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1. KOZIENICKI KLUB SIATKÓWKI – opis i wprowadzenie. 
Powołanie KKS 

Kozienicki Klub Siatkarski powołano 1.09.2005 roku. Jego prezesem został Tomasz 

Sadura. Początkowo stowarzyszenie funkcjonowało bez budżetu. Za cel nowo powstały 

klub obrał sobie wyszkolenie zawodników i zawodniczek, którzy w przyszłości będą walczyć 

o najwyższe cele. Zgłoszony został również zespół seniorów, który wystartował  

w rozgrywkach lll lidze. Jego trenerami zostali Sławomir Wach i Marek Grzelczak (grający 

asystent). Stanowiło go trzech doświadczonych graczy: Marek Grzelczak, Marcin 

Zmitrowicz i libero - Sławomir Jędryszek, zaś pozostali to juniorzy. 

 

Start w III lidze i historyczny sukces 

Rundę zasadniczą kozieniczanie zakończyli na 3. miejscu. Druga w tabeli po tym 

etapie Iskra Volley Zielonka zrezygnowała z gier o awans, dzięki czemu KKS został do 

zmagań barażowych rozgrywanych w Działoszynie wśród czterech najlepszych III-ligowych 

drużyn Mazowsza, Wielkopolski i Pomorza. W trakcie baraży został wzmocniony dwoma 

byłymi zawodnikami Czarnych Radom: Wojciechem Stępniem i Michałem Kalitą. Po 

rozegraniu spotkań i podziale rozgrywek na dwie grupy, zespół z Kozienic awansował do 

grona czwórki drużyn, w której dwie ich pary walczyły o prawo występów w II lidze. Przyszło 

mu grać ze spadkowiczem z II ligi - Orkanem Nisko. 

W pierwszym meczu w Nisku zwycięstwo po tie-breaku odnieśli goście. Pod koniec 

kwietnia w kozienickiej hali sportowej rozegrane zostało spotkanie rewanżowe. Na długo 

przed jego rozpoczęciem halę miejscowi sympatycy wypełnili do ostatniego miejsca. 

Rywalizacja zakończyła się po trzech setach na korzyść gospodarzy, kolejno: 25:16, 25:19, 

25:21. Był to pierwszy w historii Kozienic awans siatkarzy do II ligi. Szczerze mówiąc nie 

przewidywaliśmy, że akurat w tym sezonie uda się wywalczyć II ligę - stwierdził kozienicki 

trener. 

Skład zespołu w sezonie 2005/2006: Michał Kalita, Wojciech Stępień, Marek 

Grzelczak, Mateusz Góra, Krzysztof Jeziorowski, Marcin Zmitrowicz, Sławomir Jędryszek, 

Janusz Rdułtowski, Marcin Rzycki, Wojciech Niciński. 

Od 2006 - występy w rozgrywkach II ligi 

Wzmocniona w okresie wakacyjnym kilkoma nowymi graczami oraz dotacją z Urzędu 

Miasta drużyna przystąpiła do rozgrywek grupy 3. II ligi. W inauguracji ligowej pokonała we 

własnej hali Gwardię Szczytno 3:1. Po rundzie zasadniczej uplasowała się na 3. miejscu, 

ustępując Treflowi Gdański i Wildze Garwolin. W I rundzie play-off o miejsca 1-6 

wyeliminowała po trzech meczach Pekpol Ostrołęka. W półfinale odniosła zwycięstwo  

z garwolińskim zespołem, rozgrywając pięć spotkań i awansowała do finału. W fazie 

finałowej rywalizowała z siatkarzami z Gdańska, ale nie udało jej się ugrać nawet jednego 

seta. W klasyfikacji końcowej rozgrywek ligowych zajęła 2. pozycję i nie liczyła się już  

w walce o awans do I ligi. 



 

 

 
Niestety w tamtym sezonie nie udało się uzyskać awansu do pierwszej ligi, drużyna Trefla 

Gdańsk (dziś grająca w Plus Lidze) okazała się za mocna. 

