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Dolnośląski samorząd inwestuje w park
chemiczny
Spółka tworząca park technologiczny w Brzegu Dolnym otrzyma od władz regionu milion złotych
wsparcia.

"To kwota, która pozwoli spółce wystartować, przygotować projekty, daje szansę ubiegania się
o kredyty bankowe, a w przyszłości również o środki europejskie" - powiedział na środowej
konferencji prasowej Andrzej Łoś.
Dolny Śląsk ma olbrzymi potencjał naukowy i silne przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji
chemicznej. "Trzeba stworzyć podmiot, który połączy te dwa atuty z korzyścią dla całego kraju" powiedział.
Najwięcej dobrze płatnych miejsc pracy jest w innowacyjnej gospodarce. "Dlatego zdecydowaliśmy
się na poparcie tego projektu" - dodał.
"Zaprosiliśmy władze samorządowe, ponieważ oznacza to prestiż dla naszego parku. Oczywiście
nowi właściciele to także zastrzyk kapitału, który przeznaczymy na realizacje naszych inwestycji" powiedział prezes zarządu ChemiParku Wiesław Klimkowski.
Przedstawiciel gminy Brzeg Dolny, Stanisław Jastrzębski ma nadzieję, że park przyciągnie nie tylko
przedsiębiorstwa, ale również wykształconych i kreatywnych ludzi.
"Planujemy zawarcie umowy o trwałej współpracy z wrocławskimi uczelniami. Rozmowy na ten
temat już trwają" - dodał Klimkowski.
W parku technologicznym powstanie m.in. laboratorium analityczno- aplikacyjne, inkubator
przedsiębiorczości oraz specjalna strefa inwestycyjna. Pierwszy etap budowy ma się zakończyć
w 2010 r. UMW
PAP - Nauka w Polsce
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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.
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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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