
�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�

NR 358 WTOREK 15 GRUDNIA 2020      NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO WIE CIE KRO TO SZYŃ SKIM e -ma il:re dak cja@glo kal na.pl

DZIŚ W NU ME RZE 
� EPIDEMIA

Szczepienia będą
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2 grud nia w try bie zdal nym od by ła
się ga la roz da nia na gród i wy róż nień
w XXI edy cji kon kur su „Dzia ła nia
pro eko lo gicz ne i pro kul tu ro we w ra -
mach stra te gii roz wo ju wo je wódz -
twa wiel ko pol skie go”. W gro nie lau -
re atów zna la zła się Bi blio te ka Pu -
blicz na Gmi ny i Mia sta Zdu ny.

Zdu now ska bi blio te ka otrzy ma ła
na gro dę fi nan so wą w wy so ko -
ści 5000 zło tych za pro jekt „W bi blio -
te ce się roz wi jasz i... czas umi lasz”,
któ ry był re ali zo wa ny w 2019 ro ku.
Na kon kurs wpły nę ło 168 wnio sków,
z któ rych wy róż nio no 39, a po śród
nich pro jek ty zdu now skiej książ ni cy
oraz – o czym już in for mo wa li śmy
przed kil ko ma dnia mi – po wia tu kro -
to szyń skie go. Wszyst kim lau re atom
gra tu la cje skła dał Ja cek Bo gu sław -
ski – prze wod ni czą cy Ka pi tu ły Kon -

kur su, czło nek Za rzą du Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go. W tym ro ku
uro czy stość od by ła się w try bie on li -
ne, a jej uczest ni cy mie li oka zję wy -
słu chać krót kie go kon cer tu for te pia -
no we go w wy ko na niu Mi ro sła wa Ga -
łę skie go.

– Nie ukry wam, że uro czy stość
wrę cze nia na gród w prze strze ni wir -
tu al nej spra wi ła mi du żą przy jem -
ność już choć by przez sam fakt wy -
róż nie nia zdu now skiej bi blio te ki.

Ga la pod su mo wu ją ca ten kon kurs
jest za wsze zna czą cym wy da rze niem
kul tu ral nym i to wa rzy skim – ko -
men tu je Mi ro sła wa Szym czak, dy rek -
tor bi blio te ki w Zdu nach. – Bar dzo
nas cie szy ko lej na na gro da. W dwóch
po przed nich la tach tak że na gro dzo -
no na sze trzy pro jek ty – w tym je den
zwią za ny z eko lo gią. Otrzy ma li śmy
wte dy łącz nie 16 ty się cy zło tych, a to
jest dla bi blio te ki zna czą ca kwo ta.
Przy po mi nam so bie, że pierw szy raz
zgło si łam do te go kon kur su nasz pro -
jekt już w 2004 ro ku. Przy zna no
nam wy róż nie nie i otrzy ma li śmy cy -
fro wy apa rat fo to gra ficz ny, któ ry
wte dy był ta ką no win ką, że oso by,
któ re otrzy ma ły kon kret ne kwo ty fi -
nan so we, pod cho dzi ły, by się te mu
apa ra to wi przyj rzeć... – wspo mi na
sze fo wa zdu now skiej książ ni cy.

(AN KA)

BIBLIOTEKA ZDUNY

Nagroda finansowa za twórczy projekt

Z POLICJI 

Odpowie za posiadanie
nielegalnego tytoniu

Funk cjo na riu sze z Wy dzia łu Kry mi -
nal ne go Ko men dy Po wia to wej Po li -
cji w Kro to szy nie za bez pie czy li po -
nad 20 kg nie le gal ne go ty to niu.
W tej spra wie za trzy ma no 45-let nie -
go męż czy znę, któ ry za po sia da nie
kon tra ban dy od po wie przed są dem. 

Po li cjan ci usta li li, iż na te re nie jed nej
z pry wat nych po se sji w Kro to szy nie mo że
znaj do wać się ty toń bez pol skich zna ków
skar bo wych ak cy zy. W związ ku z tym
przy stą pi li do dzia ła nia i 25 li sto pa da we -
szli na te ren wy ty po wa nej po se sji. W trak -

cie prze szu ka nia po miesz czeń miesz kal -
nych i go spo dar czych zna le zio no wor ki
wy peł nio ne ty to niem bez ak cy zy. Funk -
cjo na riu sze za bez pie czy li 20,5 kg ty to -
niu. Stra ty Skar bu Pań stwa z ty tu łu nie -
opła co ne go po dat ku ak cy zo we go osza co -
wa no na po nad 17 ty się cy zło tych.

45-let ni męż czy zna usły szał za rzut
po sia da nia wy ro bów bez pol skich zna -
ków ak cy zy. Za to prze stęp stwo, zgod nie
z Ko dek sem Kar nym Skar bo wym, po za
prze pad kiem za bez pie czo ne go mie nia,
gro zi wy so ka grzyw na oraz ka ra po zba -
wie nia wol no ści do trzech lat. (AN KA)
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Pra cow ni cy Urzę du Miej skie go
w Kro to szy nie po now nie zor ga ni zo -
wa li zbiór kę na rzecz pa cjen tów szpi -
ta la po wia to we go. Uda ło się ze -
brać 2300 zło tych.

Za zgro ma dzo ne środ ki za ku pio no
naj po trzeb niej sze pro duk ty, m. in. pa sty
i szczo tecz ki do zę bów, że le pod prysz -
nic, gąb ki, my dła, grze bie nie, pi ża my,
skar pe ty bez u ci sko we, ręcz ni ki, bie li znę
czy wo dę. 1 grud nia da ry zo sta ły prze ka -
za ne przed sta wi cie lom kro to szyń skie go
szpi ta la. 

(AN KA)

Brak gwał tow nych wzro stów liczb no -
wych przy pad ków za ka że nia ko ro na -
wi ru sem, a z dru giej stro ny nie by ło
też wy raź nych spad ków – tak moż na
pod su mo wać mi nio ny ty dzień
pod wzglę dem sy tu acji epi de micz nej.

Tym cza sem 8 grud nia rząd ogło -
sił pro jekt Na ro do we go Pro gra mu
Szcze pień Prze ciw CO VID -19. Zgod -
nie z je go za ło że nia mi do bro wol nym
i bez płat nym szcze pie niom bę dą
pod le gać oso by do ro słe oraz dzie ci
w wie ku od 12 lat. Rząd pla no wał
przy jąć go to wą stra te gię 15 grud nia.