Przed sezonem 2007/2008 sponsorem strategicznym klubu została firma Armat,  

a drużyna przyjęła nazwę KKS Armat Kozienice. W tej edycji rozgrywek klubowych 

kozieniczanie zmagania gr. III II ligi zakończyli na 8. miejscu. Przed tym w rundzie play-off  

o miejsca 7-10 pokonali WTS Rosa-Invest Warka, dzięki czemu wybronili się przed spadkiem 

do niższej klasy ligowej. 

W kolejnym sezonie Armat także musiał walczyć o utrzymanie się w II lidze. W rundzie 

zasadniczej zajmowali różne miejsce w tabeli, np. po 6. kolejce plasował się na pozycji 

wicelidera. W klasyfikacji końcowej tej fazy zajął 7. lokatę. W rozgrywkach play-off o miejsca 

7-10 w pojedynkach ze Stoczniowcem Gdańsk okazał się lepszy i uniknął baraży o prawo 

gry w II lidze w następnym sezonie. 

Spadek i powrót do II ligi 

Sezon 2009/10 zakończył się spadkiem, a w latach 2010-2016 KKS Kozienice 

występował z powodzeniem w III lidze, zajmując czołowe lokaty i występując w turniejach 

o awans do II ligi. Powrót do tej klasy rozgrywkowej nasi siatkarze zapewnili sobie w sezonie 

2015/2016. Turniej finałowy rozegrany został w Kozienicach w dniach 13-15 maja,  

a podopieczni Marka Grzelczaka zmierzyli się w nim z drużynami: BTS Elektros Bolesławiec, 

UKS IFLO Kosmet-Hurt Biała Podlaska i Ziemia Milicka Milicz. Nasi siatkarze wygrali wszystkie 

trzy spotkania i mogli cieszyć się z awansu. 

Od sezonu 2016/2017 KKS gra w grupie 6-tej II ligi, gdzie mierzy się z ekipami  

z Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Świętokrzyskiego oraz Mazowsza. 

 



 

 

Sezon 2016/2017 jako beniaminek 

skończyliśmy na 3 miejscu w tabeli.

 

Sezon 2017/2018 jako skończyliśmy na  

6 miejscu w tabeli. 

Sezon 2018/2019 jako skończyliśmy  

na 4 miejscu w tabeli. 

 

Sezon 2019/2020 jako skończyliśmy  

na 2 miejscu w tabeli. 

 

Sezon 2020/2021 jako skończyliśmy na 1 miejscu w tabeli 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nowa nazwa 

Kozienicki Klub Siatkarski powołano 1.09.2005 roku. Początkowo stowarzyszenie 

funkcjonowało bez budżetu. Za cel nowo powstały klub obrał sobie wyszkolenie 

zawodników i zawodniczek, którzy w przyszłości będą walczyć o najwyższe cele. Zgłoszony 

został również zespół seniorów, który wystartował w rozgrywkach lll lidze. 

 

Kozienicki Klub Siatkówki w chwili obecnej jest jednym z największych klubów 

działających  

na terenie Kozienic. Prowadzimy szkolenie i bierzemy udział w rozgrywkach  

w następujących grupach wiekowych:  

• seniorzy,  

• juniorzy 

• kadeci,  

• młodzicy w grupach męskich, 

• juniorki 

• kadetki,  

• młodziczki w grupach żeńskich.  

W zajęciach bierze czynny udział ponad 80 dzieci i młodzieży.  

 

W sierpniu 2019 roku klub podpisał nową umowę sponsorską z Eneą Wytwarzanie,  

a od sezonu 2019/2020 występuje w II lidze pod nazwą Enea KKS Kozienice.  

Klub kontynuuje współpracę z Eneą Wytwarzanie i w sezonie 2021/22 dalej będzie 

występować pod nazwą Enea KKS Kozienice. 

