystarczy
PESEL i nume-
ru konta. Pani
Katarzyna za-
częła spraw-
dzać banki -
szybko okazało
się, że w ciągu zaledwie 3 dni ktoś
założył na nią konto w mBanku
i Meritum Banku.

zemdlałam

Brali i wypychali dalej

- Byłam W mBanku, gdy zobaczy-
łam historię transakcji, prawie
zemdlałam. Pięć stron wydruku
i pełno pożyczek wziętych na mnie.
Pieniądze, gdy tylko wpływały,
były transferowane, przelewy wy-
chodziły nawet na Maltę.
Oszuści szybko skorzystali

z usług „chwilówek”. Na wydruku
widać całą ich masę, są i szero-
ko znane W0nga.c0m i Vivus.pl,

›› Gdy zobaczyłam historię
transakcji, prawie

a także VIA SMS, Rapid Finance,
Net Credit, Money Poland, Fila-
rum.pl i inne.

Kredyt dla oszusta

- W wielu bankach można za-
łożyć konto
z wykorzysta-
niem przelewu
z innego banku.
Inną sprawą jest
udzielanie przez
firmy kredytów
w taki sposób

i ich reakcja na oszustów. My nie
możemy brać odpowiedzialności
za kredyty, których nie udzieliliśmy
- podkreśla Krzysztof Olszewski,
rzecznik prasowy mBanku.
Prawdziwe ogłoszenia o pracę ni-

gdy nie zawierają prośby o zrobie-
nie przelewu weryfikacyjnego, nie
jest to również konieczne na żad-
nym etapie postępowania rekruta-
cyjnego.
Jak nie dać się oszukać i co zro-

bić, gdy zostaliśmy oszukani?

pani Katarzyna

› strona 6
s.bobbe@expressbydgoskipl

komentuj: WWW.express.bydgoski.pl

MEcHAlM PnziknĘru Ĺ
Przelew weryfikacyjny W
rzeczywistości służy nie do
sprawdzenia danych osoby, a do
założenia na jej dane rachunku
W banku. Konto „na słupa”
oszuści wykorzystują do wyłu-
dzania kredytów.
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jako świadek na przesłuchanie.

jach ruch - W komisariacie Sród-

www.express.bydgoski.pl 514 października 2014

BYDGOSZCZ
Z Zenonem laskowikiem
to była zabawa

Waldemar Malicki zwierza
się przy muzyce

› strona 8

Redaktor dyżurny
Dyżur w godz. 10.30-13.30

pełni dzisiaj

I

3131›"

Tomasz Zieliński 'j
pod nr tel. 52 322 26 14

t.zielinski@expressbydgoskipl

DzlEŃ DOBRY

DOROTA
WITT

Po co kolorowe ściany?
Szary? Brązowy? Niebieski?
Niby bez różnicy dla kogoś, kto
musi przed obcymi ludźmi opo-
Wiedzieć, że został zgwałcony.
A jednak takie szczegóły zapa-
dają W pamięć, zwłaszcza, kiedy
w stresie usilnie staramy się skon-
centrować uWagę na czymkol-
wiek. Kiedy wzrok pada na coś
ładnego, na peWno łatwiej jest
opanować emocje. Ale dorosły
W pokojach przesłuchań tego nie
dośWiadczy, takie marny praWo.
Raz jeden zostałam WezWana

Kilka lat temu. Ściany były białe -
pamiętam. I twarz policjanta pa-
miętam, choć do twarzy pamięci
nie mam zupełnie. Rzeczowy,
skrupulatny, lekko znudzony, bo
do przesłuchania miał kilkudzie-
sięciu świadków, mówiących to
samo o tym samym. Wiem, że
W takich sytuacjach zwraca się
uwagę na szczegóły. Na szczęście
chociaż przesłuchiwane dzie-
ci mają gdzie uciec Wzrokiem -
mogą popatrzeć na misia i piłkę.
W bydgoskich niebieskich poko-

mieście przesłuchiwano W tym
roku 26 dzieci, na Wyżynach - 2.

d.Witt@expressbydgoskipl

CYTAT DNIA

›› Możemy stworzyć przyja-
zne, kameralne warunki-

zaprosić poszkodowanego do biura,
rozmawiac' z nim w cztery oczy.

Przemysław Słomski z Komendy
Wojewódzkiej Policji W Bydgoszczy

0 NAS
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Bydgoscy Patrioci
- jesteśmy wszędzie tam, gdzie nasza armia - mówi Daniel Lemke z firmy Teldat

SŁAWOMIR BOBBE

Amerykańskie siły zbrojne będą
unowocześniać swój system rakie-
towy Patriot. jedną z firm, która
im w tym pomoże, jest bydgoska
spółka Teldat.

