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UFO I KOSMICZNY ZEGAR

Kolędujcie
dziś razem
z nami

u Kielecka pracownia Bojarowicz Kamiński wygrała konkurs na opracowanie koncepcji
MAR CIN SZTAN DE RA

Wyniki konkursu zorganizowanego
przez kielecki SARP i magistrat ogłoszono wczoraj. Rywalizowało dziewięć prac, jury wybrało koncepcję
przygotowaną przez pracownię Marcina Kamińskiego i Bartosza Bojarowicza.
– Najlepiej wypełniła założenia
konkursowe. Projekt dworca zachowuje klimat obiektu, a design lat 70.
został twórczo zinterpretowany – uzasadnia Kazimierz Łatak, przewodniczący sądu konkursowego.
Pierwsza nagroda to 30 tys. zł i zaproszenie do negocjacji w sprawie
wykonania szczegółowej dokumentacji. – Naszą ideą było, żeby ten dworzec był bardziej przyjazny dla pasaże ra. Obec nie wcho dzi my do syć
ciemnym tunelem, do ciemnej piwnicy i wychodzimy na dosyć ciemny
parter – tłumaczy Bartosz Bojarowicz.
Ze starego budynku zachowane
mają zostać elementy konstrukcyjne. Nowa będzie m.in. elewacja i spo-

MATERIAŁY PRACOWNI BOJAROWICZ KAMIŃSKI

przebudowy i modernizacji dworca autobusowego. Za dwa lata ma być gotowy

Tak ma wyglądać kielecki dworzec po remoncie,
więcej wizualizacji na kielce.wyborcza.pl

sób zagospodarowania terenu wokół
dworca. Zaplanowano m.in. mediatekę i dodatkową nocną poczekalnię.
– Nie chcemy zrobić innego budynku, ale zmieniamy np. wejścia do
tuneli. W naszej pracy jest pomysł,
żeby elementy detalu architektonicznego umieścić w swego rodzaju

ZDROWIE

Walka o Małkowskiego
Zbigniew Małkowski, bramkarz Korony Kielce, w rundzie wiosennej będzie zawodnikiem pierwszoligowego
Zagłębia Sosnowiec – informują śląskie media. Według naszych informacji nie jest to jednak pewne. 39-letniemu golkiperowi, uznawanemu za
jednego znajlepszych wLotto Ekstraklasie, kontrakt z kieleckim klubem
wygasa zkońcem bieżącego roku. – Nie

muzeum, które będzie pokazywało,
jak dworzec wyglądał wcześniej – mówi Bojarowicz. Jak mówią, pozwolili też sobie na „żart architektoniczny” – Ponieważ jesteśmy w „UFO”,
zaproponowaliśmy, żeby na środku
kopuły, od wewnątrz, był ruchomy
zegara, który odwzorowywałby real-

LEKARZE SPECJALIŚCI
Ginekolog A do Z 507-477-778

zaprzeczam, że prowadzę rozmowy
zZagłębiem, ale wmoim sercu jest Korona ichcę wniej pozostać – mówi Małkowski. – Podjęliśmy rozmowy wsprawie przedłużenia jego umowy, rozstrzygnie się to w ciągu kilku najbliższych dni – informuje Marek Paprocki, prezes Korony.KAMIL JÓŹWIK
więcej informacji sportowych na

kielce.wyborcza.pl

INNE
OSTEOPOROZA - DENSYTOMETRIA
KRĘGOSŁUPA, BIODRA.
NOWOŚĆ! MORFOMETRIA - OCENA
BUDOWY KRĘGOSŁUPA
MEDICUS - KIELCE OS. NA STOKU 63A
TEL: 41 362 66 92; 41 331 05 68