   

2. DLACZEGO WARTO NAS SPONSOROWAĆ? 
Nasza aktywna działalność oraz spektakularne sukcesy sprawiają, że możemy być 

dobrym „nośnikiem” reklamowym dla naszych sponsorów oraz darczyńców. Nasze wyniki  

i sukcesy sprawiają, że dość często pokazujemy się w lokalnej telewizji, prasie, serwisach 

internetowych. Reprezentacja naszego Klubu w rozgrywkach, prezentuje świetne 

przygotowanie techniczne oraz organizacyjne, co sprawia, że zawodnicy regularnie 

przywożą do Klubu puchary oraz medale. Wspierając nasz Klub, nasi sponsorzy mają 

pewność, że pomagają drużynie składającej się z utalentowanych dzieci i młodzieży, 



 

 

ambitnych zawodników, którzy zawsze walczą do końca o każdy punkt, nie raz 

przechylając szalę zwycięstwa na swoją korzyść. 

Odpowiadając na pytanie DLACZEGO WARTO NAS SPONSOROWAĆ? Mamy dla 

Państwa kilka gotowych odpowiedzi: 

• Mogą Państwo wspierać najlepszą drużynę siatkarską w regionie 

• Będziecie Państwo sponsorem jednej z najlepszych organizacji sportowych  

w Kozienicach 

• Dzięki ogromnej „rodzinie sportowej”, którą tworzymy (ponad 150 klubowiczów  

z Kozienic i okolic, ich rodzice, sympatycy i kibice), jesteśmy w stanie promować 

Państwa Firmę, markę, osobę wśród społeczności lokalnej 

• Dzięki częstym wyjazdom na zawody sportowe, możemy promować Sponsora  

w całej Polsce 

• Mamy bardzo dobre kontakty z mediami lokalnymi, które często opisują i mówią 

o naszych sukcesach sportowych 

• Bardzo często udzielamy się na stronach internetowych (kolejne źródło 

promowania naszego Sponsora):  

➢ kkskozienice.pl,  

➢ klubowe profile na Facebooku,  

➢ kozienice24.pl,   

➢ KCRiS.pl 

➢ RadomSport.pl 

➢ Tygodnikoko.pl 

➢ Echodnia.eu 

➢ Siatka.org 

➢ pzps.pl 

➢ portale społecznościowe: Twitter, Facebook, Intagram  

• Dbamy o dobry wizerunek zawodników oraz podtrzymujemy dobry wizerunek 

sponsorów, którzy wspierają sport dzieci i młodzieży; 

• Sponsorowanie nas to prestiż i uznanie dla Sponsora; 

• Przede wszystkim pomagają państwo realizować marzenia sportowe naszych 

młodych i utalentowanych zawodników! 

   

 

 



3. PAKIETY SPONSORSKIE – PROPOZYCJE.               

  
PAKIET 

200 

PAKIET 

300 

PAKIET 

400 

PAKIET 

600 

PAKIET 

800 

PAKIET 

1000 

PAKIET  

„SPONSOR GŁÓWNY” 

TYTUŁ SPOSNSORA KLUBU X X X X X X X 

LOGO NA PLAKATACH X X X X X X X 

LOGO NA MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH X X X X X X X 

BANER NA STORNIE KLUBU X X X X X X X 

PROMOCJA NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH   X X X X X X 

MOŻLIWOŚĆ ROZDANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH   X X X X X X 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY - INTERNET     X X X X X 

BANER NA HALI (baner dostarcza sponsor)       X X X X 

KOMUNIKATY REKLAMOWE W TRAKCIE MECZÓW DRUŻYNY SENIORÓW       X X X X 

LOGO NA KOSZULKACH MECZOWYCH         X X X 

KRÓTKI FILM REKLAMY Z ODWIEDZIŃ DRUŻYNY W SIEDZIBIE SPONSORA           X X 

LOGO NA KOSZULKACH ROZGRZEWKOWYCH           X X 

NAZWA SPONSORA WŁĄCZONA W NAZWĘ DRUŻYNY SENIORÓW             X 

INNE PROPOZYCJE REKLAMY SPONSORA             X 

 

*  Podane kwoty są kwotami proponowanymi oraz stanowią comiesięczna wysokość wsparcia klubu z możliwością przeliczania na 

jednorazową wpłatę za cały sezon stosując odpowiednio mnożnik  - 10 x WYBRANY PAKIET   

np. PAKIET 200 x 10 = 2000zł za sezon,  PAKIET 500 x 10 =5000zł za sezon 

* Klub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie reklamy publicznej, co daje możliwość wystawienia faktury VAT, która może być 

zaliczana do kosztów uzyskania.  