– Na szym ce lem jest prze pro wa -
dze nie pro gra mu szcze pień, dzię ki
któ re mu ma my uzy skać od por ność
po pu la cji – po wie dział przed ty go -
dniem mi ni ster Mi chał Dwor -
czyk. – Jest to jed na z naj więk szych
ope ra cji lo gi stycz nych w cią gu ostat -
nich kil ku dzie się ciu lat. Ca ły pro ces
bę dzie prze pro wa dzo ny w spo sób
przy ja zny dla oby wa te li.

Pod sta wo wym ce lem za pre zen to -
wa nym w pro gra mie jest do star cze -
nie szcze pio nek bez piecz nych i sku -
tecz nych, w wy star cza ją cej ilo ści,
w jak naj krót szym cza sie, dar mo -
wych, do bro wol nych i ła two do stęp -
nych. Do ku ment skła da się z dzie wię -
ciu roz dzia łów opi su ją cych m. in.
sku tecz ność i bez pie czeń stwo szcze -
pio nek, pro ces za ku pów i fi nan so wa -
nie, dys try bu cję i lo gi sty kę, za le ce nia
me dycz ne i or ga ni za cję punk tów
szcze pień czy ko lej ność szcze pień.

Przed roz po czę ciem szcze pień
rząd pla nu je prze pro wa dzić du żą ak -

cję in for ma cyj ną i pro fre kwen cyj ną.
Wszyst ko po to, aby za chę cić
do szcze pień jak naj więk szą licz bę
oby wa te li. – Przy go to wu je my kom -
plek so wy pa kiet in for ma cyj ny, obej -
mu ją cy kam pa nię me dial ną, ser wis
po świę co ny szcze pie niom oraz in fo li -
nię – za po wie dział mi ni ster zdro wia
Adam Nie dziel ski.

Oso by za in te re so wa ne za szcze -
pie niem bę dą mo gły to zro bić sta cjo -
nar nie w pla ców kach POZ bądź in -
nych pla ców kach me dycz nych, po -
przez mo bil ne ze spo ły szcze pią ce,
a tak że w cen trach szcze pion ko wych
szpi ta li re zer wo wych.

Je śli cho dzi o sy tu ację w po wie cie
kro to szyń skim w mi nio nym ty go -
dniu, to: w po nie dzia łek stwier dzo -
no 7 no wych przy pad ków za ka że nia
ko ro na wi ru sem, we wto rek 9, w śro -
dę 10, w czwar tek 26, w pią tek 10,
w so bo tę 7, a w nie dzie lę 18.

Na tę chwi lę (stan na po nie dzia -
łek, 14 grud nia, go dzi na 12.00) w ca -
łym kra ju do tej po ry za ra że nie wi ru -
sem SARS -CoV -2 stwier dzo no
u 1 140 572 osób, zmar ło 22 960,
a wy le czo nych jest już 869 155.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

SPZOZ KROTOSZYN

Dary dla pacjentów szpitala

Na po cząt ku grud nia Sto wa rzy sze -
nie Bi blio te ka rzy Pol skich – Za rząd
Okrę gu w Po zna niu ogło si ło lau re -
atów XXVII edy cji Kon kur su im. An -
drze ja Wojt kow skie go. W za szczyt -
nym gro nie wy róż nio nych zna la zła
się Ewa Bu kow ska, dy rek tor Kro to -
szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej im.
Ar ka de go Fie dle ra.

Na gro dy przy zna je mar sza łek wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go na wnio sek Za -
rzą du Okrę gu Wiel ko pol skie go Sto wa rzy -
sze nia Bi blio te ka rzy Pol skich. W ten spo -
sób wy róż nia naj lep szych bi blio te ka rzy
z re gio nu za wy bit ne osią gnię cia w pra cy
oraz za do ro bek na uko wy w dzie dzi nie
bi blio te kar stwa i bi blio te ko znaw stwa.
Sze fo wa kro to szyń skiej książ ni cy otrzy -

ma ła na gro dę głów ną. Pa tro nem na gro dy
od 1999 ro ku jest za słu żo ny Wiel ko po la -
nin, An drzej Wojt kow ski (1891-
1975) – hi sto ryk, bi blio te karz i bi blio -

graf, wie lo let ni dy rek tor Bi blio te ki Ra -
czyń skich w Po zna niu.

(AN KA)

ŹRÓDŁO: KBP

WYRÓŻNIENIA

Ewa Bukowska z nagrodą główną

W Ko ście le pw. Oczysz cze nia NMP
w Sta rym gro dzie za koń czo no pra ce
kon ser wa tor skie i re stau ra tor skie
wy po sa że nia ru cho me go. Od no wio -
ne zo sta ły dwa ob ra zy. 

W od bio rze te go za da nia wzię li
udział bur mistrz To masz Le siń ski oraz
pra cow nik Urzę du Miej skie go w Ko by li -

nie – Pa weł Wa sie lew ski, jak rów nież pro -
boszcz pa ra fii – ksiądz ka no nik Ry szard
Mu szyń ski, a tak że Woj ciech Sty bur ski.
W świą ty ni od re stau ro wa no ob ra zy
na drew nie – An ny Sa mo trzeć ze św. Ja -
nem z 1597 ro ku oraz św. Ma rii Mag da le -
ny. Na re ali za cję te go przed się wzię cia pa -
ra fia otrzy ma ła do ta cję z bu dże tu gmi ny
w wy so ko ści 20 ty się cy zło tych. (AN KA)

STARYGRÓD

Obrazy po konserwacji

EPIDEMIA

Szczepienia 
będą bezpłatne 
i dobrowolne
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KOBYLIN

Nowa siedziba biblioteki
już po remoncie

Jak pi sa li śmy przed kil ko ma ty go -
dnia mi, na przy szły rok za pla no wa -
no zmia nę sie dzi by Bi blio te ki Pu -
blicz nej Mia sta i Gmi ny Ko by lin.
Od te go cza su wy re mon to wa ne zo -
sta ły po miesz cze nia w bu dyn ku ko -
mu nal nym, któ ry do nie daw na był
sie dzi bą szko ły bran żo wej. 

