W

OLNOMULARZ
BYDGOSKI

Nr 35 - Piątek

Wolność – Równość - Braterstwo
również czas nieformalnych spotkań naszych
członków. Obchody zakończą się w połowie
września.

Pogoda:
Tylko dzisiaj i we wtorek można
spodziewać się deszczu, ale niewielkiego.
Temperatura nieznacznie wzrośnie, ale nie
będzie dokuczliwa. Tylko w poniedziałek do
33°C
Wiadomości z miasta:
Praca w Bydgoszczy - czeka w usługach dla
biznesu. Od zaraz!

„Bydgoszcz chwali się największym w kraju
55-procentowym odsetkiem pracowników
zatrudnionych sektorze nowoczesnych usług
dla biznesu. Mamy 24 firmy z tej nowej branży,
które pod koniec zeszłego roku zatrudniały
pięć tysięcy pracowników, a teraz jest ich
osiem tysięcy - powiedziała podczas
konferencji prasowej Marta Wiwatowska.”
Brawo. Nie przypadkiem niedawno
Nasze miasto zostało uznane przez Bank
Światowy w raporcie „Doing Business w
Polsce 2015” za najprzyjaźniejsze środowisku
biznesowemu polskie miasto. Jest to
niewątpliwie zasługa naszych uczelni a w
szczególności naszego kolegi Bernarda
Kaligulskiego rektora jednaj z Bydgoskich
uczelni.
Wiadomości z regionu:
Dożynki w regionie

Od połowy sierpnia w gminach całego
województwa kujawsko-pomorskiego rolnicy
obchodzą święto plonów. Dożynki to czas
podziękowań, podsumowań i zabawy, która
często przyciąga z odległych regionów. To

Wiadomości z loży:
Miło nam poinformować, iż nasza loża
organizuje bal dobroczynny. Celem, którego
jest zebranie funduszy na zorganizowanie w
naszym mieście wystawy: „Kolekcja masońska
w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w
Poznaniu”.
Wystawa miała swoją premierę 31
października 2014r. w Poznaniu. I od tego
czasu trwają zabiegi o przeniesienie jej na jakiś
czas do Bydgoszczy. Dzięki zabiegom naszych
członków Witolda Wrońskiego i Erwina
Romańskiego, jak i ogromnej pomocy pana
Maurycego LeBeaux już w ostatnich dniach
października eksponaty trafią do Bydgoszczy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
członków do wsparcia. Zaproszenia w cenie
25 zł są do nabycia u kolegi Joachima
Wołk-Orwańskiego.
Zawiadomienia:
W dniu 30.08.2015r. w Sali narad
odbędzie się wykład kolegi z Gdańska pana
Lecha Kątły-Więcbólskiego. Temat wykładu:
„Kobiety
w
wolnomularstwie,
czasy
współczesne a średniowieczne”.
Na wykład serdecznie zapraszamy,
proponujemy przybyć w towarzystwie
piękniejszej połówki.