PRACA
DAM PRACĘ
Masażystkę i telefonistkę W-wa 788343114
Parkieciarzy szukam praca Niemcy.
00491727476643

ny układ planet. To byłby mechanizm,
który by je ustawiał – mówi Marcin
Kamiński.
Druga nagroda, 20 tys. zł, trafiła
do polsko-duńskiego zespołu tworzonego przez Paulinę Adamczyk i Gotlieb Paludan Architects.
Projekt rekomendowano do realizacji, jeśli negocjacje ze zwycięzcami nie zakończą się sukcesem. – Będę też sugerował prezydentowi, żebyśmy kupili prawa autorskie do niego, bo w bardzo ciekawy sposób zaproponowano powiększenie powierzchni dworca, a to kiedyś może się
przydać – mówi Artur Hajdorowicz,
dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta w UM Kielce.
Trzecią nagrodę, 10 tys. zł, otrzyma MOKO Marta Frejda z Warszawy. – Spodziewamy się, że w połowie
przyszłego roku uzyskamy pozwolenie na budowę. Nowy dworzec powinien być gotowy pod koniec 2018
roku. Na przebudowę mamy wstępnie zarezerwowane 40 mln zł ze środków unijnych – zapowiada Marian Sosnowski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach. 

Niemiecka Firma zatrudni kierowców
z kat. C, E w transporcie międzynarodowym
tel. + 49 2241949221, + 49 1743331180
mówimy po polsku.
Praca w opiece oraz pielęgniarstwie
w Anglii. Okolice Manchesteru. Stały
kontrakt, dobre warunki pracy i płacy.
Tel. : 0048 729652317.
Pracownika gospodarczego, samotnego,
z prawem jazdy na traktor, karmienie
zwierząt, prace porządkowe wokół
gospodarstwa. Powiat słubicki.
Zakwaterowanie. Tel. 603 951 205 po 20-tej.
Zatrudnię ekspedientki i sprzedawców
do sklepu spożywczego w Łomiankach
(Warszawa) wraz z zakwaterowaniem,
tel. 608-455-492.
Zatrudnimy ZBROJARZY lub BRYGADY
ZBROJARSKIE. Praca w Warszawie.
Tel. 600 797 982

PRACA ZA GRANICĄ
Praca w Anglii - na polu kwiatów, od połowy
stycznia dla osób z własnym samochodem;
e-mail: landwork@op.pl tel. 883 111 969

To od lat stały punkt w przedświątecznym tygodniu. Dziś
o godz. 11 zapraszamy na kielecki Rynek na tradycyjne kolędowanie z „Wyborczą”.

REDAKCJA „WYBORCZEJ”

Tegoroczne spotkanie będzie wyjątkowe, bo do serca miasta wrócił
Jarmark Bożonarodzeniowy. Kolędować więc będziemy pod choinką
w otoczeniu stoisk pełnych świątecznych przysmaków. Udział we
wspólnym śpiewaniu potwierdziło
już kilkadziesiąt osób – urzędników,
społeczników, polityków, sportowców, ludzi kultury, policji, straży pożarnej oraz po prostu naszych starych znajomych. Podobnie jak
wostatnich latach oczęść muzyczną zadba Piotr Krzemiński, lider
izałożyciel znanego zespołu Ankh,
który odwiedzi nas z muzykalną
młodzieżą zklubów „Wolna Strefa”.
Będą też harcerze z kieleckiego Hufca ZHP. Ale do kolędowania zapraszamy wszystkich chętnych. Czekamy na Rynku od godz.
11. Nasze spotkanie potrwa około
godziny.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM GRUNT
Oferuję do nabycia nieruchomość
rolną położoną w obrębie 0003 gmina
Radzanów, powiat, Mławski, województwo
Mazowieckie, oznaczoną w ewidencji gruntów
jako działka nr 79/3 o powierzchni 0,3 ha
dla której Sąd Rejonowy w Mławie
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr PL1M/00057771/1.
Ogłoszenie jest kierowane do podmiotów
wymienionych w art.2a ust.1i3 ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz.U.z 2012 r. poz.803j.t.
ze zm.). Ogłoszenie jest ważne 14 dni.
Zainteresowanych nabyciem przedmiotowej
nieruchomości proszę o kontakt pod nr
telefonu 23 6790699.