To wła śnie tam prze nie sie się ko -
by liń ska bi blio te ka. 8 grud nia miał
miej sce od biór prac re mon to wych
po miesz czeń w bu dyn ku przy uli cy
Kro to szyń skiej. W spo tka niu udział
wzię li bur mistrz To masz Le siń ski,
Ani ta Da niel czyk – na czel nik Wy -
dzia łu In we sty cji i Roz wo ju w Urzę -
dzie Miej skim w Ko by li nie, a tak że

Ja nusz Pi skor ski – wy ko naw ca. Wnę -
trze zo sta ło od ma lo wa ne, a na pod ło -
gach za ło żo no no we wy kła dzi ny. Po -
miesz cze nia są prze stron ne, co znacz -
nie po pra wi kom fort osób ko rzy sta ją -
cych z usług bi blio te ki. Re mont kosz -
to wał 129 537 zł.

Tak więc w przy szłym ro ku zbio -
ry ko by liń skiej bi blio te ki zo sta ną
prze nie sio ne do no wej sie dzi -
by. – No wa lo ka li za cja ozna cza szer -
sze moż li wo ści dzia ła nia oraz da je
szan se na więk szy roz wój na szej pla -
ców ki. Czy tel ni cy bę dą mie li bar dziej
kom for to we wa run ki do ko rzy sta nia
z za so bów bi blio te ki – sko men to wa ła
Al do na Kor dus, dy rek tor bi blio te ki
w Ko by li nie. (AN KA)
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Mu zeum Re gio nal ne im. H. Ław ni -
cza ka zor ga ni zo wa ło kon kurs pla stycz ny
„Szop ki bo żo na ro dze nio we”, ad re so wa ny
do dzie ci przed szkol nych oraz uczniów
szkół pod sta wo wych. W mi nio ny pią tek
lau re aci ode bra li na gro dy. 

Współ or ga ni za to ra mi by ły Urząd
Miej ski w Kro to szy nie oraz ga le ria
Re fek tarz Kro to szyń skie go Ośrod ka
Kul tu ry. Spo śród do star czo nych
na kon kurs prac, a by ło ich aż 94, ko -
mi sja wy róż ni ła i na gro dzi ła te, w któ -
rych za uwa żal ny był zna czą cy udział
dziec ka przy ich two rze niu. W ju ry
zna leź li się Be ata Ulbrych (sze fo wa
ga le rii Re fek tarz), Piotr Mi ko łaj czyk
(dy rek tor Mu zeum Re gio nal ne go),
Kse nia Gro bel na i Ali cja To rzec ka
(pra cow ni ce mu zeum). Lau re aci ode -
bra li na gro dy w pią tek, 11 grud nia.

Wszyst kie szop ki bę dą do obej -
rze nia na wy sta wie po kon kur so wej,

któ ra czyn na bę dzie od 28 grud nia
do 29 stycz nia. Przed świę ta mi przy -

go to wa na zo sta nie rów nież pre zen ta -
cja on -li ne. (AN KA)

MUZEUM

Na konkurs dostarczono prawie sto szopek!
LAU RE ACI KON KUR SU
Dzie ci przed szko le (52 pra ce):
Na gro dze ni – An to ni Ga lew ski

(Nie pu blicz ne Przed szko le „Smer -
fuś” w Kro to szy nie), Ja kub Grusz ka
(Nie pu blicz ne Przed szko le „Smer -
fuś”), Mar cel Ję dr ko wiak (Przed szko -
le nr 5 „We so ła Gro mad ka” w Kro to -
szy nie), Zu zan na Ka lak (Przed szko le
nr 5 „We so ła Gro mad ka”), Alek san -
dra Kaź mier czak (Nie pu blicz ne
Przed szko le „Smer fuś”), An to ni -
na Ku jaw ska (Przed szko le nr 5 „We -
so ła Gro mad ka”), Ga bry ela Pocz ta
(Przed szko le nr 5 „We so ła Gro mad -
ka”), Mag da le na Skrzyp czak (od dział
przed szkol ny w SP nr 5 w Kro to szy -
nie), We ro ni ka Ulbrych (Nie pu blicz -
ne Przed szko le „Smer fuś”), Mak sy -
mi lian Za koń ski (Nie pu blicz ne
Przed szko le „Smer fuś”).

Kla sy I -III (25 prac):
Na gro dze ni – To biasz Dziu ba

(Szko ła Pod sta wo wa w Or pi sze wie),
Piotr Kraw czyń ski (Szko ła Pod sta wo -
wa nr 3 w Kro to szy nie), Zo fia
Skrzyp czak (Szko ła Pod sta wo wa
w Ko bier nie). 

Wy róż nie ni – Lau ra Gę stwa
(Szko ła Pod sta wo wa nr 8 w Kro to szy -
nie), Ma ja Li twin (Szko ła Pod sta wo -
wa nr 8), Sta ni sław Skrzyp czak (Szko -
ła Pod sta wo wa nr 3 w Kro to szy nie).

Kla sy IV -VI (15 prac):
Na gro dze ni – Igna cy Ro sik (Szko -

ła Pod sta wo wa nr 5 w Kro to szy nie),
Ma ria Szu bert (Szko ła Pod sta wo wa
w Świn ko wie), Wik to ria Urba niak
(Szko ła Pod sta wo wa w Świn ko wie).

Wy róż nie ni – Mar ce li na No wak
(Szko ła Pod sta wo wa w Świn ko wie),
Mar ta Plu ta (Szko ła Pod sta wo wa
w Or pi sze wie).

Kla sy VII -VIII (2 pra ce):
Ju ry nie przy zna ło na gród i wy -

róż nień w tej ka te go rii.
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Ku pu jesz pre zen ty lub sprze da jesz
świą tecz ne upo min ki? Sprawdź, ja -
kie for mal no ści po dat ko we mo gą
się z tym wią zać. 

Gru dzień to czas przed świą tecz nych
za ku pów, któ re w cza sach pan de mii co raz
chęt niej ro bi my przez in ter net, czę sto ko -
rzy sta jąc rów nież z za gra nicz nych por ta li za -
ku po wych. Na co zwra cać uwa gę, by nie dać
się oszu kać i za miast wy ma rzo ne go mar ko -
we go pro duk tu nie tra fić na pod rób kę? 

