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Pogoda:
Najbliższy tydzień przyniesie zmianę
pogody. W końcu wzrośnie temperatura, nawet
do 27°C. Będzie cieplej ale nie sucho. Niestety
opady nie opuszczą naszego regionu, możemy
się ich spodziewać dziś, jutro, w poniedziałek
lub wtorek.
Wiadomości z regionu:
Mariusz Rumak nie jest już
szkoleniowcem Zawiszy Bydgoszcz. 38-latek
rozwiązał bowiem za porozumieniem stron
swój kontrakt z pierwszoligowym zespołem.

W ekipie Niebiesko-Czarnych trener pracował
od 1 września 2014 roku. W sumie bydgoską
drużynę prowadził w 39 meczach, w których
zaliczył trzynaście zwycięstw oraz dziesięć
remisów.

W niedalekim Toruniu dokładnie za
tydzień odbywa się ciekawa impreza.

Copernicon jest wydarzeniem skierowanym do
miłośników gier, fantastyki literatury i nauki w
każdej postaci. Tegoroczna edycja będzie już
szóstą odsłoną, a z roku na rok festiwal
odwiedza coraz więcej uczestników.
Wiadomości z miasta:
Utrzymuje się spadek bezrobocia w
mieście 7,5 proc. – tyle na koniec grudnia
wyniosła szacunkowa stopa bezrobocia w
Bydgoszczy. W porównaniu do miesiąca
poprzedniego oznacza to spadek liczby osób
pozostających bez pracy o 338 mieszkańców,
czyli 2,7 proc.
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Wolność – Równość - Braterstwo
Niestety te optymistyczne dane nie dotyczą
absolwentów wyższych uczelni. Na 136
absolwentów, zarejestrowanych teraz w
urzędzie pracy, aż 96 stanowią ci z dyplomem
ukończenia studiów. To oznacza, że trzech na
czterech bezrobotnych, skończyło studia.
„Te dane biją po oczach” - komentuje Tomasz
Zawiszewski, dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy. – „To wynika z niedopasowania
kierunków kształcenia przez szkoły wyższe do
potrzeb rynku pracy”.

We wrześniu po raz pierwszy
Bydgoszczy odbędzie się Festiwal Piwa.
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Beergoszcz, bo tak nazwano wydarzenie, ma
przyciągnąć nie tylko smakoszy piwa, ale również
wszystkich zainteresowanych kulturą picia i
warzenia tego napoju. W programie znalazł się
szereg atrakcji towarzyszących o charakterze
prozdrowotnym, muzycznym i kulturalnym.
Festiwal odbywa się 19 i 20 września 2015 na
HSW Łuczniczka.

Wiadomości z loży:
Z przykrością informujemy, że w dniu
dzisiejszym (10.09.2015) w godzinach
nocnych (około 01:15-01:27) miało miejsce
włamanie z podpaleniem w siedzibie naszej
loży. Policja przybyła na miejsce zdarzenia nie
zabezpieczyła żadnych śladów operacyjnych.
„Nie widzieliśmy nigdy czegoś takiego” mówi
nadkomisarz Walencki. „Drzwi wyważone,
wszystkie zamki wyrwane. Jakby ogromna siła
wepchnęła je do środka. Ale nie widać śladów
uderzenia tak potężnej siły, również okoliczni
mieszkańcy nie słyszeli żadnych hałasów”.
To, że nie doszło do tragedii i całkowitego
zniszczenia naszej loży zawdzięczamy
przypadkowi. Nasz brat Grzegorz Armański,
który zrządzeniem losu akurat przechodził w
pobliżu, skutecznie ugasił zarzewie pożaru i
zabezpieczył
pomieszczenia
do
czasu
przybycia Policji. Więcej informacji na temat
zniszczeń i ewentualnych strat podamy w
kolejnym wydaniu tygodnika.