RYNEK KOMERCYJNY
Atrakcyjna DZIAŁKA KOMERCYJNA
KIELCE 2,4ha obok MAKRO 6,5mln
Tel. 600 717 910 ; 602 671 946

BIZNES
SPRZEDAM
SPRZEDAM WYNAJĘTA STACJE PALIW
CENTRUM GLIWIC LUB ŁÓDŹ.
CZYNSZ MIESIĘCZNY 55TYŚ
CENA 3990 000 TEL 605889936
Transformatory 601313974

KUPIĘ
Transformatory tel.601-313-974

USŁUGI
Kredyt 10 tys. rata 107 zł. tel. 22 100 64 46
SZYBKA POMOC FINANSOWA

DLA KAŻDEGO!
* MASZ DŁUGI?
* Pomoc osobom zadłużonym
i w pętli kredytowej
Zadzwoń 512 005 304 lub (41) 344 25 99
Adres: Kancelaria Finansowa Prestiż,
ul. Staszica 1 pok.102 Kielce

INNE
USA wizy, www.usa.szmurlo.pl 602633535
ZADŁUŻONĄ SPÓŁKĘ PRZEJMĘ
501175261

KOMUNIKATY
InterRisk S.A. Vienna Insurance Group
Oddział Bielsko-Biała, mający swoją siedzibę
w Bielsku Białej, ul. Partyzantów 49
unieważnia z dniem niniejszego ogłoszenia
druki ścisłego zarachowania: KM-E3482,
PO-A1840033, PO-A1840038,
PO-A1840039. Osoby oferujące sprzedaż
ubezpieczenia na podstawie wyżej
wymienionych druków ścisłego zarachowania
czynią to bezprawnie, bez wiedzy i zgody
InterRisk S.A. VIG. Legitymowanie się
unieważnioną polisą nie rodzi
odpowiedzialności IterRisk S. A. VIG
za zaistniałe zdarzenia ubezpieczeniowe.
REKLAMA
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Oferuję do nabycia nieruchomość rolną
położoną w obrębie 0027 Niesłuchowo gmina
Bodzanów, powiat Płocki, województwo
Mazowieckie oznaczoną w ewidencji gruntów
jako działka nr 214, o powierzchni 1,6782 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Płocku Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
KW Nr PL1P/0004504.
Ogłoszenie jest kierowane do podmiotów wymienionych w art. 2 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 j.t. ze zm.).
Ogłoszenie jest ważne 14 dni.
Zainteresowanych nabyciem przedmiotowej
nieruchomości proszę o kontakt pod numerem
telefonu 668 391 222.

W Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą
akt I Ns 1460/16 toczy się postępowanie z
wniosku Dariusza Antolika o uznanie za
zmarłego Władysława Rembelskiego syna
Michała Rembelskiego i Apolonii z domu
Wiśniewskiej, urodzonego w dniu 24 sierpnia
(05 września) 1884 roku w Kawęczynie,
ostatnio zamieszkałego w Warszawie.
Sąd wzywa Władysława Rembelskiego,
aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania
się ogłoszenia zgłosił się i potwierdził swoją
tożsamość, gdyż w przeciwnym razie może
zostać uznany za zmarłego. Równocześnie
Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą
udzielić informacji o Władysławie Rembelskim, aby niezwłocznie przekazały je Sądowi.

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy PragiPołudnie w Warszawie Wydział VII Cywilny
pod sygn. VIINs 757/16 toczy się postępowanie z wniosku Joanny Złotucha–Szynkiewicz o
stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości, położonej w Warszawie, dzielnicy
Wesoła przy ul.Idzikowskiego 1, stanowiącej
działkę ewidencyjną o nr86 o pow.0,4273ha z
obrębu nr 0604, nazwa 8-06-04, (opisanej w
rejestrze gruntów jako „Dobra Szkopówka
Góry – dz. 3A”), na rzecz Joanny Złotucha–
Szynkiewicz w udziale 1/3, Andrzeja Piotra
Złotucha w udziale 1/6 oraz Sławomira
Mariana Jaglińskiego i Anny Jaglińskiej, w
udziałach po 1/4. Wzywa się wszystkie osoby
zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły
swój udział w sprawie, gdyż w przeciwnym
razie zapadnie postanowienie zgodnie z
żądaniem, o ile zostanie udowodnione.