Je śli ku pu jesz to war od sprze daw cy
spo za Unii Eu ro pej skiej, mu sisz wie dzieć,
że każ da pacz ka po prze kro cze niu pol -
skiej gra ni cy jest kon tro lo wa na przez
KAS pod ką tem bez pie czeń stwa za war -
tych w niej to wa rów (zgod ność z nor ma -
mi UE) oraz ochro ny wła sno ści in te lek tu -
al nej. Je śli oka że się, że pro dukt, któ ry ku -
pi łeś, jest pod rób ką, pacz ka jest za trzy my -
wa na, a ty po no sisz kon se kwen cje. Tra -

cisz więc pie nią dze i za ku pio ny to war. Jak
się przed tym uchro nić? 

Sprawdź, od ko go ku pu jesz! 
In ter ne to we ofer ty ku szą atrak cyj ny -

mi ce na mi, czę sto niż szy mi niż w skle -
pach sta cjo nar nych. War to jed nak uwa -
żać na te wy jąt ko wo ta nie – zna czą co niż -
sza ce na mo że bo wiem świad czyć o tym,
że nie ma my do czy nie nia z ory gi nal nym
to wa rem. Za nim klik niesz „Ku pu ję”,
sprawdź też re gu la min skle pu in ter ne to -
we go, aby upew nić się, że nie ma w nim
za pi sów ogra ni cza ją cych pra wa kon su -
men ta lub świad czą cych o tym, że sprze -
daw ca w rze czy wi sto ści jest je dy nie po -
śred ni kiem w trans ak cji z in nym pod mio -
tem. Ta ostat nia sy tu acja po win na wzbu -
dzić szcze gól ną czuj ność. Zwróć też uwa -
gę, skąd jest wy sy ła ny to war (czy jest to
Pol ska, je den z kra jów Unii Eu ro pej skiej,
czy też do staw ca spo za UE – w każ dym

z tych przy pad ków obo wią zu ją in ne prze -
pi sy, szcze gól nie w kwe stii opła ty cła i po -
dat ków). W przy pad ku prze sy łek spo -
za Unii Eu ro pej skiej z cła zwol nio ne są to -
wa ry o war to ści do 150 EU RO, ale pa -
mię tać trze ba tak że o in nych po dat kach. 

Sprze da jesz? 
Nie za wsze mu sisz za kła dać fir mę 
Przed świą tecz ny czas to też dla wie lu

do bra oka zja do te go, by prze kuć swo je ta -
len ty, pa sje i za in te re so wa nia na do dat ko -
we środ ki – np. sprze da jąc ręcz nie ro bio -
ne ozdo by świą tecz ne, stro iki czy cho in -
ki. Moż na to ro bić le gal nie i bez ko niecz -
no ści re je stro wa nia dzia łal no ści go spo dar -
czej. Prze pi sy po dat ko we da ją bo wiem ta -
ką moż li wość w czte rech sy tu acjach: 

– sprze daż ru na le śne go – ja go dy,
grzy by, zio ła ro sną ce dzi ko w la sach moż -
na sprze da wać bez pła ce nia po dat ku do -
cho do we go pod wa run kiem, że uzbie ra -

my je sa mi lub z udzia łem człon ków naj -
bliż szej ro dzi ny; zwol nie niu te mu nie
pod le ga ją już jed nak do cho dy ze sprze da -
ży in nych po zy ski wa nych z la su ro ślin czy
su row ców (np. ko ry, igli wia, cho inek) 

– sprze daż oka zjo nal na – to zwy kle
jed no ra zo wa lub spo ra dycz na sprze daż,
naj czę ściej swo je go ma jąt ku pry wat ne go,
np. ubrań, ksią żek czy sprzę tów do mo we -
go użyt ku; je śli sprze da wa ne przed mio ty
by ły w Two im po sia da niu dłu żej niż 6
mie się cy, nie mu sisz roz li czać po dat ku
od uzy ska ne go do cho du; je śli sprze dasz
to war przed upły wem pół ro ku, to zysk
mu sisz opo dat ko wać i wy ka zać w ze zna -
niu rocz nym PIT -36 

– dzia łal ność nie re je stro wa na – to ta -
ka for ma dzia łal no ści go spo dar czej,
w któ rej mo żesz ro bić wszyst ko to, co ro -
bi przed się bior ca, a po mi mo te go nie
pod le gasz pra wie żad nym obo wiąz kom
(ta kim jak np. wpis do Ewi den cji Dzia łal -
no ści Go spo dar czej CE IDG czy re je stra -
cja ja ko płat nik ZUS); są jed nak dwa wa -
run ki, któ re mu sisz speł nić – w żad nym
mie sią cu ka len da rzo wym Two je przy cho -

dy nie mo gą prze kro czyć po ło wy pła cy
mi ni mal nej (w 2020 ro ku 1300 zł),
w cią gu ostat nich 5 lat (60 mie się cy) nie
pro wa dzi łeś fir my; pro wa dze nie dzia łal -
no ści nie re je stro wa nej nie zwal nia z pła -
ce nia po dat ku od do cho dów, jed nak for -
mal no ści z tym zwią za ne są ogra ni czo ne
do mi ni mum, a kosz ty i przy cho dy roz li -
cza się tyl ko raz w ro ku w ra mach ze zna -
nia PIT -36 

– rol ni czy han del de ta licz ny – prze -
pi sy o rol ni czym han dlu de ta licz nym uła -
twia ją rol ni kom sprze daż pro duk tów
i żyw no ści po cho dzą cej z wła snych upraw
lub ho dow li od bior com bez po śred ni ków;
dzia łal ność w ta kiej for mie moż li wa jest
po uprzed niej re je stra cji u po wia to we go
le ka rza we te ry na rii lub in spek to ra sa ni tar -
ne go; ten ro dzaj sprze da ży nie jest opo dat -
ko wa ny, o ile nie prze kro czysz li mi tu 40
tys. zł rocz nie; je śli przy cho dy są wyż -
sze – mu sisz opła cić 2% ry czał tem
od przy cho dów ewi den cjo no wa nych; mu -
sisz też pro wa dzić księ go wość – w uprosz -
czo nej for mie (np. ze szy tu).

(US) 

FINANSE

Przedświąteczny poradnik podatkowy 

W trak cie nad zwy czaj nej se sji Ra dy
Gmi ny w Roz dra że wie, któ ra od by ła
się 3 grud nia, pod ję ta zo sta ła
uchwa ła w spra wie za cią gnię cia po -
życz ki z Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Po zna niu.

