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Wolność – Równość - Braterstwo
miejsc
pracy,
a
inwestorzy
zainwestować ok. 833 mln zł.

mogą

Będzie zimno, będzie padać. Sobota i
niedziela jeszcze bez opadów, ale od wtorku
zimno około 6°C i opady. Na razie nie
powinny wystąpić przymrozki, choć jak
donoszą nasi czytelnicy dziś rano szyby
samochodów skrobali. Miejmy nadzieję, że
prognozy nie sprawdzą się, przecież w kolejną
sobotę Bal Dobroczynny.
Wiadomości z miasta:
W sobotę 10.10.2015r. uroczyste otwarcie
nowego dworca kolejowego w Bydgoszczy.
Wzbudzał kontrowersje już na etapie
przygotowania koncepcji. Nie wszystkich
przekonał
projekt
"Inside
Outside"
przygotowany przez bydgoską pracownię
Allplan. Od razu zyskał miano "żelazka". Albo
"maszyny do szycia". Nie brakowało
sceptyków, gdy gmach powstawał. A to że za
wysoki, a to że taras niepotrzebny itd. Z
czasem, gdy powstawał, pojawiało się coraz
mniej takich argumentów. Teraz przeważają
głosy, że jest to kawał dobrej, współczesnej
architektury.

Do budowy zużyto 3,5 tys. m kw. szklanej
fasady, 6,4 tys. m sześc. betonu i 800 ton stali.
W
tej
sposób
powstał
jeden
z
najnowocześniejszych dworców w Polsce.
Trudno uwierzyć, że jeszcze 1,5 roku temu w
tym miejscu stała stara, socrealistyczna buda,
której tak bardzo bydgoszczanie się wstydzili.

Pomorska
Specjalna
Strefa
Ekonomiczna powiększy się o ponad 180 ha
– taką decyzję podjęła Rada Ministrów
obradująca w Bydgoszczy. Dzięki temu, w
najbliższych latach może powstać ok. 1,5 tys.

O powiększenie Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej od dawna zabiegał nasz brat
Grzegorz Armański. Szeroko pisaliśmy o Jego
staraniach w 14 i 15 numerze tygodnika.
Wreszcie starania naszego kolegi odniosły
skutek – gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów.
Wiadomości z loży:
Osoby zainteresowane sobotnim uroczystym
otwarciem dworca proszone są o zgłoszenie się
do sekretarza loży Joachima WołkOrwańskiego. Loża dysponuje zaproszeniami
VIP. W ramach zaproszenia będzie można
zobaczyć miejsca, do których pasażer nie ma
dostępu. Serdecznie zapraszamy.

Informujemy, że policja zakończyła
śledztwo w sprawie pożaru w siedzibie loży.
Wczoraj otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie
o umorzeniu śledztwa z powodu niewykrycia
sprawców. Jak należało się spodziewać nie
odnaleziono
żadnego
ze
skradzionych
przedmiotów.
Z przykrością informujemy, że wśród
skradzionych przedmiotów jest również nasz
kielich rytualny. Wcześniej nie podawaliśmy
tej informacji ze względu na dobro śledztwa.
Jest to cenna pamiątka, o wielkim znaczeniu
dla naszej loży. Jest to również przedmiot
niezbędny do przeprowadzenia niektórych
rytuałów, które do czasu odnalezienia są
zawieszone. Mistrz loży brat Bernard
Kaligulski wyznaczył wysoką nagrodę za
odnalezienie, lub informacje pomocne w
odzyskaniu kielicha.

