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Testy, synteza 
i nanotechnologia
 Wed!ug Davida Pendlebury’ego, 
analityka Thomson Reuters, szans" na 
zdobycie tegorocznego chemicznego 
Nobla maj# trzy zespo!y.  Pierwszy to: Paul 
Alivisatos, Chad Mirkin i Nadrian Seeman 

zajmuj!cy si" nanotechnologi! DNA. Drugi 
to Walery Fokin, Barry Sharpless i M.G. 
Finn – za osi!gni"cia w dziedzinie 
szybkiej syntezy zwi!zków chemicznych 
(tzw. click chemistry). W czo#ówce 
faworytów jest równie$ wymieniany Bruce 
Ames, twórca testu mutagenno%ci 
zwi!zków chemicznych. To przydatne 
narz"dzie pozwalaj!ce okre%li&, czy 
substancja jest rakotwórcza. —peka

> DZI! 
CHEMIA

A17$ rp.pl/nauka !roda
9 pa!dziernika 2013 NNaukaauka

Skarb Pa!stwa – Wojewoda Mazowiecki

z siedzib! pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, www.mazowieckie.pl

e-mail: spw@mazowieckie.pl, tel. 22 695 60 29

O G "A S Z A  D RU G I  P R Z E TA RG  P I S E M N Y  N I E O G RA N I C Z O N Y

na sprzeda" spó#dzielczego w#asno$ciowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 99, o powierzchni 90,34 m
2
wraz

z miejscem postojowym nr B/12 o powierzchni 15,3 m
2
, po#o%onego w budynku nr 8 przy ul. W&wozowej 

w Warszawie. Lokal mieszkalny i miejsce postojowe znajduj& si' w zasobach Spó#dzielni Mieszkaniowo-Bu-

dowlanej Osiedle Kabaty w Warszawie, ul. Bronikowskiego 9. Lokal po#o%ony jest na czwartym pi'trze 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i sk#ada si' z dwóch pokoi, kuchni, #azienki z w.c. oraz komunikacji.

Miejsce postojowe po#o%one jest na poziomie -2.

Cena wywo#awcza lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym wynosi 675 206 z#.

Mieszkanie mo"na ogl!da# w dniu 21 pa$dziernika 2013 r. w godz. 11.00–12.00. Dodatkowe informacje mo"na

uzyska# osobi%cie w siedzibie Mazowieckiego Urz&du Wojewódzkiego Delegaturze – Placówce Zamiejscowej 

w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, pok. 201 lub telefonicznie pod nr 23 671 93 41 oraz 23 671

93 57 w godz. 8.00–16.00, e-mail: pjedraszczak@mazowieckie.pl lub gwalczyk@mazowieckie.pl. Oferenci mog!

zapozna# si& z regulaminem przetargu oraz operatem szacunkowym lokalu w siedzibie Mazowieckiego Urz&du

Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok. 233 oraz w lokalu b&d!cym przedmiotem przetargu 

w dniu 21 pa$dziernika 2013 r. w godz. 11.00–12.00.

Pisemne oferty zawieraj!ce:

1. imi&, nazwisko i adres oferenta lub nazw& oraz siedzib& podmiotu gospodarczego, potwierdzone odpisem z w'a-

%ciwego rejestru,

2. dat& sporz!dzenia oferty, 

3. oferowan! cen& w z'otych polskich,

4. o%wiadczenie, "e oferent przyjmuje warunki przetargu bez zastrze"e(,

5. dowód wp'aty wadium,

6. numer rachunku bankowego, na który nale"y dokona# zwrotu wadium,

7. podpis osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta

nale"y dor&czy# lub przes'a# w zamkni&tych kopertach, z dopiskiem na kopercie „Przetarg na mieszkanie – War-

szawa W&wozowa 8” w siedzibie Mazowieckiego Urz&du Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950

Warszawa, pokój nr 229 do dnia 4 listopada 2013 r. do godz. 15.00. Otwarcie ofert nast!pi w dniu 8 listopada

2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Mazowieckiego Urz&du Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950

Warszawa w pokoju nr 233.

Warunkiem przyst!pienia do przetargu jest wp'ata wadium w wysoko%ci 5% ceny wywo'awczej tj. kwoty 33 760 z#

na rachunek bankowy nr 24 1130 1062 0000 0364 8720 0004 prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego z do-

piskiem „wadium mieszkanie – Warszawa W!wozowa 8” w terminie do dnia 28 pa(dziernika 2013 r. Za dat&

wniesienia wadium uwa"a si& dat& wp'ywu %rodków na ww. rachunek. Wadium wp'acone przez uczestnika, które-

go oferta zostanie przyj&ta, zalicza si& na poczet ceny nabycia, a pozosta'ym uczestnikom przetargu zostanie zwró-

cone w warto%ci nominalnej na wskazane konto niezw'ocznie po rozstrzygni&ciu przetargu. Nieprzyj&cie oferty,

uniewa"nienie przetargu lub zamkni&cie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczania odsetek

od wp'aconego wadium. Wadium przepada na rzecz sprzedaj!cego, je"eli oferent, którego oferta zostanie przyj&ta,

uchyli si& od zawarcia umowy. Koszty zakupu lokalu, w tym koszty aktu notarialnego, ponosi nabywca. 

W przypadku z'o"enia równorz&dnych ofert zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony do 

oferentów, którzy z'o"yli te oferty. O terminie dodatkowego przetargu oferenci, o których mowa wy"ej, zostan! 

powiadomieni pisemnie. 