Środ ki te prze zna czo ne bę dą
na re ali za cję przed się wzię cia pod na -
zwą „Bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej
i prze bu do wa sie ci wo do cią go wej
w miej sco wo ści Dzie li ce – bu do wa
łącz ni ka Roz dra żew -Dzie li ce”. Po -
życz ka za cią gnię ta ma być w dwóch
tran szach, sto sow nie do eta pów te go

za da nia, na łącz ną kwo tę 848 872 zł
(w ro ku 2020 – 582 620 zł,
w 2021 – 266 252 zł). 

Gmi na bę dzie spła cać po życz kę
ze środ ków wła snych w la tach 2021-
2025. – Wy bór Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w Po zna niu ja ko
po życz ko daw cy wy ni ka z pre fe ren -
cyj nych wa run ków udzie le nia po -
życz ki oraz możliwości czę ścio we go
jej umo rze nia po życz ki – czy ta my
w uza sad nie niu uchwa ły. Pro jekt
prze gło so wa no przy 14 gło sach na tak
i jed nym wstrzy mu ją cym się.

(AN KA)

ROZDRAŻEW

Pożyczka na budowę łącznika kanalizacji

7 grud nia przed szko la ki w Chwa li sze -
wie od wie dził nie zwy kły gość – świę -
ty Mi ko łaj. Dzie ci cze ka ły na nie go
z wiel ką nie cier pli wo ścią. 

Mi ko ła ja po wi ta no świą tecz ny mi

pio sen ka mi. Wszyst kie przed szko la ki by -
ły grzecz ne, dla te go ów wy jąt ko wy gość
ob da ro wał je upo min ka mi. Że gna jąc św.
Mi ko ła ja, dzie ci za pro si ły go do od wie -
dze nia przed szko la za rok!

(AN KA)

CHWALISZEW

Wyjątkowy gość w przedszkolu
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Świę ta co raz bli żej. Już nie dłu go za -
sią dzie my wspól nie z bli ski mi
do sto łów wi gi lij nych. Ich na kry cie
jest waż nym ele men tem świą tecz -
nych de ko ra cji. 

Pla nu jąc de ko ra cję na sze go sto łu,
mu si my pa mię tać, że po tra wy, któ re za -
ser wu je my, bę dą róż no rod ne, dla te go
waż ne jest, aby wszyst kie jej ele men ty by -
ły jed no li te. Po win ny być też do pa so wa ne
do wy stro ju wnę trza. Sy me trycz ne uło -
że nie wszyst kich ele men tów po zwo li
skon cen tro wać się na tym, co w świę ta

na sto le bę dzie od gry wa ło głów ną ro lę,
czy li na je dze niu. 

Je śli bar dzo za le ży nam na uzy ska niu
wra że nia ele gan cji, po win ni śmy zde cy do -
wać się na mak sy mal nie dwa ko lo ry na szych
de ko ra cji. Ta kie ze sta wie nie zde cy do wa nie
le piej od da du cha świąt niż zbyt ko lo ro wy
i krzy kli wy stół. Nie za po mnia ny kli mat po -
mo gą stwo rzyć też od po wied nio usta wio ne
ta le rze, kie lisz ki i sztuć ce. Bar dzo waż ne jest,
aby te ostat nie by ły uło żo ne w ko lej no ści po -
da wa nia dań od ze wnątrz do we wnątrz. 

Po świę tach oka zu je się, że ma my pe -
wien pro blem. Na ob fi cie za sta wio nych sto -

łach znaj do wa ły się prze cież ob ru sy, bież ni -
ki i ser wet ki, któ re za pew ne w mniej szym
lub więk szym stop niu się po pla mi ły. Chcąc
po ra dzić so bie z tym sa mo dziel nie, mu si -
my pa mię tać o tym, że tka ni ny, któ re zdo -
bią na sze sto ły, na le ży prać od dziel nie, do -
bie ra jąc od po wied nią tem pe ra tu rę do ma -
te ria łu, z ja kie go zo sta ły wy ko na ne. 

Na szczę ście z po mo cą przy cho dzi
Pral nia La gu na. Jej za ło ga gwa ran tu je
kom plek so we za ję cie się na szy mi ob ru sa -
mi, a więc nie tyl ko je wy pie rze, ale i wy -
ma glu je. Kro to szyń ska pral nia jest eko lo -
gicz na, za tem nie mu si my mar twić się
o kon takt ze środ ka mi che micz ny mi, któ -
re mo gły by za szko dzić na szej skó rze. 

(LE NA)

Pro pa gu jąc dba łość o tra dy cje bo żo -
na ro dze nio we, ka dra wy cho waw cza
Huf ca Pra cy 15-2 w Kro to szy nie zor -
ga ni zo wa ła kon kurs na pro jekt kart -
ki bo żo na ro dze nio wej „Świą tecz ne
ży cze nia z OHP”. Zwy cię ży ła Alek -
san dra Chle bow ska. 

Za da niem uczest ni ków kon kur su by -
ło sa mo dziel nie przy go to wa nie pro jek tu
kart ki bo żo na ro dze nio wej. Tech ni ka wy -
ko na nia prac by ła do wol na. 

Mło dzież ak tyw nie włą czy ła się
w przed się wzię cie. De cy zją ko mi sji kon -
kur so wej pierw sze miej sce za ję ła Alek san -
dra Chle bow ska, dru gie przy zna no Alek -
san dro wi Leh man no wi, a na trze cim

upla so wa ła się Na ta lia Dwo rac ka. Zwy cię -
skie pro jek ty w for mie kar tek bo żo na ro -
dze nio wych zo sta ną prze ka za ne do pra -
co daw ców, szkół, in sty tu cji i pla có wek
współ pra cu ją cych z Huf cem Pra cy 15-2.

Kon kurs miał na ce lu roz wi ja nie wy -
obraź ni mło dzie ży oraz po bu dze nie jej
ak tyw no ści twór czej. W tym ro ku okres
świą tecz ny wy glą da ina czej – je ste śmy
w do mach i ży je my w dy stan sie spo łecz -
nym. Dla te go wy cho waw cy chcie li zwró -
cić uwa gę mło dzie ży na to, jak waż ny jest
kon takt z dru gim czło wie kiem. W związ -
ku z tym za pro po no wa no uczest ni kom
po wrót do wy ko ny wa nia tra dy cyj nych
kar tek bo żo na ro dze nio wych. 