* 7 PAKIET „SPONSOR GŁÓWNY” KWOTA USTALANA INDYWIDUALNIE 

 



 

 

PAKIET 200 

Program sponsorski, gdzie sponsorowi w zamian za wsparcie naszych działań 

przysługuje: 

• tytuł sponsora naszego Klubu; 

• logo sponsora na każdym plakacie przed meczem seniorów w Kozienicach, 

• logo Sponsora na materiałach informacyjnych, promocyjnych Klubu, tj. ulotki, afisze, 

plakaty itp. 

• banner wraz z odnośnikiem do strony „www” sponsora na kkskozienice.pl w dziale 

„sponsorzy”, 

• podziękowanie w postaci dyplomu za wsparcie, 

 

          
 

 

 

 

 

 



 

 

PAKIET 300 

Program sponsorski, gdzie sponsorowi w zamian za wsparcie naszych działań 

przysługuje: 

• tytuł sponsora naszego Klubu; 

• logo sponsora na każdym plakacie przed meczem seniorów w Kozienicach, 

• logo Sponsora na materiałach informacyjnych, promocyjnych Klubu, tj. ulotki, afisze, 

plakaty itp. 

• banner wraz z odnośnikiem do strony „www” sponsora na kkskozienice.pl w dziale 

„sponsorzy”, 

• podziękowanie w postaci dyplomu za wsparcie, 

• promocja sponsora na portalach społecznościowych, 

• możliwość rozdania materiałów reklamowych dostarczonych przez sponsora na 

zawodach, turniejach, pokazach i wszelkiego rodzaju spotkaniach, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAKIET 400 

Program sponsorski, gdzie sponsorowi w zamian za wsparcie naszych działań 

przysługuje: 

• tytuł sponsora naszego Klubu; 

• logo sponsora na każdym plakacie przed meczem seniorów w Kozienicach, 

• logo Sponsora na materiałach informacyjnych, promocyjnych Klubu 

• banner wraz z odnośnikiem do strony „www” sponsora na kkskozienice.pl w dziale 

„sponsorzy”, 

• podziękowanie w postaci dyplomu za wsparcie, 

• promocja sponsora na portalach społecznościowych, 

• możliwość rozdania materiałów reklamowych dostarczonych przez sponsora na 

zawodach, turniejach, pokazach i wszelkiego rodzaju spotkaniach, 

• artykuł sponsorowany nt. sponsora, jego usług, oferty, wsparcia klubu na 

kkskozienice.pl oraz www.facebook.com/KksKozienice, 

 

 
 

 

 

 



 

 

PAKIET 600 

Program sponsorski, gdzie sponsorowi w zamian za wsparcie naszych działań 

przysługuje: 

• tytuł sponsora naszego Klubu; 

• logo sponsora na każdym plakacie przed meczem seniorów w Kozienicach, 

• logo Sponsora na materiałach informacyjnych, promocyjnych Klubu,  

• banner wraz z odnośnikiem do strony „www” sponsora na kkskozienice.pl w dziale 

„sponsorzy”, 

• podziękowanie w postaci dyplomu za wsparcie, 

• promocja sponsora na portalach społecznościowych, 

• możliwość rozdania materiałów reklamowych dostarczonych przez sponsora na 

zawodach, turniejach, pokazach i wszelkiego rodzaju spotkaniach, 

• artykuł sponsorowany nt. sponsora, jego usług, oferty, wsparcia klubu na 

kkskozienice.pl oraz www.facebook.com/KksKozienice, 

• możliwość umieszczenia dostarczonego przez sponsora banneru na hali podczas 

odbywających się zawodów w Kozienicach, 

• możliwość odczytania komunikatów reklamowych przez spikera w trakcie spotkań 

„domowych” drużyny seniorów  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAKIET 800 

Program sponsorski, gdzie sponsorowi w zamian za wsparcie naszych działań 

przysługuje: 

• tytuł sponsora naszego Klubu; 

• logo sponsora na każdym plakacie przed meczem seniorów w Kozienicach, 

• logo Sponsora na materiałach informacyjnych, promocyjnych Klubu, tj. ulotki, afisze, 

plakaty itp. 