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie
Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns
1828/16 toczy się postępowanie z wniosku
Barbary Krajewskiej, Jerzego Krajewskiego,
Zbigniew Tomasza Bratkowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności
nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 634, o powierzchni 1068 m2,
położoną w Rybie, dla ktorej Sąd Rejonowy
w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą
numer WA1P/0051799/6.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych,
aby w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania
niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie
Rejonowym w Pruszkowie w Wydziale
I Cywilnym i udowodnili swoje prawa do
opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym
razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty na to pozwalające.
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Świętokrzyska Nagroda Jakości została ustanowiona Uchwałą Nr VII/102/99 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 maja 1999
roku. Stanowi ona integralną część systemu nagród przyznawanych przedsiębiorstwom i organizacjom za wdrażanie i doskonalenie
nowoczesnych metod zarządzania przez jakość.
W konkursie Świętokrzyskiej Nagrody Jakości mogą brać udział przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego organizacje publiczne,
niepubliczne, edukacyjne niezależnie od wielkości i formy zatrudnienia.
Świętokrzyska Nagroda Jakości jest jedynym, organizowanym w regionie konkursem, którego ideą nie jest nagradzanie uczestników, lecz przede
wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wdrożonych rozwiązań organizacyjno-systemowych. Zdobycie tytułu Laureata w konkursie Świętokrzyska
Nagroda Jakości zapewnia możliwość wzięcia udziału w Polskiej Nagrodzie Jakości, a następnie Europejskiej Nagrodzie Jakości.

TEGOROCZNYMI LAUREATAMI XVIII EDYCJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI, UHONOROWANYMI PODCZAS ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
GALI JAKOŚCI, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE 13 GRUDNIA 2016R. W WOJEWÓDZKIM DOMU KULTURY SĄ MIĘDZY INNYMI:

Urząd Gminy Bejsce w kategorii Organizacji Publicznych
– jednostka samorządu terytorialnego.

Bejsce jest to niezwykle urokliwa gmina o wspaniałych walorach
turystycznych i jeden z najpiękniejszych zakątków województwa
świętokrzyskiego. Walory krajobrazowe, bogata historia, cenne
w skali kraju zabytki stanowią dużą atrakcje turystyczną. Ozdobą wsi jest kościół gotycki z końca XIVw. z ciekawą polichromią oraz kaplica Firlejów z ok. 1600r. Naprzeciw świątyni
znajduje się otoczony parkiem klasycystyczny pałac z 1802r.
Wzniesiony kilkanaście lat później warszawski Belweder – to poszerzona wersja tej budowli.
Na obszarze gminy znajdują się tereny inwestycyjne do zagospodarowania przez inwestorów. Są to tereny pod budowę farmy fotowoltaicznej w Bejscach i Stojanowicach, a także baza
w Kijanach oraz budynek po byłej szkole w Piotrkowicach.
Planowane są na terenie gminy działania związane z odnawialnymi źródłami energii m.in. budowa farmy wiatrowej, elektrociepłowni na biomasę, montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych oraz
działania związane z ograniczeniem niskiej emisji tj. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej jak również dalsza
realizacja poprawy gospodarki wodno – ściekowej.

PRODUCER Zgoda Bawoł Spółka Jawna w kategorii
Mikroprzedsiębiorstw produkcyjno – usługowych.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr Paweł Szostak, Marka
– VANSTAR w kategorii Średnich Przedsiębiorstw produkcyjno
– usługowych

