
Ginekolog A do Z 507-477-778  

OSTEOPOROZA - DENSYTOMETRIA 
KRĘGOSŁUPA, BIODRA. 

NOWOŚĆ! MORFOMETRIA - OCENA 
BUDOWY KRĘGOSŁUPA 

MEDICUS - KIELCE OS. NA STOKU 63A 
TEL: 41 362 66 92; 41 331 05 68  

Masażystkę i telefonistkę W-wa 788343114 

Parkieciarzy szukam praca Niemcy.  
00491727476643 

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

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. 

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

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

Transformatory 601313974 

Transformatory tel.601-313-974 

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 

USA wizy, www.usa.szmurlo.pl 602633535 

 
ZADŁUŻONĄ SPÓŁKĘ PRZEJMĘ 

501175261  
 

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. 

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 wy-
mienionych 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 Rembel-
skim, aby niezwłocznie przekazały je Sądowi. 

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-
Południe w Warszawie Wydział VII Cywilny 
pod sygn. VIINs 757/16 toczy się postępowa-
nie z wniosku Joanny Złotucha–Szynkiewicz o 
stwierdzenie zasiedzenia własności nierucho-
mości, 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 mie-
sięcy 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 stwier- 
dzenie nabycia przez zasiedzenie własności 
nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyj- 
ną 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 zosta- 
ną udowodnione fakty na to pozwalające. 
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Zbi gniew Mał kow ski, bram karz Ko-
 ro ny Kiel ce, w run dzie wio sen nej bę-
 dzie za wod ni kiem pier wszo li go we go
Za głę bia Sos no wiec – in for mu ją ślą-
 skie me dia. We dług na szych in for -
ma cji nie jest to jed nak pew ne. 39-le-
t nie mu gol ki pe ro wi, uzna wa ne mu za
jed ne go z naj lep szych w Lot to Eks tra-
 kla sie, kon trakt z kie lec kim klu bem
wy ga sa zkoń cem bie żą ce go ro ku. – Nie

za prze czam, że pro wa dzę roz mo wy
z Za głę biem, ale w mo im ser cu jest Ko-
 ro na ichcę wniej po zo stać – mó wi Mał-
 kow ski. – Pod ję liś my roz mo wy w spra-
 wie przed łu że nia je go umo wy, roz-
 strzy gnie się to w cią gu kil ku naj bliż -
szych dni – in for mu je Ma rek Pa proc -
ki, pre zes Ko ro ny.�KA MIL JÓŹ WIK

więcej informacji sportowych na
kielce.wyborcza.pl

Wal ka o Mał kow skie go

MAR CIN SZTAN DE RA

Wy ni ki kon kur su zor ga ni zo wa ne go
przez kie lec ki SARP i ma gi strat ogło-
 szo no wczo raj. Ry wa li zo wa ło dzie-
 więć prac, ju ry wy bra ło kon cep cję
przy go to wa ną przez pra cow nię Mar-
 ci na Ka miń skie go i Bar to sza Bo ja -
ro wi cza.

– Naj le piej wy peł ni ła za ło że nia
kon kur so we. Pro jekt dwor ca za cho -
wu je kli mat obiek tu, a de sign lat 70.
zo stał twór czo zin ter pre to wa ny – uza-
 sad nia Ka zi mierz Ła tak, prze wod ni -
czą cy są du kon kur so we go. 

Pier wsza na gro da to 30 tys. zł i za-
 pro sze nie do ne go cja cji w spra wie
wy ko na nia szcze gó ło wej do ku men -
ta cji. – Na szą ideą by ło, że by ten dwo-
 rzec był bar dziej przy jaz ny dla pa sa-
 że ra. Obec nie wcho dzi my do syć
ciem nym tu ne lem, do ciem nej piw-
 ni cy i wy cho dzi my na do syć ciem ny
par ter – tłu ma czy Bar tosz Bo ja ro -
wicz. 

Ze sta re go bu dyn ku za cho wa ne
ma ją zo stać ele men ty kon struk cyj -
ne. No wa bę dzie m.in. ele wa cja i spo-

 sób za gos po da ro wa nia te re nu wo kół
dwor ca. Za pla no wa no m.in. me dia -
te kę i do dat ko wą noc ną po cze kal nię. 