• banner wraz z odnośnikiem do strony „www” sponsora na kkskozienice.pl w dziale 

„sponsorzy”, 

• podziękowanie w postaci dyplomu za wsparcie, 

• promocja sponsora na portalach społecznościowych, 

• możliwość rozdania materiałów reklamowych dostarczonych przez sponsora na 

zawodach, turniejach, pokazach i wszelkiego rodzaju spotkaniach, 

• artykuł sponsorowany nt. sponsora, jego usług, oferty, wsparcia klubu na 

kkskozienice.pl oraz www.facebook.com/KksKozienice, 

• możliwość umieszczenia dostarczonego przez sponsora banneru na hali podczas 

odbywających się zawodów w Kozienicach, 

• możliwość odczytania komunikatów reklamowych przez spikera w trakcie spotkań 

„domowych” drużyny seniorów  

• logo na oficjalnych koszulkach meczowych wszystkich sekcji klubu 

 

 
 

 



 

 

PAKIET 1000 

Program sponsorski, gdzie sponsorowi w zamian za wsparcie naszych działań 

przysługuje: 

• tytuł sponsora naszego Klubu; 

• logo sponsora na każdym plakacie przed meczem seniorów w Kozienicach, 

• logo Sponsora na materiałach informacyjnych, promocyjnych Klubu, tj. ulotki, afisze, 

plakaty itp. 

• banner wraz z odnośnikiem do strony „www” sponsora na kkskozienice.pl w dziale 

„sponsorzy”, 

• podziękowanie w postaci dyplomu za wsparcie, 

• promocja sponsora na portalach społecznościowych, 

• możliwość rozdania materiałów reklamowych dostarczonych przez sponsora na 

zawodach, turniejach, pokazach i wszelkiego rodzaju spotkaniach, 

• artykuł sponsorowany nt. sponsora, jego usług, oferty, wsparcia klubu na 

kkskozienice.pl oraz www.facebook.com/KksKozienice, 

• możliwość umieszczenia dostarczonego przez sponsora banneru na hali podczas 

odbywających się zawodów w Kozienicach, 

• możliwość odczytania komunikatów reklamowych przez spikera w trakcie spotkań 

„domowych” drużyny seniorów  

• logo na oficjalnych koszulkach meczowych wszystkich sekcji klubu 

• nagranie ze sponsorem krótkiego filmu reklamowego z odwiedzin w siedzibie 

sponsora oraz promocji nagranego filmu w mediach klubu oraz w internecie 

• logo na koszulkach rozgrzewkowych 

 

 

 

 

 
 



 

 

PAKIET „SPONSOR GŁÓWNY” 

• Sponsor główny staje się sponsorem wszystkich sekcji KKS Kozienice. Główny sponsor 

umożliwia nam zaplanowanie wydatków na cały sezon sportowy. Podpisujemy także 

umowę sponsorską na czas określony z możliwością przedłużenia lub na czas 

niekreślony. 

Sponsorowi głównemu przysługuje: 

• tytuł sponsora naszego Klubu; 

• logo sponsora na każdym plakacie przed meczem seniorów w Kozienicach, 

• logo Sponsora na materiałach informacyjnych, promocyjnych Klubu, tj. ulotki, afisze, 

plakaty itp. 

