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Budowa Centrum Nauk
Biologiczno-Chemicznych ruszyła
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych stworzy wspólną przestrzeń badawczą dla naukowców
Wydziałów Biologii i Chemii. Będzie siedzibą ponad 130 nowocześnie wyposażonych laboratoriów,

w których prowadzone będą prace z zakresu problematyki środowiskowej, w tym monitoringu
i prognozowania zagrożeń, skażeń radionuklidami, substancjami ropopochodnymi i innymi, nowych
źródeł energii, materiałów funkcjonalnych, radiofarmaceutyków, technik i substancji biologicznie
aktywnych w medycynie i kosmetologii. – Słabością nauki w Polsce nigdy nie byli ludzie, lecz brak
nowoczesnego sprzętu – mówiła w trakcie uroczystości prof. Barbara Kudrycka, minister nauki
i szkolnictwa wyższego. – Jestem pewna, że Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, wyposażone
w najnowocześniejszą aparaturę, pozwoli prowadzić polskim naukowcom badania, które zadziwią
świat – podkreślała pani minister. Podobne nadzieje z nowym ośrodkiem wiąże prof. Paweł Kulesza,
dziekan Wydziału Chemii. – Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Nauk
Biologiczno-Chemicznych ma miejsce w Roku Marii Skłodowskiej-Curie oraz Międzynarodowym
Roku Chemii. To symbol wyzwania, przed którym stoimy – prowadzenia badań na skalę noblowską –
przekonywał. Profesor Joanna Pijanowska, dziekan Wydziału Biologii – drugiego gospodarza Centrum
Nauk Biologiczno-Chemicznych – odniosła się do interdyscyplinarnego charakteru ośrodka. – Jestem
pewna, że model współpracy, który wypracujemy na Ochocie, będzie wzorem do naśladowania.
Zgromadzony jest tu ogromny potencjał, związany z bliskością jednostek Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, Polskiej Akademii Nauk. Przyszłość nauk przyrodniczych kryje się
w integralności spojrzenia. Nie możemy zmarnować szansy, jaką daje nam Ochota, grodząc się
i izolując od siebie – przekonywała pani dziekan. – Musimy ściśle współpracować, choć nie zaszkodzi
nam szczypta zdrowej konkurencji – dodała.
Budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych powstanie w północno-wschodniej części kampusu
na Ochocie, przy Al. Żwirki i Wigury i ul. I. Miecznikowa; pomiędzy istniejącymi budynkami Chemii
i Biologii. Gmach powstanie w dwóch etapach. Najpierw zrealizowana zostanie część projektu
obejmująca teren pomiędzy Wydziałami Biologii, Chemii i pawilonem Radiochemii. W drugim etapie
pawilon zostanie wyburzony, a w jego miejscu powstanie nowy budynek nadwieszony częściowo nad
gmachem Chemii. W centralnej części pomiędzy skrzydłami budynku a Wydziałem Chemii stworzone
zostanie kameralne, zielone patio. Budowa pierwszego etapu Centrum Nauk
Biologiczno-Chemicznych zakończy się jeszcze w tym roku. Całość gotowa będzie w 2013 r.
Na budowę Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych uczelnia otrzymała z programu operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 282 mln zł. Budynek zaprojektowała pracownia APA
Kuryłowicz&Associates. Generalnym wykonawcą I etapu budowy centrum jest firma Mirbud S.A.
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Nieznany gen oporności na antybiotyki
rozprzestrzenił się niezauważony
Niepodobny do żadnego innego gen oporności na antybiotyki niepostrzeżenie rozprzestrzenił się już
na kilka patogenów.

02-04-2020

Ekspert: nie zwlekajmy, w razie udaru
wzywajmy pomoc natychmiast
Ograniczenia związane z walką z epidemią COVID-19 nie obejmują leczenia chorób zagrażających
życiu.

02-04-2020

Badania kliniczne leków do walki z epidemią
Pierwszy z testowanych leków kardiologicznych miałby pomóc w łagodzeniu i skróceniu przebiegu
choroby.

02-04-2020

Uniwersytet Trzeciego Wieku uruchomił
zdalną naukę dla każdego
W czasie epidemii słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą zdalnie uczestniczyć
w zajęciach.

02-04-2020

Co dostarczają przekąski po treningu
dzieciom?
Liczba kilokalorii spożywanych przez dzieci w postaci przekąsek po wysiłku przewyższa liczbę kalorii
spalonych podczas treningu.

02-04-2020

Jak dbać o ręce, gdy często je myjemy i
dezynfekujem
Częste mycie rąk i ich dezynfekcja to teraz podstawa naszego funkcjonowania. Dowiedz się, jak o nie
zadbać.

31-03-2020

Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.

31-03-2020

Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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