– Nie chce my zro bić in ne go bu-
 dyn ku, ale zmie nia my np. wej ścia do
tu ne li. W na szej pra cy jest po mysł,
że by ele men ty de ta lu ar chi tek to -
nicz ne go umie ścić w swe go ro dza ju

mu ze um, któ re bę dzie po ka zy wa ło,
jak dwo rzec wy glą dał wcześ niej – mó-
 wi Bo ja ro wicz. Jak mó wią, poz wo li -
li też so bie na „żart ar chi tek to nicz -
ny” – Po nie waż je steś my w „UFO”,
za pro po no wa liś my, że by na środ ku
ko pu ły, od we wnątrz, był ru cho my
ze ga ra, któ ry od wzo ro wy wał by re al-

 ny układ pla net. To był by me cha nizm,
któ ry by je usta wiał – mó wi Mar cin
Ka miń ski.

Dru ga na gro da, 20 tys. zł, tra fi ła
do pol sko-duń skie go zes po łu two rzo-
 ne go przez Pa u li nę Adam czyk i Go-
t lieb Pa lu dan Ar chi tects. 

Pro jekt re ko men do wa no do re a -
li za cji, je śli ne go cja cje ze zwy cięz ca -
mi nie za koń czą się suk ce sem. – Bę-
 dę też su ge ro wał pre zy den to wi, że-
 byś my ku pi li pra wa au tor skie do nie-
 go, bo w bar dzo cie ka wy spo sób za-
 pro po no wa no po wię ksze nie po wierz -
chni dwor ca, a to kie dyś mo że się
przy dać – mó wi Ar tur Haj do ro wicz,
dy rek tor Wy dzia łu Roz wo ju i Re wi -
ta li za cji Mia sta w UM Kiel ce.

Trze cią na gro dę, 10 tys. zł, otrzy-
 ma MO KO Mar ta Frej da z War sza -
wy. – Spo dzie wa my się, że w po ło wie
przy szłe go ro ku uzy ska my poz wo -
le nie na bu do wę. No wy dwo rzec po-
 wi nien być go to wy pod ko niec 2018
ro ku. Na prze bu do wę ma my wstęp-
 nie za re zer wo wa ne 40 mln zł ze środ-
 ków uni j nych – za po wia da Ma rian So-
s now ski, dy rek tor Za rzą du Trans por-
 tu Miej skie go w Kiel cach. �

UFO I KOS MICZ NY ZE GAR
u Kielecka pracownia Bojarowicz Kamiński wygrała konkurs na opracowanie koncepcji

przebudowy i modernizacji dworca autobusowego. Za dwa lata ma być gotowy 
To od lat sta ły punkt w przed -
świą tecz nym ty god niu. Dziś
o godz. 11 za pra sza my na kie lec -
ki Ry nek na tra dy cyj ne ko lę do -
wa nie z „Wy bor czą”.

RE DAK CJA „WY BOR CZEJ”

Te go rocz ne spot ka nie bę dzie wy-
 jąt ko we, bo do ser ca mia sta wró cił
Jar mark Bo żo na ro dze nio wy. Ko lę-
 do wać więc bę dzie my pod cho in ką
w oto cze niu sto isk peł nych świą-
 tecz nych przy sma ków. Udział we
wspól nym śpie wa niu po twier dzi ło
już kil ka dzie siąt osób – urzęd ni ków,
spo łecz ni ków, po li ty ków, spor tow -
ców, lu dzi kul tu ry, po li cji, stra ży po-
 żar nej oraz po pro stu na szych sta-
 rych zna jo mych. Po dob nie jak
wosta t nich la tach oczęść mu zycz -
ną za dba Piotr Krze miń ski, li der
iza ło ży ciel zna ne go zes po łu Ankh,
któ ry od wie dzi nas z mu zy kal ną
mło dzie żą zklu bów „Wol na Stre fa”. 

Bę dą też har ce rze z kie lec kie -
go Huf ca ZHP. Ale do ko lę do wa -
nia za pra sza my wszyst kich chęt-
 nych. Cze ka my na Ryn ku od godz.
11. Na sze spot ka nie po trwa oko ło
go dzi ny.�

Ko lę duj cie
dziś ra zem
z na mi

Tak ma wy glą dać kie lec ki dwo rzec po re mon cie, 
wię cej wi zu a li za cji na kiel ce.wy bor cza.pl
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Przed się bior stwo Wie lo bran żo we, mar ka Van star, jest pro du cen -
tem ukła dów wy de cho wych do ma szyn rol ni czych, sa mo cho dów
cię ża ro wych i au to bu sów, zo sta ła za ło żo na w 1993r. Pro duk ty
Van star są do stęp ne na ryn kach af ter mar ke to wych w Pol sce oraz
w wie lu kra jach, nie tyl ko eu ro pej skich. Do dat ko wo na sze wy ro -
by cie szą się tak że uzna niem wie lu klien tów ryn ku pier wsze go
mon ta żu oraz ryn ku ser wi so we go, któ rzy są wio dą cy mi świa to wy -
mi pro du cen ta mi ma szyn i po ja zdów ko mer cyj nych (Liu gong, Car -
go tec, Sca nia, So la ris, Pro nar, MAN, Mer ce des, Ive co, Vol vo,
DAF, Ste y er).

Pro wa dząc dzia łal ność fir ma sy ste ma tycz nie bu do wa ła po zy cję
na pol skim ryn ku, do sko na ląc ja kość oraz tech no lo gię pro duk cji.
Ma te ria ły do pro duk cji uży te przez Van star po cho dzą od wio dą -
cych na ryn ku do staw ców, za pew nia jąc wy so ką wy trzy ma łość oraz
dłu gą ży wot ność pro duk tów. Przed się bior stwo prze pro wa dzi ło po -
zy tyw nie pro ces cer ty fi ka cji w sy ste mie ISO 9001:2008, 
ISO 14001: 2004 oraz ISO/TS 16949:2009.

De wi zą fir my Van star jest no we po dej ścia i pro pa go wa ne na rzę dzi za rzą -
dza nia w tym po dej ście 5S, po nad to fir ma za sto so wa ła w pro duk cji me to -
do lo gię ciąg łe go prze pły wu – LE AN MA NU FAC TU RING.

Pro duk ty fir my Van star są sil nie sko re lo wa ne ze śro do wi skiem,
cze go przy kła dem są ele men ty do sil ni ków speł nia ją cych nor my
emi sji spa lin EU RO IV i EU RO V. Pro duk ty są ła twe do czysz cze -
nia, cał ko wi cie pa syw ne z sy ste mem au to ma tycz nej re ge ne ra cji.

Wszyst kie wdro żo ne cer ty fi ka ty świad czą o wy so kim po ten cja le
przed się bior stwa i speł nie niu okre ślo nych norm pro duk cyj nych
na ryn kach Unii Eu ro pej skiej. Ak tu al nie przed się bior stwo 
Van star eks por tu je swo je pro duk ty do 26 kra jów ca łe go świa ta. 
Do dat ko wo w li sto pa dzie 2014 ro ku fir ma Van star uzy ska ła cer -
ty fi kat GOST-R, któ ry jest wy ma ga ny, aby móc eks por to wać pro -
duk ty na ry nek ro syj ski. 

Fir ma Van star dys po nu je włas ny mi tech no lo gia mi opra co wa ny mi
na dro dze ba dań oraz do świad cze nia ryn ko we go, na le ży tu wy -
mie nić opa ten to wa nie in no wa cyj ne go roz wią za nia 
o nu me rze pa ten tu 221797 na ru rę ela stycz ną 3S. Fir ma opra -
co wa ła tech no lo gię pro duk cji se ryj nej te go wy ro bu. 

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.

Bejsce jest to niezwykle uro kli wa gmi na o wspa nia łych wa lo rach
tu ry stycz nych i je den z naj pięk niej szych za kąt ków wo je wódz twa
świę to krzy skie go. Wa lo ry kra jo bra zo we, bo ga ta hi sto ria, cen ne
w ska li kra ju za byt ki sta no wią du żą atrak cje tu ry stycz ną. Ozdo -
bą wsi jest koś ciół go tyc ki z koń ca XIVw. z cie ka wą po lich ro -
mią oraz ka pli ca Fir le jów z ok. 1600r. Na prze ciw świą ty ni
znaj du je się oto czo ny par kiem kla sy cy stycz ny pa łac z 1802r.
Wznie sio ny kil ka na ście lat póź niej war szaw ski Bel we der – to po -
sze rzo na wer sja tej bu do wli.
Na ob sza rze gmi ny znaj du ją się te re ny in we sty cyj ne do za gos po -
da ro wa nia przez in we sto rów. Są to te re ny pod bu do wę far my fo -
to wol ta icz nej w Bej scach i Sto ja no wi cach, a tak że ba za
w Ki ja nach oraz bu dy nek po by łej szko le w Piotr ko wi cach.

