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Pogoda:
Po chwilowym załamaniu pogody w
Niedzielę i Poniedziałek reszta tygodnia będzi
bez opadów. W końcówce tygodnia
temperatura wzrośnie nawet do 26-27°C. Choć
początek tygodnia przywita nas chłodno,
będzie tylko 19°C.

Nr 38 - Piątek

Wolność – Równość - Braterstwo
budowy wiaduktu wzdłuż ul. Grunwaldzkiej
pod linią kolejową nr 131 i zarazem ostatni
etap modernizacji Węzła Zachodniego. Termin
jego zakończenia: koniec października 2015
roku. Czy prace rzeczywiście wykonane
zostaną w terminie?
Wiadomości z loży:

Wiadomości z miasta:
Loty z Bydgoszczy do Krakowa są
hitem! Będą kolejne połączenia z naszego
portu?

Samoloty są wypełnione niemal do ostatniego
miejsca. Latają trzy razy w tygodniu.
Loty do Krakowa Port Lotniczy w Bydgoszczy
zainaugurował w niedzielę, 28 czerwca. Od
razu było wiadomo, że będzie to połączenie
tylko na sezon letni.
Czy w przyszłym roku również połączenie do
stolicy Małopolski zagości w siatce połączeń
od czerwca do września? - Staramy się
zatrzymać u nas SprintAir na tej trasie. Jednak
decyzja należy do przewoźnika - podkreśla
Artur Niedźwiecki.
Coraz bliżej do zakończenia budowy mostu
nad kanałem.

Inwestycja ta stanowi kontynuację trwającej

Z ustaleń policji, oraz śledztwa
przeprowadzonego przez naszą siostrę
Agatę Pros w sprawie niedawnego pożaru w
siedzibie loży wynika, że podpalenie miało
ukryć jedynie prawdziwy cel – włamanie.
Niestety złodzieje ukradli kilka cennych
przedmiotów i woluminów znajdujących się w
naszej loży od pokoleń. Dla złodziei nie mają
żadnej wartości rynkowej dla profanów.
Lista skradzionych przedmiotów będzie
dostępna w siedzibie loży już od Niedzieli.
Uczulamy braci i siostry na możliwe oferty
sprzedaży przez złodziei przedmiotów poprzez
różne media. Wszelkie podejrzane oferty
proszę zgłaszać do Agaty Pros.

Zawiadomienia:
W dniu 23.09.2015r. zapraszamy braci
i siostry na comiesięczne spotkania:
„Rozmowy w Południe”.
Będzie to drugie spotkanie z cyklu: „Morals
and Dogma Alberta Pike. Prawda, kłamstwo i
nieodpowiednia interpretacja dzieła Alberta
Pike”.
Tematem przewodnim będzie zagadnienie z
dziedziny moralności: Jeśli człowiek “jest
swoim własnym źródłem i swoim własnym
punktem
odniesienia",
jeśli
powinien
“wypracować
swoje
zbawienie,
nie
powierzając się rękom żadnej hierarchii", on
sam przeto tworzy swoją własną moralność.
Spotykamy się jak zwykle w sali narad. Osoby
zainteresowane proszone są o wcześniejsze
zgłoszenie.

