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Ju¿ nied³ugo mieszkañcy Koszali-
na sami bêd¹ mogli przekonaæ
siê, ¿e Ziemia faktycznie wykonu-
je ruch obrotowy wokó³ w³asnej
osi. Ma to umo¿liwiæ wie¿a imie-
nia Rudolfa Clausiusa z zawieszo-
nym w œrodku wahad³em Foucaul-
ta, któr¹ wybuduje Politechnika
Koszaliñska. Wczoraj dokonano
oficjalnego wmurowania aktu
erekcyjnego w miejscu przysz³ej
budowy. 

Pod aktem podpisali siê wspó³-
twórcy i entuzjaœci tego projektu,
który zosta³ przedstawiony pod-
czas pierwszego dnia trzydniowej

miêdzynarodowej konferencji na-
ukowej  poœwiêconej najnowszym
osi¹gniêciom w wykorzystywaniu
technologii pró¿niowo – plazmo-
wych. Wie¿a ma stan¹æ na lewo od
g³ównego wejœcia do budynku Po-
litechniki Koszaliñskiej przy ul. J. J.
Œniadeckich. Bêdzie mieæ 23 metry
wysokoœci, a pod ni¹ zostanie zbu-
dowane owalne pomieszczenie na
30 osób, w którym ka¿dy bêdzie
móg³ zobaczyæ, ¿e... Ziemia jednak
siê krêci. Umo¿liwi to kula zwisaj¹-
ca ze szczytu wie¿y na specjalnej
strunie, tzw. wahad³o Foucaulta.
Zaœ sama wie¿a zostanie ochrzczo-
na  imieniem wielkiego niemiec-

kiego fizyka urodzonego w 1822 r.
w Koszalinie, Rudolfa Clausiusa,
twórcy drugiego prawa termody-
namiki. - To by³ jeden z najwiêk-
szych naukowców œwiata, a wie¿a
bêdzie mia³a wymiar miêdzynaro-
dowy i wa¿ne, ¿ebyœmy to podkre-
œlali – mówi prof. Tomasz Krzy-
¿yñski, rektor Politechniki Kosza-
liñskiej. 
Budowla, oprócz waloru nauko-
wego, ma równie¿ staæ siê atrakcj¹
turystyczn¹, symbolem jednoœci
europejskiej, bo Foucault by³ Fran-
cuzem, Clausius Niemcem, a po-
mys³odawcy reprezentuj¹ wspó³-
czesny Koszalin i polsk¹ naukê.

Wed³ug przedstawicieli uczelni,
konstrukcja ma stan¹æ w ci¹gu
dwóch najbli¿szych lat. Koszt to
ok. 3 mln z³. - Zosta³ ju¿ z³o¿ony
wniosek o dofinansowanie do Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Zachodniopo-
morskiego w ramach dzia³ania do-
tycz¹cego kultury i turystyki, gdzie
mo¿na uzyskaæ do 75 proc. kosz-
tów – wyjaœnia kanclerz Politechni-
ki Koszaliñskiej, dr Artur Wezgraj. 
Resztê pokryj¹ œrodki w³asne i inne
Ÿród³a. Wstêpnie chêæ partycypacji
w projekcie zapowiedzia³ samo-
rz¹d Koszalina. 

(jm)

List erekcyjny, w³o¿ono do specjalnej kuli, któr¹ zamurowano kilka metrów pod ziemi¹, w miejscu, gdzie w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat ma powstaæ wie¿a Clau-
siusa. Symbolicznego zamurowania dokonuj¹: rektor Politechniki Koszaliñskiej, prof. Tomasz Krzy¿yñski (z prawej) i Mario Kokowsky z BalticNet-PlasmaTec.

ZIEMIA JEDNAK SIÊ KRÊCI
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KASYNO PRZY KOŒCIELE?!  

Po raz drugi w tym roku koszaliñ-
scy radni zaopiniuj¹ lokalizacjê sa-
lonu do gier na automatach. Tym
razem chodzi o budynek przy ul.
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
1/1. 
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WDZIÊCZNI CHRZEŒCIJANIE 

O potrzebie dziêkowania Bogu
za wszystko, czego doœwiadcza-
my, a tak¿e dostrzegania dobra
wokó³ nas, przypomnia³ ks. Jan
Ostryk, superintendent (biskup)
Okrêgu Zachodniego Koœcio³a
Ewangelicko-Metodystycznego. 
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PRZEJŒCIE BÊDZIE!

Mieszkañcy bloków przy ul. Nowo-
wiejskiego 4 i 4a poczuj¹ siê bez-
pieczniej wychodz¹c ze swego blo-
ku. Drogowcy obiecali wytyczyæ
dwa nowe przejœcia dla pieszych. 
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BÊDZIE DOGRYWKA!

W przedterminowych wybo-
rach burmistrza Bia³ogardu,
które odby³y siê w niedzielê, nie
uda³o siê wybraæ nowego w³o-
darza miasta.
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