Zastrzega si& prawo do odwo'ania lub uniewa"nienia przetargu bez podania przyczyn.
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gsa – boska cz!stka – jest bez 
w!tpienia „fundamentem”, 
jedn! z podstawowych cegie-
"ek wszech#wiata. By"a ostat-
nim, ale najwa$niejszym, bra-
kuj!cym ogniwem w teorii fi-
zyki cz!stek.

Jak podkre#laj! fizycy z 
Królewskiej Szwedzkiej Aka-
demii Nauk, to w"a#nie teoria 
Brouta, Englerta i Higgsa 
opisuje ca"y ten proces – i ra-
tuje Model Standardowy 
przed rozpadem. Wiemy ju$, 
$e bozon Higgsa istnieje, cho% 
zaledwie przez niewyobra$al-
nie krótki czas, a potem si& 

rozpada. Ten proces w natu-
rze mia" miejsce u zarania 
wszech#wiata, tu$ po Wielkim 
Wybuchu. 

Gdzie ta masa

Po znalezieniu cz!stki Higg-
sa Model Standardowy jest 
kompletny, ale wyja#nia jedy-
nie prawa rz!dz!ce materi!, 
któr! mo$emy zobaczy%. 
Tymczasem wszech#wiat zbu-
dowany jest w wi&kszo#ci z 
tzw. ciemnej materii, która jest 
niewidoczna. O niej fizycy nie 

wiedz! prawie nic. W!tpliwo-
#ci pojawiaj! si& te$ w przy-
padku neutrino, przez d"ugi 
czas uwa$ane za pozbawione 
masy. Ostatnie do#wiadczenia 
wskazuj! jednak, $e neutrino 
maj! mas& spoczynkow!. Aby 
j! zbada%, teoretycy próbuj! 
wyj#% poza Model Standardo-
wy i poszukuj! „nowej” fizyki. 
Dlatego badacze CERN nie 
sk"adaj! broni i dalej poszuku-
j! nieznanych cz!stek. '

PROF. KRZYSZTOF 
MEISSNER
% – Tegoroczny werdykt to uk!on 
w stron" teorii i triumf my&li, 
która przewidzia!a istnienie 
cz#stki 50 lat przed jej 
odkryciem, na podstawie samej 
prostoty i elegancji praw, które 
powinny rz#dzi' kosmosem – 
uwa(a prof. Krzysztof Meissner z 
Wydzia!u Fizyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. – W podobny 
sposób swoich odkry& dokona# 
Einstein. Te$ najpierw wymy%li#, 
jaka zasada rz!dzi %wiatem, 
potem sformu#owa# ogóln! teori" 
wzgl"dno%ci, a w ko'cu zrobiono 
do%wiadczenia. Ten sam 
schemat powtórzono tutaj. 
Najpierw by#a my%l teoretyczna, 
potem wbudowanie jej w teori", a 
na ko'cu do%wiadczalne 
potwierdzenie. 
Zdaniem prof. Meissnera, 
odkrycia tegorocznych noblistów 
uzupe#nia to, co nazywamy 
Modelem Standardowym, czyli 
ca#o%& obecnej wiedzy o 
cz!stkach elementarnych. 
Jedynym brakuj!cym elementem 

by#a w#a%nie przewidywana pó# 
wieku temu tzw. cz!stka Higgsa. 
Potwierdzenie jej istnienia 
wymaga#o nieprawdopodobnej 
technologii. – Nagroda Nobla 
przyznawana jest za prace 
potwierdzone eksperymentalnie, 
a nie tylko za prac" teoretyczn!. 
Bardzo trudn! decyzj! by#o 
rozstrzygni"cie, czy mo$na 
z#ama& zasady i przyzna& 
nagrod" równie$ o%rodkowi 
CERN. Jednak nie by#o w nim jed-
nego cz#owieka, lidera, który 
odpowiada#by za odkrycie cz!stki 
– podkre%la prof. Meissner. 

PROF. GRZEGORZ 
WROCHNA
% – Nagrodzone Noblem prace 
zwi#zane z bozonem Higgsa to 
dopiero pocz#tek, wyzwanie dla 
fizyków. Teraz nale(y zbada' 
cechy tej cz#stki, zmierzy' jej 
mas" i inne w!asno&ci – podkre-
&la prof. Grzegorz Wrochna, 
dyrektor Narodowego Centrum 
Bada) J#drowych. Jego 
zdaniem, w ramach Modelu 
Standardowego nie da si" 

obliczy& wielu parametrów, np. 
masy oko#o 20 ró$nych cz!stek, 
trzeba je mierzy& eksperymental-
nie. Wielu fizyków przypuszcza, 
$e poza Modelem Standardowym 
istnieje bardziej ogólna i prostsza  
teoria opisuj!ca szersz! klas" 
zjawisk. Dopiero ona pozwoli 
zrozumie&, dlaczego masy 
cz!stek s! takie, a nie inne. – Ob-
serwacja bozonu Higgsa w CERN 
jest najwi"kszym odkryciem 
dokonanym w XXI wieku. Na 
zastosowanie samej cz!stki 
trzeba jeszcze poczeka& 50 albo 
100 lat. Ale jej poszukiwania 
spowodowa#y, $e powsta#y nowe 
technologie i urz!dzenia – pod-
kre%la prof. Wrochna. Przypomi-
na, $e w pracach nad detektorami 
poszukuj!cymi cz!stki Higgsa 
brali te$ udzia# fizycy z Narodo-
wego Centrum Bada' J!drowych, 
uniwersytetów Warszawskiego i 
Jagiello'skiego, politechnik 
Warszawskiej, Krakowskiej i 
Wroc#awskiej, Instytutu Fizyki 
J!drowej PAN w Krakowie, 
Akademii Górniczo-Hutniczej. 
 —pap, k.k.
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masz pytanie, wy%lij e-mail do autora@
k.urbanski@rp.pl


