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Koszalin,
inteligentne miasto
Bezpłatny internet dla mieszkańców, światłowody, miejski
monitoring – to główne założenia projektu „Inteligentny Koszalin”, który ma być zrealizowany do 2012 roku. Oznacza on
elektroniczną rewolucję niemal w całym mieście.
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WYPRAWA

MILITARIA

W weekend Zlot Pojazdów Militarnych
obejrzało kilkadziesiąt tysięcy gości. Takiej
inwazji „wojskowych” i sprzętu bojowego
Borne Sulinowo nie widziało od lat 90.

PLANY
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Szturm
na Borne Sulinowo

Marsz brzegiem
Bałtyku
Ziemowit Ziętek z Rzeszowa idzie
boso brzegiem Bałtyku. Jego cel
to pokonanie 500 kilometrów
i dotarcie do Mierzei Wiślanej.
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Dramat / Gm. Białogard

Inwestycje / Politechnika Koszalińska wybuduje wahadło, które pokaże ruch Ziemi.

Pies pogryzł
chłopców

Sam zobaczysz,
że Ziemia się kręci
Piotr Polechoński
piotr.polechonski@gk24.pl

Koszalin będzie miał własne wahadło
Foucaulta – konstrukcję, dzięki której zaobserwujemy ruch obrotowy Ziemi. Ta nosić będzie imię Clausiusa, wielkiego fizyka
urodzonego w Koszalinie, a wybuduje je
Politechnika. Wmurowanie kamienia węgielnego: 21 września. Dziś pokazujemy
komputerową wizualizację projektu.
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a wyjątkowa konstrukcja ma
stanąć obok budynku Politechniki Koszalińskiej przy
ulic Śniadeckich (na lewo od głównego wejścia). Pod 23-metrową wieżą zostanie wybudowane głębokie
na kilka metrów owalne pomieszczenie, w którym każdy będzie
mógł się przekonać gołym okiem, że
Ziemia jednak się kręci. Pokaże to
kula zawieszona na specjalnej strunie zwisającej ze szczytu wieży.
Każdy, kto wejdzie do środka – i zostanie tu minimum kwadrans – zobaczy, że kula stopniowo zaczyna zmieniać tor swojego ruchu. A to
oznacza, że skoro wahadło zawieszone jest swobodnie, a my obserwujemy odchylenie od pierwotnego
kierunku ruchu, to Ziemia w tym
czasie wykonała pod wahadłem obrót o kilka stopni.

– Mamy już wszystkie niezbędne
pozwolenia i gotowy projekt – mówi
Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki. Znana jest już też data wmurowania kamienia węgielnego. Stanie się to 21 września, w trakcie
konferencji naukowej poświęconej
technice próżniowej. Zostanie też
oznaczony zarys wieży z napisem w
trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. Każdy z nich będzie informował o planach budowy
wahadła i o jego patronie: Rudolfie
Clausiusie, wielkim fizyku, który
urodził się w Koszalinie.
– Clausius idealnie wpisuje się
w to, co chcemy poprzez budowę tej
konstrukcji wyrazić – podkreśla
kanclerz. – Nasze koszalińskie wahadło, oprócz walorów czysto naukowych i turystycznych, ma stanowić symbol zarówno Politechniki, jak i jednoczącej się na naszych
oczach Europy. W końcu w tym
przypadku rzecz dotyczy aż trzech
europejskich narodowości: Francuza, który wahadło wymyślił, urodzonego w Koszalinie Niemca, oraz
Polaków, którzy już od 60 lat budują Koszalin polski – dodaje Artur
Wezgraj.
Wrześniowa konferencja będzie
miała charakter międzynarodowy.
Do Koszalina przyjadą naukowcy
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sobotni wieczór, w małej miejscowości w gminie Białogard, pies pogryzł
dwóch chłopców: 6- i 8-latka.
Jak poinformowali nas policjanci, do zdarzenia doszło na
terenie prywatnej posesji należącej do rodziców maluchów. – Najprawdopodobniej
chłopcy zbliżyli się do siedliska, w którym suka należąca
do ich rodziców opiekowała
się szczeniętami – powiedział
nam Jerzy Harłacz, właściciel
firmy, której pracownicy zabrali w sobotę czworonoga na
obserwację.
Chłopcy z ranami szarpanymi twarzy zostali przewiezieni do szpitala w Koszalinie. Wczoraj byli w dobrym
stanie. – Leżą na oddziale chirurgii dziecięcej. Są z nimi rodzice, którzy nie życzą sobie,
by podawać dokładniejsze informacje o obrażeniach dzieci
– powiedziała nam Monika
Zaremba, rzeczniczka koszalińskiego szpitala.

z kilkunastu krajów. Politechnika
zaprosiła też marszałka województwa zachodniopomorskiego oraz jego niemieckiego odpowiednika z
przygranicznych landów. W specjalnej sesji poświęconej Clausiusowi wezmą też udział europosłowie.
– Zależy nam na tym, aby odbiła się
ona jak największym echem, także
poza Polską – podkreśla kanclerz
O terminie wybudowania wahadła zdecydują pieniądze. Koszt inwestycji jest szacowany na około 3
milionów złotych. Politechnika takimi pieniędzmi nie dysponuje.
Dlatego złożyła wniosek do urzędu
marszałkowskiego o dofinansowanie z unijnych funduszy. Przedstawiciele uczelni liczą, że cała konstrukcja stanie w ciągu dwóch najbliższych lat. d

(NAG)

Dyżur / Świadczenia

Alimenty
z funduszu

Sylwetka Rudolfa Clausiusa – czytaj
na stronie 4
WIĘCEJ PRZYKŁADÓW WIZUALIZACJI
KONSTRUKCJI NA
www.gk24.pl
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soby, które mają przyznane alimenty, ale nie
mogą ich wyegzekwować, mogą wystąpić o pieniądze do
funduszu alimentacyjnego.
Gdzie można składać wnioski, kiedy, co trzeba do nich
dołączyć, w jakiej wysokości
przysługują świadczenia itd.?
Na te i wszelkie inne pytanie
w naszej redakcji już w najbliższą środę od godz. 10 do
11 odpowiadać będzie Joanna Gralka, inspektor działu
świadczeń rodzinnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie. Dyżurować będzie w naszej redakcji
pod numerem 0 94 347-35-32.
Pytania można przesyłać też
drogą e-mailową na adres:
irena.boguszewska@gk24.pl
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Fakty

Kim był
Foucault
Jean Paul Baptiste Foucault był
francuskim uczonym, który w 1851
roku po raz pierwszy przeprowa-

dził eksperyment z użyciem wahadła. Zawiesił je na linie długości 67
metrów i udowodnił, że Ziemia wykonuje ruch obrotowy wokół własnej osi. Takich wahadeł na całym
świecie jest kilkaset, ale najbardziej
znane znajduje się w Paryżu. W Polsce wahadeł jest kilkanaście.

Wahadło Foucaulta w Koszalinie. Na razie jako komputerowa wizualizacja.
Fot. Politechnika Koszalińska
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W nocy z piątku na sobotę spłonął
80-metrowy dom w Kleszczach w
gminie Sianów. Domownicy przeżyli.
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