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OBWIESZCZENIE PREZESA URZ¢DU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 stycznia 2005 r.

o wskazaniu wystaw publicznych dajàcych pierwszeƒstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego 
albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru u˝ytkowego, 

wzoru przemys∏owego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemy-
s∏owej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. 
Nr 33, poz.  286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68) og∏asza
si´, co nast´puje:

Nast´pujàce imprezy, organizowane przez
„INTERSERVIS” Sp. z o.o. z siedzibà w ¸odzi, na jej te-
renach wystawienniczych w ¸odzi, sà wystawami pu-
blicznymi dajàcymi pierwszeƒstwo do uzyskania pa-
tentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji,
oznaczone wed∏ug daty wystawienia na nich wynalaz-
ku, wzoru u˝ytkowego, wzoru przemys∏owego bàdê
towaru oznaczonego znakiem towarowym:

1) Targi Budownictwa — INTERBUD, w dniach od 17
do 20 lutego 2005 r.;

2) Targi Sprz´tu Rehabilitacyjnego oraz Sprz´tu dla
Osób Niepe∏nosprawnych — REHABILITACJA,
w dniach od 20 do 22 paêdziernika 2005 r.;

3) Targi ˚eglarstwa i Sportów Wodnych — BOAT-
SHOW, w dniach od 25 do 27 listopada 2005 r.

Prezes Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej:
A. Adamczak
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OBWIESZCZENIE PREZESA SÑDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

z dnia 17 stycznia 2005 r.

o podaniu do publicznej wiadomoÊci prawomocnego orzeczenia Sàdu
stwierdzajàcego niezgodnoÊç z prawdà oÊwiadczenia osoby lustrowanej

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 11 kwietnia
1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bez-
pieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach
1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne (Dz. U.
z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62,
poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488
i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74,
poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175,
poz. 1434, z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921
oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) podaje si´ do publicznej
wiadomoÊci, co nast´puje:

Sàd Apelacyjny w Warszawie, V Wydzia∏ Lustracyj-
ny, prawomocnym orzeczeniem z dnia 27 czerwca
2002 r. w sprawie V AL 13/00 stwierdzi∏, ˝e:

Tomasz Kwiatkowski, syn Jana, urodzony 28 kwiet-
nia 1948 r. w Pruszkowie, z∏o˝y∏ niezgodne z praw-
dà oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pra-
cy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa
lub wspó∏pracy z nimi w latach 1944—1990 osób
pe∏niàcych funkcje publiczne.

Prezes Sàdu Apelacyjnego w Warszawie:
K. Karpiƒski