PRODUCER w branży internetowej działa z sukcesem od
2006 roku. Działalność spółki związana jest z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie nowych technologii internetowych oraz zarządzaniem usługami w chmurze. Głównymi
usługami i produktami spółki PRODUCER są strony www,
aplikacje mobilne, bazy danych oraz kampanie w mediach
społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn i Google.
Głównymi odbiorcami są firmy prywatne, instytucje i start
– up'y. Ostatnie 10 lat działalności to przede wszystkim ciągłe szlifowanie nowych umiejętności i podążanie za zmieniającymi się trendami w sieci Internet.
PRODUCER jest zespołem kreatywnych ekspertów a wyróżnia
ich pozytywna energia, pomysłowość, odpowiedzialność, pasja i zaangażowanie. Pracownicy spółki PRODUCER to grupa
doświadczonych i pełnych wiedzy wizjonerów, programistów,
informatyków i copywriterów. Kiedy pracują z Klientami, stają się jednym zespołem dążącym do realizacji wyznaczonych
celów. Codziennie wspierają swoich Klientów dostarczając
im usługi marketingu internetowego, począwszy od projektowania i tworzenia stron internetowych, aplikacji mobilnych
czy kompleksowych kampanii marketingowych w sieci Internet i mediach społecznościowych. Do najlepszych projektów
spółki należą galerie handlowe, parki technologiczne, hotele, deweloperzy, serwisy turystyczne w Polsce i Europie. Atutem spółki PRODUCER jest również usługa pozycjonowania
i optymalizacji stron internetowych (SEO i SEM).
W świecie mediów społecznościowych tworzą całą strategię,
moderują dyskusje, analizują efekty oraz prowadzą kampanie
reklamowe. Współpraca z najlepszymi w Polsce grafikami
i programistami owocuje nowoczesnymi i doskonałymi projektami stron www, ulotek, wizytówek a także katalogów produktowych. PRODUCER dba o wszystkie elementy budowy
marki od zaprojektowania logo przez zbudowanie nowoczesnej strony www do kompleksowej obsługi marketingowej.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, marka Vanstar, jest producentem układów wydechowych do maszyn rolniczych, samochodów
ciężarowych i autobusów, została założona w 1993r. Produkty
Vanstar są dostępne na rynkach aftermarketowych w Polsce oraz
w wielu krajach, nie tylko europejskich. Dodatkowo nasze wyroby cieszą się także uznaniem wielu klientów rynku pierwszego
montażu oraz rynku serwisowego, którzy są wiodącymi światowymi producentami maszyn i pojazdów komercyjnych (Liugong, Cargotec, Scania, Solaris, Pronar, MAN, Mercedes, Iveco, Volvo,
DAF, Steyer).
Prowadząc działalność firma systematycznie budowała pozycję
na polskim rynku, doskonaląc jakość oraz technologię produkcji.
Materiały do produkcji użyte przez Vanstar pochodzą od wiodących na rynku dostawców, zapewniając wysoką wytrzymałość oraz
długą żywotność produktów. Przedsiębiorstwo przeprowadziło pozytywnie proces certyfikacji w systemie ISO 9001:2008,
ISO 14001: 2004 oraz ISO/TS 16949:2009.
Dewizą firmy Vanstar jest nowe podejścia i propagowane narzędzi zarządzania w tym podejście 5S, ponadto firma zastosowała w produkcji metodologię ciągłego przepływu – LEAN MANUFACTURING.
Produkty firmy Vanstar są silnie skorelowane ze środowiskiem,
czego przykładem są elementy do silników spełniających normy
emisji spalin EURO IV i EURO V. Produkty są łatwe do czyszczenia, całkowicie pasywne z systemem automatycznej regeneracji.
Wszystkie wdrożone certyfikaty świadczą o wysokim potencjale
przedsiębiorstwa i spełnieniu określonych norm produkcyjnych
na rynkach Unii Europejskiej. Aktualnie przedsiębiorstwo
Vanstar eksportuje swoje produkty do 26 krajów całego świata.
Dodatkowo w listopadzie 2014 roku firma Vanstar uzyskała certyfikat GOST-R, który jest wymagany, aby móc eksportować produkty na rynek rosyjski.
Firma Vanstar dysponuje własnymi technologiami opracowanymi
na drodze badań oraz doświadczenia rynkowego, należy tu wymienić opatentowanie innowacyjnego rozwiązania
o numerze patentu 221797 na rurę elastyczną 3S. Firma opracowała technologię produkcji seryjnej tego wyrobu.

Organizatorem Świętokrzyskiej Nagrody Jakości oraz Świętokrzyskiej Gali Jakości jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej,
Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości.
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