Pla no wa ne są na te re nie gmi ny dzia ła nia zwią za ne z od na wial ny -
mi źró dła mi ener gii m.in. bu do wa far my wia tro wej, elek tro ciep łow -
ni na bio ma sę, mon taż ko lek to rów i pa ne li fo to wol ta icz nych oraz
dzia ła nia zwią za ne z ogra ni cze niem ni skiej emi sji tj. ter mo mo -
der ni za cja bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej jak rów nież dal sza
re a li za cja po pra wy gos po dar ki wod no – ście ko wej.

PRO DU CER w bran ży in ter ne to wej dzia ła z suk ce sem od
2006 ro ku. Dzia łal ność spół ki zwią za na jest z opro gra mo wa -
niem, do radz twem w za kre sie no wych tech no lo gii in ter ne to -
wych oraz za rzą dza niem usłu ga mi w chmu rze. Głów ny mi
usłu ga mi i pro duk ta mi spół ki PRO DU CER są stro ny www,
apli ka cje mo bil ne, ba zy da nych oraz kam pa nie w me diach
spo łecz no ścio wych Fa ce bo ok, In sta gram, Lin ke dIn i Go o gle.
Głów ny mi od bior ca mi są fir my pry wat ne, in sty tu cje i start
– up'y. Osta t nie 10 lat dzia łal no ści to prze de wszyst kim ciąg -
łe szli fo wa nie no wych umie jęt no ści i pod ą ża nie za zmie nia -
ją cy mi się tren da mi w sie ci In ter net.
PRO DU CER jest zes po łem kre a tyw nych eks per tów a wy róż nia
ich po zy tyw na ener gia, po my sło wość, od po wie dzial ność, pa -
sja i za an ga żo wa nie. Pra cow ni cy spół ki PRO DU CER to gru pa
do świad czo nych i peł nych wie dzy wi zjo ne rów, pro gra mi stów,
in for ma ty ków i co py wri te rów. Kie dy pra cu ją z Klien ta mi, sta -
ją się jed nym zes po łem dą żą cym do re a li za cji wy zna czo nych
ce lów. Co dzien nie wspie ra ją swo ich Klien tów do star cza jąc
im usłu gi mar ke tin gu in ter ne to we go, po czą wszy od pro jek to -
wa nia i two rze nia stron in ter ne to wych, apli ka cji mo bil nych
czy kom plek so wych kam pa nii mar ke tin go wych w sie ci In ter -
net i me diach spo łecz no ścio wych. Do naj lep szych pro jek tów
spół ki na le żą ga le rie han dlo we, par ki tech no lo gicz ne, ho te -
le, de we lo pe rzy, ser wi sy tu ry stycz ne w Pol sce i Eu ro pie. Atu -
tem spół ki PRO DU CER jest rów nież usłu ga po zy cjo no wa nia
i op ty ma li za cji stron in ter ne to wych (SEO i SEM).
W świe cie me diów spo łecz no ścio wych two rzą ca łą stra te gię,
mo de ru ją dys ku sje, ana li zu ją efek ty oraz pro wa dzą kam pa nie
re kla mo we. Współ pra ca z naj lep szy mi w Pol sce gra fi ka mi
i pro gra mi sta mi owo cu je no wo czes ny mi i do sko na ły mi pro -
jek ta mi stron www, ulo tek, wi zy tó wek a tak że ka ta lo gów pro -
duk to wych. PRO DU CER dba o wszyst kie ele men ty bu do wy
mar ki od za pro jek to wa nia lo go przez zbu do wa nie no wo czes -
nej stro ny www do kom plek so wej ob słu gi mar ke tin go wej.

Or ga ni za to rem Świę to krzy skiej Na gro dy Ja ko ści oraz Świę to krzy skiej Ga li Ja ko ści jest Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Świę to krzy skie go, De par ta ment Po li ty ki Re gio nal nej, 
Cen trum Ob słu gi In we sto ra i Przed się bior czo ści.

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

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

Urząd Gmi ny Bej sce w ka te go rii Or ga ni za cji Pu blicz nych
– jed nost ka sa mo rzą du te ry to rial ne go.
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GALI JAKOŚCI, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE 13 GRUDNIA 2016R. W WOJEWÓDZKIM DOMU KULTURY SĄ MIĘDZY INNYMI: 


