Uczciwy klient zadzwonił na policję
– stacja paliw była już zamknięta,
ale dystrybutory działały.
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Tu stanie wieża im. Clausiusa
NAUKA Ponad stu naukowców z różnych krajów spotkało się wczoraj na sesji naukowej na Politechnice Koszalińskiej,
aby oddać hołd Rudolfowi Clausiusowi, wybitnemu fizykowi urodzonemu w Koszalinie.
Alina Konieczna
alina.konieczna@gk24.pl

– Spotykamy się w polskim
mieście, aby przypomnieć dorobek wielkiego niemieckiego
naukowca i zainicjować budowę wieży z wahadłem uczonego francuskiego – podkreślał
rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Tomasz Krzyżyński.
W Koszalinie gościli naukowcy uczestniczący w międzynarodowej konferencji poświęconej najnowszym osiągnięciom w wykorzystywaniu
technik próżniowo-plazmowych. Wczorajsza debata została poświęcona wyłącznie
Rudolfowi Clausiusowi, twórcy drugiego prawa termodynamiki. Gościem specjalnym
tej debaty była prof. Eri Jagi
z Uniwersytetu Toyo w Tokio,
dyrektor Instytutu Historii
Nauki. Pani profesor od ponad 20 lat bada dorobek
Clausiusa światowej sławy
uczonego, urodzonego w
przedwojennym Koszalinie.

Mario Kokowski, reprezentujący Stowarzyszenie BalticNet-Plasma Tec (z lewej), oraz rektor PK Tomasz Krzyżyński przenoszą metalową kulę symbolizującą część wahadła Foucaulta, z umieszczonym wewnątrz aktem erekcyjnym. Kula została zamurowana w ziemi.
Fot. Radosław Koleśnik
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W uczelnianym kampusie
przy ul. Śniadeckich, tuż
obok głównego wejścia, za
dwa lata ma stanąć wieża im.
Rudolfa Clausiusa. W wysokiej na ponad 20 m konstrukcji zostanie umieszczone wahadło Foucaulta. Pod wieżą
powstanie głębokie, kilkumetrowe owalne audytorium.
Kula umieszczona na specjalnej strunie zwisającej ze
szczytu pokaże, że Ziemia naprawdę się kręci. Koszalińskie wahadło Foucaulta będzie jednym z kilkunastu
znajdujących się w Polsce
(najbardziej znane jest wahadło Foucaulta we Fromborku).
Przedstawiciele
władz
uczelni, uczestnicy sesji oraz
przyjaciele, wspierający zamysł budowy, podpisali wczoraj akt erekcyjny, który następnie został zamurowany w
ziemi, na trawniku przy kamieniu upamiętniającym postać Rudolfa Clausiusa, w
miejscu, gdzie stanie wieża. d
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Kto zagra dla dzieciaków.
Głosowanie trwa
KONCERT CHARYTATYWNY Error & Serdel, Demon & Adi, Bizer oraz Jaco –
oni otrzymali najwięcej głosów.
Przypominamy, czterech
raperów z największym poparciem swoich fanów zagra
na koncercie charytatywnym
2 października w koszalińskim klubie „Kreślarnia”.
Jak do tej pory najwięcej
głosów otrzymał od swoich fanów duet Error & Serdel i to
oni prowadzą w naszej zabawie. Tuż za nimi na drugim
miejscu znajdują się duet Demon & Adi oraz Bizer. Jak
wynikało z wczorajszego zestawienia, mieli identyczną

liczbę głosów. Na trzecim
miejscu jest Jaco.
Ale to nie koniec naszego
głosowania. Potrwa ono
do 29 września, do północy.
Dopiero wtedy okaże się,
który ze zgłoszonych raperów bądź składów zagra
na charytatywnej imprezie
Koszaliński Hip-Hop Koszalińskim Dzieciakom. Przypominamy, że dochód z SMS-ów zostanie przekazany
na konto akcji.
Można już także kupić bi-

lety na koncert. Sprzedaż
prowadzą sklepy: Freestyle
Store w centrum handlowym
Jowisz przy ul. Zwycięstwa,
Cans przy ul. Dzieci Wrzesińskich, Jigga przy ul. Dworcowej i Kaszubskiej oraz w studiu tatuażu Kameleon Tattoo
przy ul. Sikorskiego. Bilet
kosztuje 10 złotych.

(MRO)
LISTA ZESPOŁÓW I INFORMACJE O GŁOSOWANIU
www.gk24.pl/khkd

b

Badania tylko dla panów

Rodzinie potrzebne
są wersalki

MIELNO Rusza program profilaktyki raka prostaty.
strować (tel. 0-94 316-65-15
lub 0-601-71-47-77, w godz.
8.30 – 16.30) do lekarza urologa na kolejne terminy. Sławomir Firmanty przyjmować
będzie w ośrodku zdrowia
w godz. 10 – 14 jeszcze 11 i 25
października oraz 22 listopada. Pacjent musi mieć przy
sobie dowód osobisty.
Gmina funduje też osobom
powyżej 65. roku życia szczepienia przeciwko grypie.

Władysław Grzesiński z
Koszalina jest wdowcem z
dwojgiem dorastających dzieci. Rodzina utrzymuje się z
renty w wysokości 750 złotych. Nie mają pieniędzy na
kupno wersalek, a stare dawno się popsuły i rodzina śpi
na podłodze.
Dlatego, jeśli ktoś ma używane, ale w dobrym stanie
wersalki i może je oddać tej
rodzinie, prosimy o kontakt
z panem Władysławem pod nr
tel. 0-509-26-16-65.
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Gmina Mielno kolejny rok
finansuje badania gruczołu
krokowego, przeznaczone dla
mężczyzn, mieszkańców gminy, którzy mają powyżej 45
lat (rocznikowo). Pierwszy
termin badania zaplanowano
w najbliższą niedzielę w
Ośrodku Zdrowia w Mielnie.
Jednak ze względu na duże
zainteresowanie badaniem,
limit przyjęcia pacjentów na
ten dzień jest już wyczerpany.
Panowie mogą się za to reje-
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