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Pogoda:

Pomimo, iż 23 września przywitaliśmy
astronomiczną jesień, która potrwa do 22
grudnia. Cały czas możemy cieszyć się
temperaturami w granicach do 20°C.
A przecież dzień staje się krótszy, noc dłuższa.
Drzewa się złocą, aby zrzucić liście. A my
gotujmy się na zimne wieczory, gorącą herbatę
i ciepły kocyk. W środę lepiej pozostać w
domu, a jak już musimy wyjść pamiętajmy aby
zabrać parasol.
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Wolność – Równość - Braterstwo
zdjęciu) do oświetlenia chmur przez
zachodzące słońce, centrum
zjawiska
znajdowało się nad bydgoskim Szwederowem.

Pierwsze zdjęcie wykonane jest ze wschodniej
części miasta i może wyglądać na zachodzące
słońce. Drugie jednak wykonane zostało na
osiedlu błonie, czyli z zachodniej strony
Szwederowa. Przedstawia moment przed
zakończeniem zjawiska.

Wiadomości z miasta:
Setki ludzi podczas akcji szukały pani
Teresy. Znalazł ją jeden człowiek.
Pani Teresa K. ze Śródmieścia wyszła z domu
11 lipca i ślad po niej zaginął. Ostatni raz była
widziana tego samego dnia na drugim końcu
miasta, w bydgoskim Mariampolu.
Policja i strażacy tygodniami szukali
bydgoszczanki. Policja ściągnęła nawet
specjalny sprzęt z Warszawy. Około 100
policjantów i strażaków przez 2 dni w sierpniu
przeczesywało ponad 300 hektarów w
Mariampolu. Niektórzy funkcjonariusze z
kilku-czy kilkunastoletnim stażem pracy tak
szeroko zakrojonych działań nie widzieli.
Akcja nie przyniosła jednak skutku.
Jak to możliwe, żeby akcja poszukiwawcza, z
posiłkami ściągniętymi ze stolicy, nie
przyniosła rezultatu? Przecież była mowa o
tym, że mundurowi przeczesali każdy metr.
Prawdopodobnie ten fragment nie został
sprawdzony odpowiada Przemysław Słomski z
biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w
Bydgoszczy.
Policja bada sprawę, ale - chociaż wszystko
wskazuje na to, że to właśnie Teresa K. funkcjonariusze nie chcą na razie potwierdzić
tożsamości kobiety, ani podać przyczyny
śmierci.
Dzisiejszej nocy (z 01/02 października)
zanotowano nad Bydgoszczą dziwne zjawisko
atmosferyczne. Pomimo podobieństwa (na

Pomimo prawie 10 minutowego
spektaklu barw na niebie, mieszkańcy
Szwederowa nic nie widzieli. Nie widzieli
żadnej poświaty, czy jakiegokolwiek światła.
Jedynie nieliczne osoby odczuły pewien
dyskomfort, pewne niewyjaśnione obawy.
Meteorolodzy z bydgoskiej stacji nie potrafią
wyjaśnić przyczyn tego zjawiska. Przyrządy
nie wykryły żadnych anomalii.
Wiadomości z loży:
Informujemy, że nie ma już biletów na
nadchodzący bal dobroczynny. Może jedynie u
koników i spekulantów .
Szczęśliwym
nabywcą
gratulujemy
i
przypominamy, że podczas balu odbędą się
licytacje przedmiotów podarowanych loży –
pamiętajcie o zabraniu „drobnych”. Dochód z
licytacji w całości zostanie przeznaczony
zorganizowanie wystawy: „Kolekcja masońska
w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w
Poznaniu”.