(AN KA)

Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy nie zor ga -
ni zo wał kon kurs „Mo je wy ma rzo ne
świę ta”. Uczest ni cy mie li za za da nie na -
pi sa nie pra cy li te rac kiej na ów te mat.

Na kon kurs wpły nę ło 17 prac. Mło -
dzież opi sy wa ła przy go to wa nia do świąt
oraz róż ne tra dy cje i ob rzę dy bo żo na ro -
dze nio we. Pra ce zo sta ły na pi sa ne w do -
mach i prze sła ne na ad re sy ma ilo we wy -
cho waw ców. 9 grud nia mia ło miej sce pod -
su mo wa nie kon kur su.

Za naj lep szą uzna no pra cę Klau dii
Prze woź nej i to ona bę dzie re pre zen to wać
kro to szyń ski hu fiec na wo je wódz kim eta -
pie kon kur su w Po zna niu. O ta kim wy bo -
rze zde cy do wa ły po praw ność gra ma tycz -
no -sty li stycz na oraz cie ka we, emo cjo nal -
ne po dej ście do te ma tu. 

Au to rzy trzech naj lep szych prac
otrzy ma li upo min ki, ufun do wa ne przez
Wiel ko pol ską Wo je wódz ką Ko men dę
OHP w Po zna niu. (AN KA)

Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy nie zor -
ga ni zo wał dla mło dzie ży re kre acyj ne
strze la nie z wia trów ki oraz pi sto le tu
pneu ma tycz ne go. 

Hi sto rią strzel ni cy Li gi Obro ny Kra ju
w Kro to szy nie, na któ rej prze pro wa dzo no
strze la nie, jak i róż ny mi cie ka wost ka mi po -
dzie lił się z uczest ni ka mi An to ni Azgier,

czło nek Za rzą du kro to szyń skie go LOK -u,
z któ rym od wie lu lat hu fiec współ pra cu je
przy or ga ni za cji roz ma itych przed się wzięć
strze lec kich. Za pre zen to wał tak że za sa dy
bez piecz ne go ko rzy sta nia z bro ni oraz pra -
wi dło we go jej ob słu gi wa nia, zgod nie z re -
gu ła mi za wo dów spor to wych. Ce lem
przed się wzię cia by ła pro mo cja ak tyw nych

form spę dza nia cza su wol ne go i zdro wej
spor to wej ry wa li za cji oraz pro pa go wa nie
wśród uczest ni ków huf ca tej pięk nej dys -
cy pli ny spor tu. Strze la nie prze pro wa dzo -
no z za cho wa niem re żi mu sa ni tar ne go.
W związ ku z epi de mią ogra ni czo na mu sia -
ła być też ilość osób bio rą cych udział. 

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Świąteczny konkurs

KONKURS LITERACKI

Moje 
wymarzone święta

HUFIEC PRACY 15-2

Rekreacyjne strzelanie

PRALNIA LAGUNA

Obrusy na wigilijnych stołach
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6 grud nia w ha li spor to wej przy Szko -
le Pod sta wo wej nr 2 w Śro dzie Wlkp.
od był się Mi ko łaj ko wy Tur niej w Mi ni
Za pa sach oraz w Za pa sach w Sty lu
Wol nym i Za pa sach Ko biet. W im pre -
zie wzię li udział re pre zen tan ci klu -
bów z na sze go po wia tu. 

Za pa śni cy LKS Ce ra mik Kro to szyn
sta wa li na po dium aż 17 ra zy i w kla sy fi -
ka cji klu bo wej upla so wa li się na trze cim
miej scu. Zło te krąż ki wy wal czy li Ka ro li -
na Mi ko łaj czyk, An dre Sta cho wiak, Ro -

bert Za koń ski i Bar tosz Kaź mier czak. Sre -
bro zdo by li Ma ja Jo cha niak, Klau dia Mi -
ko łaj czyk, Szy mon Jó ze fiak, Ma ciej Pa tan,
Ma ciej Ulicz ny, Mi ko łaj Ste fań ski, An to ni
Szy ma now ski, Ja kub Ka sprzak, Mi ko łaj
Ulicz ny i Mi ko łaj Ro go wicz. Na trze cim
miej scu upla so wa li się Wik to ria Le siń ska,
Ana sta zja Ulicz na oraz Ma te usz Ostoj ski. 

Świet nie spi sa li się tak że przed sta wi -
cie le UKS Olim pij czyk Sul mie rzy ce. Naj -
lep si w swo ich ka te go riach by li Le na Kro -
ma rek, Mag da le na Su cho rzew ska, Do mi -
ni ka Gro bel na, Prze my sław Wi zner i Szy -

mon Gi ba sie wicz, dru gą lo ka tę za jął Ty -
mo te usz Kot, a z brą zo wy mi me da la mi
z za wo dów wró ci li Ni ko la Kro ma rek,

Prze my sław Su cho rzew ski i Mi łosz Wie -
czo rek. 

(LE NA)
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BILARD

Otwarte mistrzostwa powiatu
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W Cen trum Bi lar do wym BI LA prze -
pro wa dzo no Otwar te Mi strzo stwa
Po wia tu Kro to szyń skie go w Bi lar -
dzie. Do ostat niej chwi li or ga ni za cja
za wo dów w tra dy cyj nej for mu le sta -
ła pod wiel kim zna kiem za py ta nia. 

Epi de mia i wpro wa dzo ne w związ ku
z nią ob ostrze nia mo gły spo wo do wać, że
tur niej prze pro wa dzo no by je dy nie w for -
mie on -li ne. Osta tecz nie mi strzo stwa
uda ło się zor ga ni zo wać sta cjo nar nie,
przy czym do re gu la mi nu za wo dów
wpro wa dzo no sze reg zmian i ogra ni czeń,

ta kich jak choć by de zyn fek cja rąk, mie -
rze nie tem pe ra tu ry czy na kaz no sze nia
ma se czek przez za wod ni ków i opie ku -
nów w trak cie ry wa li za cji.

Ty tuł mi strzow ski wy wal czył mło dy
bi lar dzi sta z Aka de mii Bi lar do wej Ro kiet ni -
ca – Ma te usz Cho le wiń ski, któ ry w emo -
cjo nu ją cym fi na le po ko nał Ja ku ba Ma zi ka
z UKS Bi la Zdu ny. Na miej scu trze cim zna -
leź li się Do mi nik Pflaum i Wik tor Kacz ma -
rek, re pre zen tan ci So ko ła Bro dy.

