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Ogłoszenia drobne

TYNKI maszynowe 604-601-682

TYNKI maszynowe tanio. 664-961-222.

TYNKI tradycyjne i gipsowe 605523266

USŁUGI koparko ładowarką, bobcat. 602-
672-602.

WOD-KAN-CO-GAZ 501-455-986

WYBURZANIE budynków 696-179-001

WYBURZENIA budowy. Tel. 507-680-507

WYLEWKI i tynki maszynowe 517632196

WYLEWKI maszynowe 504-701-825

WYLEWKI maszynowe tanio 696647314

ZABUDOWA aluminiowa balkonów, okna
PCV, daszki 12/275-34-73 Alumark

INSTALACYJNE
“HYDRAULICY” awaria 24h. 518-51-55-51

100% serwis wod. kan. co gaz 601993068

CO-WOD.-KAN.-GAZ - instalacje,
szczelność, uprawnienia. 510-499-426.

ELEKTR. -awaria inst. tanio 500-301-565

ELEKTR. awarie inst. tanio 604-565-056

ELEKTROAWARIA 600-213-690.

ELEKTROINSTALACJA tanio 12/6482102

ELEKTROINSTALACJE elmont0@op.pl
tel 501 014 566 wycena gratis.

ELEKTROINSTALACJE tanio. 501-405-
465.

ELEKTRYCZNE instal.-603131292

ELEKTRYK, instalacje. 506-800-279

GAZ - piecyki łazienkowe 12/262-50-17

GAZ, PIECYKI, SERWIS. 604-683-502

GAZ, piecyki, szczelność, Junkers z
montażem. Hydraulika, przeróbki. 12-411-
96-25, 603-166-878.

HYDRAULICY Awarie 605-599-144

HYDRAULICY całodobowo 884-124-748

HYDRAULIK awarie i instal. 506319220

HYDRAULIK. 660-888-660

HYDRAULIKA wod-co-gaz. 602-667-417

INSTALACJE co wod kan gaz 502360433

INSTALACJE CO.Gazowe. Sanitarne 
kotłownie. Tel. 518-51-55-51

INSTALACJE gazowe, c.o, wod-kan,
przyłącza wod-kan 602-323-534

NAPRAWA, piecyków gazowych, kotłów,
wymiana, 12/421-35-33, 888220876

SPRZĄTANIE wszystkiego 884-124-748

MONTAŻOWE
“ADAPTACJE flizowanie malowanie
tapetowanie remonty”. Tel.783-111-373

24 h/ awaria zamka tanio 604-863-375

BALUSTRADY nierdzewne 12/275-34-73

DASZKI balkon, balustrady. 601 238 724

DOMOFON 601-435-165

KRATY balustrady dzwi stal. 605-578-
857

ŻALUZJE-ROLETKI. 12/665-34-31

ŻALUZJE-ROLETY tanio 600355040

OGRODNICZE
DRZEWA alpinistyczne wycinanie,
zrębkowanie gałęzi, trawniki. 511-204-
872.

DRZEWA alpinistyka, wycinanie, ogrody,
trawniki, zrębkowanie. 603-606-952.

KARCZOWANIE, zrębkowanie, wycinka
koszenie. Tel. 601-499-923

KOSZENIE żywopłoty. VAT 668-847-146

OGRODY i działki tanio i kompleksowo
882-106-168

PORZĄDKOWE
ANTYALERG. czyszczenie, 502-721-502

CZYSZCZENIE dywanów. 12/637-17-84

CZYSZCZENIE dywanów. 12/649-92-39.

CZYSZCZĘ bez przemaczania 504138358

ODSTRASZANIE ptactwa. 502-513-850

TRANSPORT wywóz zużytych mebli
gruzu sprzętu AGD itp. 696777737

USŁUGI porządkowe: mycie okien;
czyszczenie/pranie wykładzin, tapicerek,
dywanów; mycie elewacji budynków; inne
888 449 842

PRZEPROWADZKI
C.P. www.TransFach.pl 511-611-612

PRZEPROWADZKI “Przewłocki i S-ka”,
12/421 56 60, www.przewlocki.com.pl

PRZEPROWADZKI, tanio. Tel: 506506405

TRANSPORTOWE
!!AUTOBAGAŻÓWKA tanio 502-962-002

“AUTOBAGAŻÓWKA tanio” 601504780

0,5-4 ton. Plandeka. 502-398-556.

