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GW: Rząd na pożegnanie obiecuje miliard
więcej dla nauki
- To o 40 proc. więcej niż dziś - podkreślał w piątek minister nauki Michał Kleiber. Jak dokładnie
miałyby być rozdzielone te pieniądze - ile na pensje, a ile np. na zakup aparatury - minister ma

zdradzić za kilka tygodni, kiedy swoje propozycje przedstawi Rada Nauki (nowe ciało doradcze przy
ministrze). Kleiber przyznał, że środowisko naukowe przyzwyczajone do dzielenia biedy
i charakteryzujące się - jak to określił - "bezwładnością" może mieć kłopoty z zagospodarowaniem
dodatkowego miliarda. - Uczeni muszą dowieść, że potrafią wydać te pieniądze racjonalnie - oznajmił.
Choć obietnica została przedstawiona tuż przed wyborami, minister jest spokojny o jej losy.
Powoływał się na "liczne sygnały" ze strony opozycji, że jeśli przejmie władzę, będzie kontynuowała
politykę wspierania nauki.
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W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od
Słońca
Będzie wtedy oddalona od naszej dziennej gwiazdy o 152,095 mln km.

03-07-2020

Toniemy w elektronicznych śmieciach
W 2019 roku ilość elektronicznych odpadów z całego świata osiągnęła rekordową masę 53,6
milionów ton.
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Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla
drapieżników
Meduzy nie stanowią źródła węglowodanów, tłuszczów ani białka.
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To co złe dla ekosystemu, jest dobre dla
pandemii
Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do
opanowania.
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W pierwszych miesiącach pandemii dzieci
lepiej zniosły SARS-CoV-2
Dane zostały zebrane ze 131 badań i obejmują 7780 pacjentów w całym spektrum wieku dziecięcego.
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Obiecujące wyniki polskich badań nad nową
metodą wykrywania...
Zakończono testy na zwierzętach, teraz planowane są badania kliniczne, czyli na ludziach.
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Internet rzeczy - czy zmieni świat?
I co w światowym projekcie rozwoju tych technologii robią naukowcy z Politechniki Gdańskiej?

01-07-2020

Sosny mają silne właściwości antyoksydacyjne
Potwierdzili portugalscy chemicy i biolodzy po ponad trzech latach badań.
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