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TARGI WOD-KAN PO RAZ 25.

Wczoraj w Bydgoszczy rozpoczęła najważniejsza w Polsce wystawa produktów itechnologii branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
Targi Wod-Kan to także największe
branżowe wydarzenie w Europie
Środkowo-Wschodniej. Odbywa
się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Trzydniowe przedsięwzięcie organizuje już
po raz 25. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Do Bydgoszczy
przyjechali producenci maszyn
i urządzeń dla branży wodociągowej i kanalizacyjnej, projektanci,
instalatorzy, eksploatatorzy, inżynierowie iprezesi przedsiębiorstw
wodociągowo-kanalizacyjnych zcałej Europy. W sumie na tegorocznych targach Wod-Kan pojawiło się
prawie 400 wystawców.
SZWEDZKI ŻUŻLOWIEC
DOŁĄCZYŁ DO POLONII

Linus Eklöf został zawodnikiem
Polonii. Dziewięć lat temu Szwed
był nawet drużynowym mistrzem
Europy juniorów. Eklöf ma 28 lat
i w wieku juniorskim był uznawany za talent. Startował już w Polsce, w Starcie Gniezno oraz Orle
Łódź, a więc na poziomie I i II ligi.
Było to jednak siedem lat temu.
Szefowie Polonii poszukują nowego zawodnika po serii porażek. Bydgoska drużyna zajmuje obecnie
ostatnie miejsce – wygrała tylko jedno zpięciu spotkań. Szwed znalazł
się w składzie zespołu na najbliższy mecz z Lokomotivem w Daugavpils. Pojedzie z nr. 2 w parze
z Oskarem Ajtnerem-Gollobem.
DEBATA O PRZYSZŁOŚCI
SZKOŁY NA UKW

Jutro o godz. 18 w auli Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
rozpocznie się debata „Usłysz swoją szkołę” organizowana przez R adio
TOK FM. Temat przewodni – nowoczesna edukacja ireforma oświaty.
Organizatorzy do rozmowy zapraszają uczniów, rodziców, nauczycieli, urzędników. Będą też przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej czy Kuratorium Oświaty.
Będzie można skorzystać z okazji
izadać im pytania dotyczące planowanych zmian w edukacji. Debatę
poprowadzi dziennikarka radiowa
Agata Kowalska. Również wczwartek między godz. 9 a10 zbydgoskiego studia TOK FM nadana zostanie
audycja ekonomiczna EKG Ekonomia-Kapitał-Gospodarka, którą poprowadzi Maciej Głogowski.
ŚMIERĆ W CENTRUM
NADAWCZYM

50-letni mężczyzna zginął wRadiowym Centrum Nadawczym
w Solcu Kujawskim. Do wypadku
doszło wczoraj ok. godz. 14 podczas przeglądu rozdzielni średniego napięcia. Pracownik firmy zewnętrznej został porażony prądem. Natychmiast wykonano zabieg defibrylacji, jednak mężczyzny nie udało się uratować. To pierwszy śmiertelny wypadek w historii Radiowego Centrum Nadawczego. Zarząd Polskiego Radia złożył
kondolencje rodzinie tragicznie
zmarłego. ML, AS, BOR