05-3T 500-017-989 solidnie, tanio

1,29 T 504-562-930 Taxi Bagażowe

1,49T autobagażówka. 669-510-215

1-24 T. Tani Trans. Przeprowa.
500380500

3,5 t. wywóz wszystkiego 608-037-524

A-Z gruz złom wszystko itp. 600650466

AUTOKARY. 601-996-366.

BUDOWLANE, sypkie, piasek 502027229

GRUZ piasek ziemia spóła 506-742-306

GRUZ piasek ziemia. 501-601-321.

GRUZ, kamień, piasek, żwir. 12/270-31-76,
502-59-85-95

HDS Man wywrotka. 502-563-855.

KONTENERAMI śmieci, gruz. tel.: 12 429-
91-76, 603-794-886

KONTENERAMI wywóz 502339634

KONTENEROWY wywóz, 505-004-282

MAŁA wywrotka IVECO, gruz. 662867755

PRZEPROWADZKI tanio 602515237

TRANSPORT ekspres. 608832224

TRANSPORT noszenie 503-725-296

TRANSPORT, pomoc fizyczna, noszenie,
solidnie. 660-69-26-46

WYWÓZ gruzu śmieci 501-450-960

WYWÓZ wszystkiego sprzatanie piwnic.
517-53-66-22

WYWÓZ wszystkiego tanio. 517-510-580

ŻUK, Ducato, 24h, gruz. 509-227-218

UROCZYSTOŚCI
AUTOKARY. 601-996-366.

FILMOWANIE. 505-733-929

HOTEL Jurajski wesela, komunie,
przyjęcia. 12/41-92-879

ZABEZPIECZAJĄCE
ALARMOWE systemy 12/423-55-44

ANTYWŁAMANIOWE zab. 605-578-857

DOMOFON 12/645-29-58, 606-452-958.

POGRZEBOWE
GROBOWIEC Rakowice 12 m 696-076-466

KUPNO i sprzedaż grobów, budowy,
ekshumacje, porządkowania 500-562-
702

NAGROBKI Grobowce Piwnice 601958378

INNE
DETEKTYW 12/357-67-67, 663-164-134

TAPICER- 502-029-566 dowóz gratis.

TAPICER. 12/413-86-42.

TURYSTYKA

BIESZCZADY. DOMKI. 501-681-700.

BUSKO-ZDRÓJ, Pensjonat Sanato
Wczasy z leczeniem sanatoryjnym i
rehabilitacja www.sanato.com.pl 41/378-
19-48

ŁEBA - Nowęcin, domki, 607202147

POBIEROWO- morze, dobre domki, dobra
cena. 606-425-070, 507-800-606.

ROWY - ośrodek, 59/8453636

WAKACJE Francja okolica Grenoble-
pokoje lub dom z basenem do wynajęcia.
Tel. 601-676-451 lub
wakacjefrancja@wp.pl

WŁADYSŁAWOWO - tanie pokoje. Tel:
605-137-900; (58)67-41-304

MATRYMONIALNE

BIURO matrymonialne MCM 12/658-0532

BIURO Serenada. 510580466

TOWARZYSKIE

500-616-045 Abigal

ABABIS bogini. 515 306 111

BLANKA 24h. 12/656-71-81

DOJRZAŁE prywatnie. 12/633-18-86

RÓŻNE

DĄB, bale sprzedam. Tel. 792-316-962

WRÓŻBA. Tarot. 12/430-39-79.

KOMUNIKATY

PROSZĘ o kontakt świadków zdarzenia
przy ul. Klasztornej dnia 7.03.2012 r. w
godz. popołudniowych proszę o kontakt
14/612-53-41 wieczorem - nagroda.

HOTEL, imprezy, komunie, urodziny

12/264-95-66, www.habitel.pl

D
wadzieścia par wystartowało 11 maja w Oświęcim-
skim Domu Kultury w turnieju brydżowym zorgani-
zowanym przez Uczniowski Klub Brydżowy „Joker”.