Spon so rem na gród i pu cha rów by ło
Sta ro stwo Po wia to we w Kro to szy nie.

(AN KA)

ZAPASY 

Mikołajkowy turniej

5 grud nia po cho dzą ca z Ko by li na
Ró ża Gu mien na za de biu to wa ła
na rin gu bok ser skim pod czas ga li
Pol sat Bo xing Ni ght 9. Jak za po wie -
dzia ła, wra ca jed nak do swo jej uko -
cha nej dys cy pli ny spor tu.

R. Gu mien na to by ła mi strzy ni Fi ght
Exc lu si ve Ni ght oraz za wod nicz ka DSF
Kick bo xing Chal len ge. Od 2011
do 2018 ro ku by ła w ka drze na ro do wej
kick -bo xin gu. Jest też au tor ką ar ty ku łów
do cza so pi sma Per fect Bo dy. 

5 grud nia za de biu to wa ła w bok sie
pod czas Pol sat Bo xing Ni ght 9. Sto czy -
ła wal kę z Ewą Piąt kow ską, by łą mi -
strzy nią świa ta WBC oraz by łą mi -
strzy nią Eu ro py. Ró ża przez trzy mie -
sią ce cięż ko pra co wa ła, aby jak naj le piej
przy go to wać się do te go po je dyn ku.
Mu sia ła na uczyć się no wych tech nik
i udo sko na lić swo je umie jęt no ści.

W wy wia dach przed wal ką pod kre śla -
ła, że nie za leż nie od wy ni ku czu je się
zwy cięż czy nią. 

Sil ny cha rak ter i sa mo za par cie R. Gu -
mien nej nie wy star czy ły. Sę dzio wie nie
by li jed no gło śni i o zwy cię stwie prze są -
dzi ła więk szo ścio wa de cy zja. 58-56, 57-

57, 58-56 – to punk ta cja te go po je dyn ku
na ko rzyść E. Piąt kow skiej. Na swo im fa -
ce bo oko wym pro fi lu Ró ża na pi sa ła, że
przy go da z bok sem by ła wspa nia ła,
ale – tak jak za po wia da ła wcze -
śniej – na po cząt ku ro ku wra ca do MMA. 

(LE NA)

SPORTY WALKI

Zadebiutowała w boksie, ale wraca do MMA
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W so bo tę i nie dzie lę w ha li spor to -
wej przy ul. Młyń skiej od by ły się za -
wo dy Pu cha ru w Pol ski w Su mo. Za -
wod ni cy z na sze go po wia tu jak zwy -
kle wy wal czy li mnó stwo me da li.

Re pre zen tan ci To wa rzy stwa Atle tycz -
ne go Ro zum Kro to szyn sta wa li na po -
dium aż 22 ra zy. Zło te me da le zdo by li
Mi chał Sta sik (mło dzi cy, 55 kg), Ma ria
Zim niak (mło dzicz ki, 65 kg), Pa tryk
Sta niek (ka de ci, +95 kg i open), Mi ko -
łaj Mro wiń ski (ju nio rzy, 80 kg), Le -
na An drze jak (ju nior ki, 70 kg), Zu zan -
na Kry stek (ju nior ki, +75 kg i open / se -
nior ki, +80 kg i open) oraz Aron Ro -
zum (se nio rzy, 115 kg). Na dru gich lo -
ka tach pla so wa li się M. Zim niak (mło -

dzicz ki, 60 kg), M. Mro wiń ski (ju nio -
rzy, 90 kg), Alek san dra Ro zum (se nior -
ki, 65 kg), Kac per Wia trak (se nio -
rzy, 70 kg) i Chin giz Sa ma dov (se nio -
rzy, 100 kg i open). Na naj niż szym

stop niu po dium sta nę li L. An drze jak
(ju nior ki, 65 kg i se nior ki, 65 kg), Alek -
san dra Ro zum (se nior ki, open), Bar -
tosz Mać ko wiak (se nio rzy, 85 kg) oraz
Chin giz Sa ma dov (se nio rzy, open).
Rów nie do brze spi sa li się za wod ni cy
UKS Sam son Ko by lin, któ rzy ukoń -
czy li za wo dy z do rob kiem 19 krąż ków.
Zwy cięz ca mi by li Ka mi la Ko niecz -
na (mło dzicz ki, +65 kg), An to ni Cze -
ba tu ra (mło dzi cy, 45 kg), An to ni
Gren da (mło dzi cy, 60 kg), Ju lia Jan ko -
wiak (se nior ki, 55 kg) oraz Pa tryk Swo -
ra (se nio rzy, 85 kg i 92 kg). Srebr ne me -
da le wy wal czy li A. Gren da (mło dzi -
cy, 65 kg), Ani ta Ma lesz ka (ka det ki, 55
kg), Oli wia Kuś (ju nior ki, 60 kg i 65
kg), Alek san dra Ha rem za (ju nior ki, 70

kg) i Piotr Si ko ra (se nio rzy, 77 kg). Brąz
zgar nę li An to ni Cze ba tu ra (mło dzi -
cy, 50 kg), Ka mi la Ko niecz na (ka det ki,
+70 kg i open), Aga ta Jar ka (ju nior -
ki, 70 kg), Wik to ria Prze woź na (se nior -
ki, 55 kg i 60 kg) oraz Mar ta Wie le biń -
ska (se nior ki, +80 kg). 

Za wo dy Pu cha ru Pol ski w Kro to -
szy nie by ły ostat nim star tem w ra -
mach współ za wod nic twa spor to we go
w dys cy pli nie su mo w 2020 ro -
ku. – Za wod ni cy TA Ro zum Kro to -
szyn osią ga li w tym ro ku mnó stwo
suk ce sów na are nie kra jo wej. Mie li
moż li wość star tu tyl ko w jed nej im pre -
zie mię dzy na ro do wej – Pu cha rze Eu -
ro py, któ ry w stycz niu od był się w Erd
na Wę grzech. Na wszyst kich tur nie -

jach god nie re pre zen to wa li i pro mo -
wa li Kro to szyn – za zna cza Da riusz Ro -
zum, pre zes klu bu i Pol skie go Związ ku
Su mo. Z po wo du epi de mii nie prze -
pro wa dzo no mi strzostw Eu ro py
i świa ta oraz po zo sta łych za wo dów
w ra mach Pu cha ru Eu ro py. (LE NA)

SUMO

Weekend pod znakiem rywalizacji na dohyo
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Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. po run dzie je -
sien nej roz gry wek kla sy okrę go wej zaj -
mu je miej sce wi ce li de ra. Do pro wa -
dzą cej Ja ro ty II Wi ta szy ce tra ci tyl ko
trzy oczka. To do bra po zy cja wyj ścio wa
przed wio sen ną ry wa li za cją. 