• banner wraz z odnośnikiem do strony „www” sponsora na kkskozienice.pl w dziale 

„sponsorzy”, 

• podziękowanie w postaci dyplomu za wsparcie, 

• promocja sponsora na portalach społecznościowych, 

• możliwość rozdania materiałów reklamowych dostarczonych przez sponsora na 

zawodach, turniejach, pokazach i wszelkiego rodzaju spotkaniach, 

• artykuł sponsorowany nt. sponsora, jego usług, oferty, wsparcia klubu na 

kkskozienice.pl oraz www.facebook.com/KksKozienice, 

• możliwość umieszczenia dostarczonego przez sponsora banneru na hali podczas 

odbywających się zawodów w Kozienicach, 

• możliwość odczytania komunikatów reklamowych przez spikera w trakcie spotkań 

„domowych” drużyny seniorów  

• logo na oficjalnych koszulkach meczowych wszystkich sekcji klubu 

• nagranie ze sponsorem krótkiego filmu reklamowego z odwiedzin w siedzibie 

sponsora oraz promocji nagranego filmu w mediach klubu oraz w internecie 

• logo na koszulkach rozgrzewkowych 

• nazwa sponsora włączona w nazwę pierwszej drużyny seniorów 

• promowanie sponsora podczas turniejów organizowanych przez Klub, 

• reklama i promocja sponsora w przekazach medialnych, 

• promocja sponsora na wszystkich portalach społecznościowych (twitter, facebook, 

instagram), utożsamianie wyników ze sponsorem, 

• inne propozycje reklamy sponsora 

 

      



 

 

 

 
 

Pomiędzy stronami omawiane są: 

• metody płatności – przelew na podstawie faktury w terminie 14 dni od daty 

wystawienia faktury przez KKS Kozienice, 

• odpłatność jednorazowa za sezon sportowy lub miesięczna, 

• banner reklamowy firmy - dostarcza sponsor, 

• koszt wykonania strojów reprezentacyjnych z logo sponsora, 

• sponsor główny może także wybrać miejsce nadruku na strojach, 

• sponsor główny nie ingeruje w kalendarz zaplanowanych startów Klubu w danym 

sezonie sportowym oraz w system szkolenia sportowego, 

Sponsor główny ma także zapewniony jeden komplet stroju sportowego 

(oficjalnego) w specjalnej antyramie oraz możliwość wyboru miejsca jego reklamy zawsze 

w pierwszej kolejności.  

Wszystkie środki pieniężne od sponsora głównego przeznaczane są  na: 

• wyjazdy na mecze oraz turnieje, 

• doskonalenie i szkolenie zawodników reprezentacji Klubu, 

• zakup sprzętu służącego do treningu, 

• zakup strojów reprezentacyjnych, 

• opłatę sal gimnastycznych i innych wydatków związanych z działalnością Klubu, 

• działania związane z promocją sponsora, 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. SŁOWO OD ZARZĄDU KLUBU KKS KOZIENICE. 
W związku z prowadzoną działalnością zwracamy się z prośbą o dofinansowanie naszej 

działalności, co zwiększy komfort uczestniczenia w zajęciach i umożliwi udział w rozgrywkach 

naszych wychowanków, jednocześnie przyczyni się do polepszenia wizerunku Państwa firmy. 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że klub nasz prowadzi działalność gospodarczą  

w zakresie reklamy publicznej i jest możliwe nawiązanie współpracy w tym zakresie. Z naszej strony 

istnieje możliwość wystawienia faktur VAT, które zaliczane są do kosztów uzyskania. 

Jesteśmy przekonani, że młodzież zrzeszona w KKS KOZIENICE będzie dostarczała nam 

wszystkim wielu emocji i niezapomnianych wzruszeń oraz przyczyni się do promocji i rozwoju naszego 

miasta i Państwa Przedsiębiorstwa. 

       

  Z wyrazami szacunku 

Zarządu Kozienickiego Klubu Siatkówki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. 
Wszystkie osoby i firmy, zainteresowane wsparciem naszych działań prosimy o kontakt z 

Zarządem lub działaczami  Klubu KKS Kozienice. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Na 

życzenie wysyłamy orientacyjne ceny za sponsoring, jednak zaznaczamy, że są one 

oczywiście do negocjacji. Współpracujemy na zasadach partnerskich i na pewno 

dojdziemy do porozumienia. 

 

Kontakt: 

Kozienicki Klub Siatkówki  

tel. 509 130 003 

tel. 604 114 053 

email: kkskozienice@gmail.com 

Dane: 

Kozienicki Klub Siatkówki  

26-900 Kozienice, ul. Bohaterów Studzianek 30 
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: 

www.kkskozienice.pl 
oraz naszego profilu na portalu społecznościowym: 

www.facebook.com/KksKozienice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

 Krzysztof Jeziorowski 

Wszelkie prawa zastrzeżone 

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na powyższych stronach podlegają prawom autorskim. 

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia jest zabronione. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 


