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Szansa na centrum nanotechnologii w
Białymstoku
Podlaskie Centrum Nanotechnologii ma stać się częścią Białostockiego Parku
Naukowo-Technologicznego, który jest jednym z projektów planowanych do realizacji w ramach

Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej". Wstępnie oszacowany koszt budowy całego
parku to ok. 140 mln zł.
Powstanie centrum będzie wynikiem partnerstwa dwóch białostockich uczelni: Akademii Medycznej
i Politechniki Białostockiej oraz kanadyjskiego Uniwersytetu w Trois-Rivieres, który ma pomóc
wyposażyć placówkę w nowoczesny sprzęt informatyczny oraz wesprzeć ją kadrowo. Głównym celem
budowy placówki ma być stworzenie instytucjonalnego mechanizmu wspierania, promowania,
wdrażania i sprzedawania innowacyjnych produktów w zakresie nanotechnologii.
Jak zapowiedział Truskolaski, podczas konferencji prasowej zorganizowanej po powrocie delegacji
miejscowych biznesmenów i władz Białegostoku z Kanady, budowa centrum w Białymstoku związana
jest ze strategicznym położeniem miasta w północno-wschodnim, przygranicznym rejonie kraju oraz
z tym, że Politechnika Białostocka już od kilku lat współpracuje z kanadyjską uczelnią w ramach
wymiany naukowców i doktorantów.
Dodał, że najprawdopodobniej jeszcze w tym roku miasto ogłosi przetarg na studium wykonalności
tej inwestycji.
Opiekunem naukowym inwestycji ze strony kanadyjskiej jest prof. Adam Skorek - absolwent
Politechniki Białostockiej i były dziekan na Uniwersytecie w Trois-Rivieres.
Nanotechnologia to stosunkowo młoda dziedzina badań naukowych, łącząca dotychczasowe
osiągnięcia chemii, mechaniki, biologii, fizyki oraz informatyki. Jej praktycznym celem jest
zastosowanie rezultatów badań do wytwarzania materiałów i urządzeń, których właściwości wynikają
głównie z ich małych rozmiarów i odpowiedniej struktury w skali nanometrów (jednostka długości
miliard razy mniejsza od metra).
www.onet.pl
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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Alergolog: odstawienie leków zwiększa ryzyko
zakażenia
Ok. 10 proc. pacjentów chorych na astmę odkłada lekarstwa w obawie przed spadkiem odporności i
zakażeniem koronawirusem.
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Psychika w dobie epidemii: gdzie po pomoc
Ta sytuacja, która może doprowadzić do większej liczby i zaostrzenia istniejących zaburzeń
psychicznych.
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Nowy koronawirus a cukrzyca
U osób z cukrzycą istnieje ryzyko rozwoju powikłań i ciężkiego przebiegu zakażenia.

26-03-2020

Część leków na nadciśnienie może zwiększać
ryzyko poważnego...
Poważne powikłania płucne u niektórych pacjentów mogą mieć związek ze stosowaniem przez nich
tych leków.
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Epidemia: zamknięcie szkół, praca zdalna i
kwarantanna najważniejsze
Dla powstrzymania epidemii Covid-19 najważniejsze jest zamknięcie szkół, wprowadzenie pracy
zdalnej oraz kwarantanna.
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Nowa technologia odczytywania aktywności
mózgu
Naukowcy opracowali metodę precyzyjnego odczytywania aktywności neuronów w różnych
częściach mózgu.
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