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Pieniądze z programu ZPORR na inwestycje
Umowy w tej sprawie podpisał w środę wojewoda warmińsko-mazurski Stanisław Szatkowski.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otrzyma środki unijne ze ZPORR na budowę i wyposażenie
zaplecza naukowego katedry drobiarstwa i agrotechnologii w Bałdach, a także na modernizację

wydziału medycyny weterynaryjnej. Wartość tych dwóch projektów wynosi 9 mln zł, dofinansowanie
z Unii ponad 6,5 mln zł.
Ze środków unijnych Ostróda będzie remontować most na rzece Drwęca, dzięki któremu ma się
poprawić układ komunikacyjny do centrum turystycznego. Most wymaga gruntownej modernizacji
ponieważ dźwigary i przyczółki są uszkodzone. Wartość tego projektu wynosi ponad 1 mln zł,
dofinansowanie z UE ponad 700 tys. zł.
Dzięki pieniądzom ze ZPORR przebudowane zostaną także ulice w Giżycku, które mają poprawić
bezpieczeństwo mieszkańców, a także turystów odwiedzających Mazury.
PAP
http://laboratoria.net/aktualnosci/3783.html
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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.

25-05-2020

Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.

25-05-2020

Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.
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Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.
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Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.
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Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.

22-05-2020

Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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