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Testy, synteza
i nanotechnologia
Według Davida Pendlebury’ego,
analityka Thomson Reuters, szansę na
zdobycie tegorocznego chemicznego
Nobla mają trzy zespoły. Pierwszy to: Paul
Alivisatos, Chad Mirkin i Nadrian Seeman

zajmujący się nanotechnologią DNA. Drugi
to Walery Fokin, Barry Sharpless i M.G.
Finn – za osiągnięcia w dziedzinie
szybkiej syntezy związków chemicznych
(tzw. click chemistry). W czołówce
faworytów jest również wymieniany Bruce
Ames, twórca testu mutagenności
związków chemicznych. To przydatne
narzędzie pozwalające określić, czy
substancja jest rakotwórcza.
—peka
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WOJEWODA MAZOWIECKI

Skarb Państwa – Wojewoda Mazowiecki
z siedzibą pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, www.mazowieckie.pl
e-mail: spw@mazowieckie.pl, tel. 22 695 60 29

O G ŁA S Z A D RU G I P R Z E TA R G P I S E M N Y N I E O G RA N I C Z O N Y
na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 99, o powierzchni 90,34 m2 wraz
z miejscem postojowym nr B/12 o powierzchni 15,3 m2, położonego w budynku nr 8 przy ul. Wąwozowej
w Warszawie. Lokal mieszkalny i miejsce postojowe znajdują się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej Osiedle Kabaty w Warszawie, ul. Bronikowskiego 9. Lokal położony jest na czwartym piętrze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. oraz komunikacji.
Miejsce postojowe położone jest na poziomie -2.
Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym wynosi 675 206 zł.
Mieszkanie można oglądać w dniu 21 października 2013 r. w godz. 11.00–12.00. Dodatkowe informacje można
uzyskać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Urzędu 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 mogą
zapoznać się z regulaminem przetargu oraz operatem szacunkowym lokalu w siedzibie Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok. 233 oraz w lokalu będącym przedmiotem przetargu
w dniu 21 października 2013 r. w godz. 11.00–12.00.
Pisemne oferty zawierające:
1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę podmiotu gospodarczego, potwierdzone odpisem z właściwego rejestru,
2. datę sporządzenia oferty,
3. oferowaną cenę w złotych polskich,
4. oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń,
5. dowód wpłaty wadium,
6. numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium,
7. podpis osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta
należy doręczyć lub przesłać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie „Przetarg na mieszkanie – Warszawa Wąwozowa 8” w siedzibie Mazowieckiego Urzędu 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 nastąpi w dniu 8 listopada
2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa w pokoju nr 233.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. kwoty 33 760 zł
na rachunek bankowy nr 24 1130 1062 0000 0364 8720 0004 prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego z dopiskiem „wadium mieszkanie – Warszawa Wąwozowa 8” w terminie do dnia 28 października 2013 r. Za datę
wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na ww. rachunek. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w wartości nominalnej na wskazane konto niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Nieprzyjęcie oferty,
unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczania odsetek
od wpłaconego wadium. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,
uchyli się od zawarcia umowy. Koszty zakupu lokalu, w tym koszty aktu notarialnego, ponosi nabywca.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony do
oferentów, którzy złożyli te oferty. O terminie dodatkowego przetargu oferenci, o których mowa wyżej, zostaną
powiadomieni pisemnie.
Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
REKLAMA

gsa – boska cząstka – jest bez
wątpienia „fundamentem”,
jedną z podstawowych cegiełek wszechświata. Była ostatnim, ale najważniejszym, brakującym ogniwem w teorii fizyki cząstek.
Jak podkreślają fizycy z
Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, to właśnie teoria
Brouta, Englerta i Higgsa
opisuje cały ten proces – i ratuje Model Standardowy
przed rozpadem. Wiemy już,
że bozon Higgsa istnieje, choć
zaledwie przez niewyobrażalnie krótki czas, a potem się

rozpada. Ten proces w naturze miał miejsce u zarania
wszechświata, tuż po Wielkim
Wybuchu.

