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sytetu Warszawskiego, Instytut Astronomii Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PA, Uniwersytet w Białymstoku, Centrum Astronomii UMK, Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wśród autorów publikacji dotyczącej trzeciej detekcji
fal grawitacyjnych znajdziemy dziewięć polskich nazwisk:
Michał Bejger (CAMK PAN), Tomasz Bulik (OA UW), Andrzej
Królak (IM PAN), Izabela Kowalska-Leszczyńska (OA UW),
Adam Kutynia (NCBJ), Dorota Rosińska (IA UZ), Piotr Jaranowski (Uniwersytet w Białymstoku), Magdalena Sieniawska (CAMK PAN), Adam Zadrożny (NCBJ).
Z projektem LIGO związany jest także program do obliczeń rozproszonych Einstein@Home, dzięki niemu każdy

chętny może użyczyć nieco mocy obliczeniowej swojego
komputera lub smartfona do analizy danych z LIGO w poszukiwaniu sygnałów od obracających się gwiazd neutronowych. Einstein@Home analizuje także dane z innych obserwatoriów, np. z radioteleskopu w Obserwatorium Arecibo.
Pod koniec 2016 r. było 440 tys. aktywnych użytkowników
Einstein@Home.
Publikacja opisująca wyniki trzeciej detekcji fal grawitacyjnych ukazała się w czasopiśmie naukowym Physical
Review Letters.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl

Szpital Uniwersytecki
im. Karola Marcinkowskiego
__Ewa Sapeńko
14 czerwca 2017 r. radni Sejmiku Województwa Lubuskiego podczas
nadzwyczajnej sesji wyrazili zgodę
na połączenie spółek Wojewódzkiego
Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
oraz Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o., a 19
czerwca br. podpisano akt notarialny
zatwierdzający utworzenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W wystąpieniu podczas sesji Sejmiku Marszałek
Elżbieta Anna Polak powiedziała: Szpital uniwersytecki przejmuje zarówno prawa jak i obowiązki dotychczasowego podmiotu, nowy podmiot
jest jego następcą prawnym. Ponadto
samorząd województwa zachowuje
prawo własności wszystkich nieruchomości i ruchomości. Nowy podmiot będzie beneficjentem
środków unijnych z programów krajowych. Jest oczywiście
pewne ryzyko, ale my już zdaliśmy egzamin z ponoszenia
ryzyka. Wiele zależy od tego jak jest spółka prowadzona.
Szpital będzie oczywiście realizował dotychczasowe zadania i to w większym stopniu niż dotychczas. W kontrakcie
na świadczenia medyczne w ramach NFZ szpital zyska ok.
40 mln zł.
Dla Uniwersytetu Zielonogórskiego posiadanie szpitala klinicznego oznacza zwiększoną o ok. 4 mln. zł dotację
ministerialną na kierunek lekarski.
W nowopowstałej spółce Uniwersytet Zielonogórski
będzie miał 51 proc. udziałów. Spółką zarządzać będzie
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konferencja prasowa marszałek elżbiety anny polak i prof. wojciecha
strzyżewskiego

trzech prezesów – dwóch ze wskazania Uniwersytetu prezes główny i prezes ds. finansowych, natomiast samorząd wojewódzki wskaże jednego - prezesa ds. rozwoju.
W radzie nadzorczej zasiądzie trzech przedstawicieli UZ
i dwóch reprezentantów Marszałka. Żeby zabezpieczyć
interesy województwa decyzje muszą być podejmowane
jednomyślnie, a szczególnie finansowe.

