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Pogoda:
Najbliższy tydzień przyniesie zmianę
pogody. Możemy spodziewać się burz i
przelotnych
opadów.
Średnia
dzienna
temperatura to 18°C
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Wiadomości z regionu:
„Robotnicy prowadzący prace na wale
przeciwpowodziowym
w
Ciechocinku
natrafili na kości. - Już wiemy, że są to kości
ludzkie i to, że natrafiono na szczątki więcej
niż jednej osoby - powiedziała nam sierż.
sztab. Marta Błachowicz, oficer prasowy
Komendy
Powiatowej
Policji
w
Aleksandrowie Kujawskim.”

Miło nam poinformować, że ten sukces
jest wynikiem działań dyplomatycznych
jednego z naszych Braci - Erwina
Romańskiego. Bratu Erwinowi życzymy
dalszych
sukcesów
w
kontaktach
dyplomatycznych.
Wiadomości z loży:
Dzięki zaangażowaniu wielu Braci i
Sióstr z Loży Bydgoskiej, a także pana
Maurycego LeBaux Loża Bydgoska ma
zaszczyt poinformować o decyzji odnowienia
dwóch starych budynków należących do Loży
Bydgoskiej. Pierwszy z nich to kamienica
Święcickiego
na
rogu
Gdańskiej
i
Cieszkowskiego, drugi to zburzony budynek
przy ulicy Pod Blankami 15.

Osoby zaznajomione z niedawno
opublikowanym raportem napisanym przez
jednego z członków loży prof. dr hab.
Wacława Niechciała pt. ,,Rytuały w
europejskich ceremoniach masońskich na
przestrzeni wieków" wiedzą, że w Ciechocinku
mieściła się jedna z największych lóż w Polsce.
W chwili obecnej ta tradycja niestety w
Ciechocinku zanika, jednakże Loża Bydgoska
ma zamiar ją przywrócić. W planach jest
założenie w tym przepięknym kurorcie
uzdrowiskowym filii
bydgoskiej
loży.
Szczegóły
wygłosi
przywódca
Loży
Bydgoskiej w cotygodniowym orędziu.
Wiadomości z miasta:
Trasa Uniwersytecka oraz dwa
odcinki ulic Sułkowskiego i Ogińskiego
mogą stać się drogą wojewódzką - taka jest
opinia Ministerstwa Obrony Narodowej. To
otwiera drogę do otrzymania przez

Miło nam poinformować, iż bilety na
bal dobroczynny cieszą się dużą popularnością
wśród naszych braci i sióstr. Jak informuje nas
brat Joachim, pozostały już ostatnie sztuki. A
gości możemy spodziewać się z całej Polski.
Zawiadomienia:
W nadchodzącą sobotę w księgarni
przy ulicy Dworcowej 16 odbędzie się
Kiermasz Książki Masońskiej. Serdecznie
zapraszamy!
Ofiarodawcom i sponsorom serdecznie
dziękujemy.