Od wielu lat Oświęcim jest znaczącym miejscem na brydżo-
wej, młodzieżowej mapie Polski. To tam w latach dziewięć-
dziesiątych Henryk Bieniasz stworzył w Gimnazjum nr 1
imienia Marii Curie-Skłodowskiej pierwszą w Polsce gim-
nazjalną klasę brydżową. Obecnie szkolenie młodzieży
znajduje się w rękach Macieja Janeczki i sukcesów sporto-
wych nie brakuje. Turniej był rozgrywany według klucza
„uczeń plus osoba dorosła”. Piszący te słowa nie przeszka-
dzał partnerce, którą była Ola Byra i pierwsze miejsce stało
się naszym łupem. Dodatkowo warto nadmienić, że piękne
nagrody i puchary ufundował Urząd Miasta Oświęcim,
a wręczali je pani dyrektor Anna Jedlińska z Maciejem Ja-
neczką. W poniższym rozdaniu Ola wskazała rozgrywają-
cemu fałszywy trop i dał się on namówić do przegrywającej
koncepcji rozgrywki.

S rozgrywał cztery kier. Ola była w licytacji pikami,
więc posłusznie zaatakowałem blotką pik, król ze stołu, as
od Oli i odwrót waletem pik. Rozgrywający po wzięciu le-
wy na damę zadysponował blotkę kier, a Ola bez namysłu
dołożyła damę. Puszczenie będzie tragiczne w skutkach,
jeżeli dama jest singlowa. Toteż rozgrywający zabił damę
królem i kontrakt był „one down”. Kilku broniących dokła-
dało do pierwszego kiera dziewiątkę i dwóch rozgrywają-
cych dołożyło z ręki blotkę kier, zabezpieczając się
przed układem jak na diagramie. Przy podziale kierów
dwa-dwa nie ma problemu z wygraniem końcówki, podob-
nie jak trzy-jeden z asem u E. To ważna brydżowa umiejęt-
ność polegająca na tworzeniu iluzji i wskazywaniu tropu
prowadzącego wprost do wnyków.
W drugim rozdaniu rozgrywający zapomniał o licytacji.

Po trzech pasach S otworzył jedno bez atu i finalnym
kontraktem stały się firmowe cztery piki, grane z ręki S.
W rozpoczął od tercmajora kierowego – trzeciego kiera roz-
grywający przebił, zagrał z ręki blotkę pik i zupa się wylała.
A przecież z licytacji wiadomo było, że as pik jest u E i aby
wygrać grę, musi być drugi. A więc zagranie w czwartej le-
wie karem do stołu i stamtąd blotka pik przynosiło rozgry-
wającemu sukces. Pamiętać należy o nieustającej obecności
przy stole – gracz, który spasował, również przekazuje in-
formację, w tym przypadku była to informacja bezcenna
„nie mam 12 punktów”.

Młodzieżowy Oświęcim

Cztery piki skurczybyki
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Brydż sportowy
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Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca
dla Programu Infrastruktura i Środowisko

ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków
o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach:

Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 9/PO-
IiŚ/1.1/06/2013) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofi-
nansowanie projektów wynosi 120 mln euro;

Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1
Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 8/PO-
IiŚ/2.1/06/2013) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofi-
nansowanie projektów wynosi 20 mln euro;

Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2
Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona
brzegów morskich (konkurs nr 9/POIiŚ/2.2/06/2013) - Kwota środków z Funduszu
Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 6 mln euro.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.
Dofinansowaniu podlegają wszystkie rodzaje projektów wskazane w regulaminach
konkursów.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci w re-
gulaminach konkursów.
Wnioski należy składać w terminie od 24 czerwca 2013 r. do 22 lipca 2013 r.
• do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
• do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln
euro*

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, tel. 12 422 94 90; tel./fax 12 422 30 46

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
22 lipca 2013 r. o godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu,
dostępne są na stronie internetowej:

www.mos.gov.pl/pois oraz www.wfos.krakow.pl
Publikacja ogłoszenia współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy tech-
nicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

REKLAMA 2596781/00