W lipcu obie firmy podpisały list
intencyjny W sprawie Współpracy,
ciągle jednak trWało sprawdzanie
bydgoskiej spółki przez Raytheona.
W końcu Amerykanie odpowiedzie-
li pozytywnie i zaprosili do Współ-
pracy bydgoszczan, którzy nie tylko
opracują, ale róWnież będą produ-
koWać W Bydgoszczy zaaWansoWa-
ne militarne routery dla systemu
Patriot, który obecnie Wykorzystuje
dwanaście armii na świecie.
Kontrakt z amerykańskim Ray-

theonem to ogromny sukces i Wy-
różnienie, będące jednak tylko Wi-
sienką na torcie działalności firmy.
Jej flagowym produktem jest bo-
Wiem sieciocentryczna platforma
teleinformatyczna Jaśmin. Może
być ona dostosowywana do po-
trzeb sztabóW Wysokiego szczebla
jak i użyWana przez pojedyncze-
go żołnierza. Bydgoskie produkty
służyły między innymi W czasie
działań na misjach W Afganista-
nie, Czadzie, Kongo, na Bałkanach
oraz W czasie największych euro-
pejskich manewrów Wojskowych.
- Jesteśmy praktycznie na Wszyst-
kich misjach i W kontyngentach.
Wszędzie tam, gdzie nasza armia
zapewnia sobie łączność i kontakt
ze światem, robi to W 99 procen-
tach dzięki naszym łączom - mówi
Daniel Lemke, dyrektor Departa-
mentu Marketingu i Handlu Tel-
datu. - Stale obecni jesteśmy także
na Litwie przy programie Air Po-
licing (czyli kontroli przestrzeni
powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii
przez cyklicznie zmieniające się
myśliwce poszczególnych państw
NATO - przyp. red).

Wszystko w bydgoskich rękach

Od projektu do ostatecznego pro-
duktu sprzęt Teldatu powstaje
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Bydgoskie urządzenia muszą byc' odporne na ekstremalne czasem warunki atmosferyczne

W Bydgoszczy. Zanim trafi do od-
biorcy - jest szczegółowo testowa-
ny. - Początek to „Wydruk” sprzętu
na drukarkach 3D. Dzięki niemu
Wiemy, czy na przykład zachowa-
na jest ergonomia manipulatora,
czy dobrze leży W ręce, czy poWi-
nien być krótszy
czy dłuższy. Nie
musimy niczego
Wycinać W alu-
minium i nicze-
go strugać - Wy-
jaśnia Daniel
Lemke.
Na specjal-

nych stanowiskach sprzęt prze-
świetlany jest pod mikroskopem,
nie ma prawa zawieść W żadnym
momencie, choć czasem pracuje
przez Wiele miesięcy 24 godziny
na dobę. To jednak dopiero po-
czątek testów, róWnie ważna jest
odporność mechaniczna, W tym na
drgania i przeciążenia, jakie spo-

podczas remontu ulicy?
FOT.: TOMASZ CZACHOROWSKI

›› Mamy wśród kobiet wielu
łbardzo dobrych programi-

stów. Swietnie sobie radzą.
Daniel Lemke, dyrektor Departamentu

Marketingu i Handlu Teldatu

tkać można choćby W pędzącym
po afgańskich bezdrożach Wozach
opancerzonych „Rosomak”. Wy-
soka lub niska temperatura (urzą-
dzenia muszą bezawaryjnie pra-
cować W temperaturze od minus
40 do plus 70 stopni Celsjusza),

Wilgoć, drgania
- na Wszystkie te
czynniki urzą-
dzenia Teldatu
muszą być od-
porne.
Nad tym, by

tak się stało,
pracuje 200

osób W Bydgoszczy, głóWnie męż-
czyzn. - W firmie faktycznie pracu-
ją głównie mężczyźni, Wynika to
zapewne ze specyfiki branży. Na-
tomiast cały nasz dział administra-
cyjny to kobiety, mamy też Wśród
kobiet Wielu bardzo dobrych pro-
gramistów i świetnie sobie radzą
- zapewnia Daniel Lemke.

FOT. TOMASZ CZACHOROWSKI

Co Ważne, serWis bydgoskich
urządzeń może być Wykonany
przez ich obsługę.

Piasek jak mąka

- Na Większe misje jeździliśmy
instalować nasz sprzęt, tak było
W Afganistanie. Na Litwie nie było
to naWet konieczne - Wyjaśnia Da-
niel Lemke. - Właściwie zjaWiamy
się na miejscu tylko raz W roku.
Zbyt Wiele pracy z tym nie mamy,
sprzęt działa niezaWodnie, jedyne
komplikacje Wynikają Wtedy, gdy
obsługa zapomni Wymienić, na
przykład maty filtracyjne. Kto był
W Afganistanie, Wie, że tamtejszy
piasek jest jak mąka, Wdziera się
Wszędzie. Jeśli Więc maty filtracyj-
ne nie są Wymieniane, może to cza-
sem powodować problemy.

s.bobbe@expressbydgoskipl
komentuj: wwwexpressbydgoskipl

Drzewo ciągle straszy
Przy ulicy Brzozowej przeszkadza przechodniom

Mieszkańcy Szviladerowa narzeka-
ją na uschnięte drzewo przy ulicy
Brzozowej. Podczas remontu nikt
się nim nie zainteresował. Teraz
jest niebezpieczne dla przechod-
niów.

Pani Krystyna, Czytelniczka
„Expressu”, skarży się, że kona-
ry drzewa, które znajduje się na
Wysokości parkingu przy ul. Elizy
Orzeszkowej, łamią się i spadają
na chodnik. Zgłaszała problem
Zarządowi Dróg Miejskich i Ko-

munikacji Publicznej W Bydgosz-
czy, jednak bez skutku, bo dro-
gowcy nie zajmują się Wycinką
drzew. „Express” skontaktoWał
się z Wydziałem Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Bydgoszczy. Nie
otrzymaliśmy jednak odpowiedzi
na pytania dotyczące uschniętego
drzeWa.
Tymczasem ul. Brzozowa jest

już otwarta dla ruchu i - jak uważa
pani Krystyna - teraz trudno będzie
usuWać drzeWo. (aa)
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