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POLSCY NAUKOWCY ZNALEŹLI SPOSÓB NA USUWANIE
NANOZANIECZYSZCZEŃ

Najnowsze wiadomości

Sobota, 24 Lipiec 2010 10:43

Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN znaleźli metodę, która pozwoli łatwo i tanio usuwać i
odzyskiwać nanoodpady ze ścieków. W Urzędzie Patentowym RP złożyli już wnioski chroniące to
rozwiązanie - poinformował PAP doc. dr hab. Marcin Fiałkowski z IChF PAN.
Więcej: Infor.pl - Aktualności opracowane przez www.GazetaPrawna.pl

• 5 minut lotu nad ruinami Warszawy. Filmoskarżenie
Wiosna, rok 1945. Bombowiec Liberator
leci nad ruinami miasta, pustynią bez ludzi
- rejonem niedawnych walk powstańców. Tak
rozpoczyna się "Miasto ruin", cyfrowa

www Nissan JapanMotors pl

Reklamy Google

rekonstrukcja Warszawy zniszczonej podczas II
Wojny Światowej. - Mamy świadomość, że film po

KOMUNIKAT O PRZERWIE TECHNOLOGICZNEJ W FUNKCJONOWANIU
ELEKTRONICZNEGO URZĘDU PODAWCZEGO ZUS (EUP)

raz kolejny spowoduje dyskusję o powstaniu

Departament Obsługi Klientów uprzejmie informuje, że z dniem 1 lipca 2010 r. wygasła umowa
pomiędzy ZUS i Unizeto Technologies SA z siedzibą w Szczecinie, na podstawie, której spółka ta

dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. To
tam od 1 sierpnia będzie można oglądać animację.

wspierała funkcjonowanie Elektronicznego Urzędu Podawczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy
• MON ma trzy warianty zagospodarowania Tupolewa
• Premier Litwy wyruszył rowerem na Białoruś
• Ponad gigawat energii z wiatru w Polsce
• BP rozważa zwolnienie dyrektora Tony'ego Haywarda
• 19 osób zginęło na Love Parade w Niemczech

warszawskim - mówi w TVN24 Jan Ołdakowski,

• 35 lat więzienia za 14 tys. śmierci
Szef więzienia S-21 w Kambodży, gdzie
tysiącami mordowano przeciwników reżimu
Czerwonych Khmerów został skazany na 35 lat
więzienia. Sąd uznał go winnym śmierci co
najmniej 14 tys. osób.
• Kierowca "malucha" nie miał szans
Mężczyzna kierujący fiatem 126p zginął w
wypadku, do którego doszło w Opolskiem.
Z nieustalonej przyczyny jego pojazd zjechał na
przeciwny pas ruchu i czołowo zderzył się z oplem
zafirą - podaje serwis 24opole.pl.
• "Czeka nas wojna pod Smoleńskiem przeniesiona
do Polski"
To igranie z ogniem. Dramat dla rodzin
ofiar - w taki sposób były premier
Kazimierz Marcinkiewicz podsumował w "Faktach
po Faktach" zespół PiS do zbadania katastrofy
smoleńskiej. Jego zdaniem, prezes PiS szykuje się
do wojny "pod Smoleńskiem, przeniesionej do
Polski", w której będzie grał tragedią.
• "Dlaczego nie zawieszono działalności
specpułku?"
Mec. Rafał Rogalski, pełnomocnik rodzin
niektórych ofiar katastrofy smoleńskiej złoży dziś w
prokuraturze wniosek o przesłuchanie szefa MON
Bogdana Klicha w związku z sytuacją w 36.
specpułku.
• Prezydent Suwałk nie żyje
Na wakacjach we Włoszech zmarł
prezydent Suwałk Józef Gajewski. Miał 61
lat.
• Benzema znalazł alibi
Oskarżony alibi się chwyta. Prawnik
Karima Benzemy, piłkarza Realu, któremu
zarzuca się kontakty z nieletnią prostytutką,
oświadczył, że jego klient "feralną" noc spędził ze
swoją byłą już dziewczyną.
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• Brazylia wzięła Ligę Światową. I milion dolarów
Na piłkarskim mundialu im nie wyszło, ale
powetowali sobie pod siatką. W argentyńskiej
Cordobie Brazylijczycy pokonali Rosję 3:1 i po raz
dziewiąty wygrali prestiżową Ligę Światową.
Mierzących w medal mistrzostw świata w "Final
Six" zabrakło.

Najpopularniejsze
• Jak zmieni się lista płac w 2010 r.?
• Wynagrodzenie za urlop ojcowski
• Kalkulator wynagrodzeń brutto-netto - oblicz
wynagrodzenie brutto od kwoty netto i
wynagrodzenie netto od kwoty brutto (na 2010 r.)
• wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
• Kiedy wykazać w informacji podsumowującej i
deklaracji VAT fakturę za import usługi
transportowej?
• ZSWA
• Sprawdź, kwotę ograniczenia rocznej podstawy
wymiaru składek na 2010 r.!
• Sprawdź, wymiar czasu pracy od stycznia do
grudnia 2010 r.
• Polski teatr wygrał Festiwal Teatrów Ulicznych w
Atenach
• PiS: Platforma nie może być sędzią we własnej
sprawie
DR JANUSZ FISZER o unikaniu podwójnego
opodatkowania - Podatnik, który pracował w kraju, z
którym umowa przewiduje unikanie podwójnego
opodatkowania w formie proporcjonalnego odliczenia,
może skorzystać z ulgi abolicyjnej. Dzięki temu nie
musi dopłacać podatku w Polsce od zagranicznych
zarobków.
Więcej: Infor.pl - Aktualności opracowane przez
www.GazetaPrawna.pl
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