Gdzie ta masa
Po znalezieniu cząstki Higgsa Model Standardowy jest
kompletny, ale wyjaśnia jedynie prawa rządzące materią,
którą możemy zobaczyć.
Tymczasem wszechświat zbudowany jest w większości z
tzw. ciemnej materii, która jest
niewidoczna. O niej fizycy nie

wiedzą prawie nic. Wątpliwości pojawiają się też w przypadku neutrino, przez długi
czas uważane za pozbawione
masy. Ostatnie doświadczenia
wskazują jednak, że neutrino
mają masę spoczynkową. Aby
ją zbadać, teoretycy próbują
wyjść poza Model Standardowy i poszukują „nowej” fizyki.
Dlatego badacze CERN nie
składają broni i dalej poszukują nieznanych cząstek. ∑

@ masz pytanie, wyślij e-mail do autora
k.urbanski@rp.pl
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PROF. KRZYSZTOF
MEISSNER

∑ – Tegoroczny werdykt to ukłon
w stronę teorii i triumf myśli,
która przewidziała istnienie
cząstki 50 lat przed jej
odkryciem, na podstawie samej
prostoty i elegancji praw, które
powinny rządzić kosmosem –
uważa prof. Krzysztof Meissner z
Wydziału Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego. – W podobny
sposób swoich odkryć dokonał
Einstein. Też najpierw wymyślił,
jaka zasada rządzi światem,
potem sformułował ogólną teorię
względności, a w końcu zrobiono
doświadczenia. Ten sam
schemat powtórzono tutaj.
Najpierw była myśl teoretyczna,
potem wbudowanie jej w teorię, a
na końcu doświadczalne
potwierdzenie.
Zdaniem prof. Meissnera,
odkrycia tegorocznych noblistów
uzupełnia to, co nazywamy
Modelem Standardowym, czyli
całość obecnej wiedzy o
cząstkach elementarnych.
Jedynym brakującym elementem

była właśnie przewidywana pół
wieku temu tzw. cząstka Higgsa.
Potwierdzenie jej istnienia
wymagało nieprawdopodobnej
technologii. – Nagroda Nobla
przyznawana jest za prace
potwierdzone eksperymentalnie,
a nie tylko za pracę teoretyczną.
Bardzo trudną decyzją było
rozstrzygnięcie, czy można
złamać zasady i przyznać
nagrodę również ośrodkowi
CERN. Jednak nie było w nim jednego człowieka, lidera, który
odpowiadałby za odkrycie cząstki
– podkreśla prof. Meissner.

PROF. GRZEGORZ
WROCHNA

∑ – Nagrodzone Noblem prace
związane z bozonem Higgsa to
dopiero początek, wyzwanie dla
fizyków. Teraz należy zbadać
cechy tej cząstki, zmierzyć jej
masę i inne własności – podkreśla prof. Grzegorz Wrochna,
dyrektor Narodowego Centrum
Badań Jądrowych. Jego
zdaniem, w ramach Modelu
Standardowego nie da się

obliczyć wielu parametrów, np.
masy około 20 różnych cząstek,
trzeba je mierzyć eksperymentalnie. Wielu fizyków przypuszcza,
że poza Modelem Standardowym
istnieje bardziej ogólna i prostsza
teoria opisująca szerszą klasę
zjawisk. Dopiero ona pozwoli
zrozumieć, dlaczego masy
cząstek są takie, a nie inne. – Obserwacja bozonu Higgsa w CERN
jest największym odkryciem
dokonanym w XXI wieku. Na
zastosowanie samej cząstki
trzeba jeszcze poczekać 50 albo
100 lat. Ale jej poszukiwania
spowodowały, że powstały nowe
technologie i urządzenia – podkreśla prof. Wrochna. Przypomina, że w pracach nad detektorami
poszukującymi cząstki Higgsa
brali też udział fizycy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych,
uniwersytetów Warszawskiego i
Jagiellońskiego, politechnik
Warszawskiej, Krakowskiej i
Wrocławskiej, Instytutu Fizyki
Jądrowej PAN w Krakowie,
Akademii Górniczo-Hutniczej.
—pap, k.k.
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