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PL Intellectual Capital TOP 50
Diamentową „Award of Excellence in IP” otrzymała Grupa Lotos za innowacyjny rozwój w obszarze
wydobycia, przerobu ropy naftowej i handlu produktami o najwyższych standardach jakości,
realizowany w trosce o środowisko naturalne, bezpieczeństwo energetyczne i satysfakcję klientów;

platynową – Telesto, spółka z Suchedniowa koło Kielc, która wykorzystuje opatentowaną przez siebie
technologię generowania mgły wodnej stosowanej nie tylko w celach przeciwpożarowych, ale np. do
neutralizacji zapylenia;
złotą – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia, jednostka badawczo-rozwojowa, której
pole działania stanowią badania i wdrożenia w dziedzinie technologii chemicznej, zwieńczone
wieloma patentami;
srebrna przypadła: spółce Polymem, która powstała i działa w oparciu o pracowników i studentów
Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej a zajmuje się produkcją
polipropylenowych filtrów i membran znajdujących zastosowanie, m.in. w przemyśle spożywczym
i medycynie
dwie brązowe: spółce Common z Łodzi, będącej producentem wysokiej klasy sprzętu służącego do
pomiarów przepływu gazu w celach rozliczeniowych i technologicznych oraz spółce Gros-Pol
z Poznania produkującej nowoczesne urządzenia do bezpyłowego spalania różnego rodzaju paliw –
węgla, gazu, oleju, a w szczególności biomasy, słomy i zrębków drzewnych.
Specjalne wyróżnienie w konkursie – za stworzenie lokalnym przedsiębiorcom znakomitych
warunków dla rozwoju innowacyjności – otrzymały miasto i gmina Grodzisk Mazowiecki. Działania te
rozpoczynają się na etapie wczesnej edukacji, poprzez próby zagospodarowania lokalnej
wynalazczości, po stworzenie centrum innowacji. Region ten bywa już nazywany polską Doliną
Krzemową.
Więcej na:
www.pi.gov.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4360.html
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Śląscy naukowcy opracowali model opieki
kardioonkologicznej
W publikacji opisano okres od marca 2016 r. do grudnia 2019 r.

14-04-2021

Blizny można leczyć
Blizna bywa dla pacjenta problemem nie tylko kosmetycznym.

14-04-2021

1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie,
niż wrócić do biura
Wiele osób, które świadczą pracę z domu nie jest jeszcze gotowych na powrót do biura.

14-04-2021

COVID-19 wyzwala w płucach nieoczekiwany
mechanizm
W komórkach płuc wirus SARS-CoV-2 wyzwala szlak biochemiczny, zwany układem dopełniacza.

14-04-2021

Choroba meningokokowa jest lekceważona
Mimo, iż może w ciągu 24 godzin doprowadzić do zgonu dziecka.

14-04-2021

Przyjmujący leki alergicy są mniej podatni na
zakażenie COVID-19
Badania wskazują, że alergicy przyjmujący leki rzadziej zarażają się koronawirusem.

14-04-2021

Szczepionki mRNA a możliwość zakażenia
SARS-CoV-2
Możliwe jest złapanie koronawirusa po szczepieniu, ale ryzyko jest naprawdę niewielkie.

12-04-2021

Istnieje związek między szczepieniem
przeciwko grypie i...
Podobne dane płyną z całego świata, to wciąż nie udało się dokładnie tego ustalić.
Informacje dnia: Śląscy naukowcy opracowali model opieki kardioonkologicznej Blizny można
leczyć 1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie, niż wrócić do biura COVID-19 wyzwala w
płucach nieoczekiwany mechanizm Choroba meningokokowa jest lekceważona Przyjmujący leki
alergicy są mniej podatni na zakażenie COVID-19 Śląscy naukowcy opracowali model opieki
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