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Nagrody dla naukowców
W uroczystości brał udział także Jacek Jezierski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny Geolog Kraju,
przewodniczący komisji nagród. Nagroda Ministra Środowiska jest prestiżowym wyróżnieniem
przyznawanym corocznie, od ponad dwudziestu lat. W tym roku minister Nowicki podjął decyzję
o zmianie zasad konkursu i dopuszczeniu do niego tylko prac wyróżniających się efektami
naukowymi, gospodarczymi i społecznymi, które zostały zastosowane w praktyce.

Indywidualne nagrody w wysokości po 15 tys. złotych za całokształt działalności naukowo-badawczej
otrzymali: dr Stanisław Witczak z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz dr Elżbieta Niemirycz
z Uniwersytetu Gdańskiego.
Nagrody za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w wysokości po 20 tys. złotych otrzymały
zespoły: z Państwowego Instytutu Geologicznego za Tabelę stratygraficzną Polski, z Karkonoskiego
Parku Narodowego za program restytucji jodły pospolitej w Karkonoskim Parku Narodowym oraz
zespół z Anwilu, który razem z naukowcami z Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach wdrożył
w firmie ANWIL S.A. we Włocławku metodę katalitycznej redukcji emisji podtlenku azotu z instalacji
kwasu azotowego.
Sprawy Nauki
http://laboratoria.net/aktualnosci/4943.html
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Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.
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Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.
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Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.
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Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.
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Witamina D powstaje nawet przy stosowaniu
kremu z filtrem UV
Badania pokazały, że kremy z filtrami przeciwsłonecznymi pozwalają na produkcję dużych ilości
witaminy D.

15-05-2019

Można będzie wytworzyć jeszcze cięższe
pierwiastki
W laboratoriach w niedługim czasie możliwe będzie wytworzenie dwóch nowych pierwiastków
superciężkich oraz kilku nowych izotopów pierwiastków już odkrytych.
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Wzrost zgłoszeń badań klinicznych leków w
Polsce w 2019 r.
W pierwszych miesiącach 2019 r. aż o 40 proc. zwiększyła się liczba wniosków dotyczących
rozpoczęcia w naszym kraju badań klinicznych.
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Jak segregować odpady?
Od 1 lipca 2017 r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), obowiązujący na
terenie całego kraju.
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