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Pogoda:
Znacznemu spadkowi temperatury, w
nadchodzącym tygodniu, będzie towarzyszyć
wzrost ciśnienia. W środę w dzień możemy
spodziewać się tylko 12°C. Korzystajmy więc
ze słonecznej pogody na początku tygodnia i
ładujmy akumulatory.
Wiadomości z regionu:
„Widziałem wskrzeszenie” – tak
twierdzi jeden z mieszkańców podbydgoskiej
wioski pan Bogdan.

„W sobotę wracałem z ubawu w remizie, kiedy
zobaczyłem grupę ludzi niosącą jakąś wielką
skrzynię. Byłem ciekaw, co to może być,
skryłem się w letniej szopie na skraju lasu.
Niestety oni również tam przyszli, ledwo
zdążyłem wskoczyć na pięterko. Oni stanęli
wokół skrzyni, przez szparą w podłodze
zobaczyłem, że to … trumna. Wytrzeźwiałem
natychmiast.
Miałem
niezłego
pietra,
siedziałem cicho jak mysz. Wyciągli jakąś
kobietę i zaczęli coś mruczeć nad nią.
Wydawało mi się, że poruszyła głową.
Zemdlałem chyba. Kiedy się ocknąłem,
zobaczyłem jak się oddalają. Pięć postaci,
wśród nich jedna taka mała ubrana na czarno.
A przecież skrzynie niosło czterech facetów.
Uciekłem do domu.” (pisownia oryginalnej
wypowiedzi).
Czy to kolejny przypadek, podobny do histori
nigeryjskiego pastora, Daniela Ekechukwu,
w którą szczerze uwierzył poseł na Sejm RP,
John Godson?
Czy może podobny zdarzenie, jak to gdzie 30
policjantów przeczesywało las w Zielonkach
pod Krakowem w poszukiwaniu półnagiej
rannej kobiety, którą zauważył 10-letni
chłopiec, a znalazło uczestników gry
lampowej?
Czy może pan Bogdan nie do końca jednak
wytrzeźwiał?
Czy długo jeszcze prasa będzie nas
zalewać takimi bzdurami? Zamiast pisać o
rzeczach ważnych dla regionu i miasta?
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Wolność – Równość - Braterstwo
Zbliżają się wybory parlamentarne, a prasa
milczy. Kto i kiedy obiektywnie i rzetelnie
przedstawi komitety wyborcą?

Wiadomości z miasta:
Hala ekspozycyjna o powierzchni
prawie 11 tysięcy metrów kwadratowych to
główna część otwartego Bydgoskiego Centrum
Targowo-Wystawienniczego. W obiekcie
mogą być organizowane też kongresy,
konferencje i imprezy kulturalno-rozrywkowe.

„W województwie brakowało takiego
obiektu. Bydgoszcz jest centrum działalności
gospodarczej regionu, gdzie funkcjonują
bardzo dynamiczne firmy. Z analiz wynika też,
że miasto jest znakomitym miejscem do
organizacji imprez targowo-wystawienniczych
i kongresów” powiedział w swoim wystąpieniu
Erwin Romański, cz łonek naszej loży
zaproszony na otwarcie.

Zawiadomienia:
W dniach 27-29 września 2015r.
siedziba loży będzie zamknięta z powodu
remontu po pożarze.