Przy go to wu jąc się do run dy wio -
sen nej se zo nu 2019/2020, za rząd
koź miń skie go klu bu do ko nał zmian
ka dro wych. Z dru ży ny ode szli wów -
czas Mar cin Kacz ma rek oraz Mi ko łaj
Szulc, któ rzy nie wzno wi li tre nin -
gów. Przy by ło też kil ku no wych za -
wod ni ków. Nie ste ty, pan de mia sku -
tecz nie spa ra li żo wa ła roz gryw ki
w niż szych li gach. Za koń co we uzna -
no więc roz strzy gnię cia z run dy je -
sien nej. Dłu go nie by ło wia do mo, co
da lej. Pił ka rze roz po czę li tre nin gi
w nie co in nej for mu le niż zwy kle.

Or ły za in au gu ro wa ły se zon 9
sierp nia bez bram ko wym re mi sem
z Za wi szą Łę ka Opa tow ska. Jak się
oka za ło, był to je dy ny nie roz strzy -
gnię ty po je dy nek, al bo wiem w ko lej -
nych spo tka niach koź mi nia nie 12 ra -
zy wy gry wa li i trzy ra zy scho dzi li
z bo iska po ko na ni. 

– Przy go to wa nia do se zo -
nu 2020/2021 by ły na pew no dość
spe cy ficz ne przez pan de mię – mó wi
Adam Zie liń ski, tre ner Bia łe go Or -
ła. – Za wod ni cy po dłuż szej prze rwie
wró ci li do za jęć w ma łych gru pach.
Po pew nym cza sie wzno wi li śmy tre -
nin gi ca łe go ze spo łu i tak na praw dę
trze ba by ło po wie lić pra cę okre su zi -
mo we go, jak i dość moc no sku pić się
na dzia ła niach tak tycz nych. Szyb ko
uda ło się po zy skać war to ścio wych za -
wod ni ków, któ rym po trzeb ny był

czas na zgra nie i na po wrót do peł nej
dys po zy cji. Spa rin gi po ka za ły, że stać
ten ze spół na bar dzo du żo, jed nak po -
trzeb na by ła sta bi li za cja, je śli cho dzi

o wyj ścio wy skład, a co za tym
idzie – zna le zie nie naj lep sze go ukła -
du na bo isku – wy ja śnia szko le nio -
wiec. Wy ni ki w pierw szych me czach
je sien nej od sło ny by ły róż ne, ale po -
tem roz po czę ło się pa smo zwy cięstw
koź miń skie go ze spo łu. 

– Pierw szą run dę moż na po dzie -
lić na dwie czę ści – w pierw szej
do mo men tu, ry wa li za cji na dwóch
fron tach (li ga i Pu char Pol ski), prze -
pla ta li śmy sła be me cze w li dze z do -
bry mi. W roz gryw kach pu cha ro -
wych na to miast wy gry wa li śmy z czo -
ło wy mi ze spo ła mi V li gi. Dru ga
część, po od pad nię ciu z ry wa li za cji
pu cha ro wej, to już ciąg efek tyw nych
zwy cięstw, po par tych do brą dys po -
zy cją i grą ca łe go ze spo łu. Zda rza ły
nam się oczy wi ście słab sze me cze
pod ką tem sku tecz no ści. Mi mo że
pił kar sko na bo isku by li śmy ze spo -
łem lep szym, to – jak wia do mo – li -
czy się to, co w sie ci. Pod su mo wu jąc
pierw szą run dę, miej sce w ta be li
uwa żam za do bre. Za rów no ja, jak
i za wod ni cy je ste śmy świa do mi, że
stać nas na wię cej. Każ dy z pił ka rzy
wło żył ogrom pra cy na tre nin gach,
za co im bar dzo dzię ku ję. Fre kwen cja
by ła za do wa la ją ca, cze go efek tem by -
ła bar dzo do bra dys po zy cja, nie zła or -
ga ni za cja gry w de fen sy wie i ofen sy -

wie. Licz ba go li zdo by tych i stra co -
nych rów nież da je od po wiedź
w kwe stii ja ko ści ze spo łu. Przed na mi
czas re ge ne ra cji i wy le cze nia ura zów,
aby wró cić z jesz cze więk szym ape ty -
tem na run dę re wan żo wą – pod su -
mo wu je A. Zie liń ski. 

Or ły do li de ra, Ja ro ty II Wi ta szy -
ce, tra cą za le d wie trzy punk ty. – Mo -
im zda niem by ła to cał kiem nie zła
run da w na szym wy ko na niu.
Na pew no cie szy my się, że mo gli śmy

ro ze grać ter mi no wo wszyst kie spo -
tka nia, co nie jest ta kie oczy wi ste
w obec nej sy tu acji. Za an ga żo wa nie
wszyst kich osób prze ło ży ło się na do -
syć do brą po zy cję wyj ścio wą na wio -
snę, bo nie wąt pli wie dru gie miej sce
i stra ta trzech punk tów do li de ra ta -
ko wą jest. Ana li zu jąc po szcze gól ne
me cze, mo że my czuć de li kat ny nie -
do syt, bo jed nak przy odro bi nie szczę -
ścia ta zdo bycz punk to wa mo gła być
tro chę więk sza. Na pew no cie szy nas,

że w więk szo ści me czów po tra fi li śmy
po ka zać cha rak ter i ja kość, któ ra nie -
wąt pli wie w na szym ze spo le jest. Te -
raz czas na od po czy nek, a od stycz nia
po wrót do tre nin gów. Ma my świa do -
mość, że do brze prze pra co wa na zi ma
to pod sta wa do te go, aby na wio snę
osią gać re zul ta ty, któ re bę dą nas sa tys -
fak cjo no wa ły. Mam na dzie ję, że nad -
cho dzą ca run da bę dzie dla nas jesz cze
bar dziej uda na niż ta je sien na. Przede
wszyst kim li czę na po wrót na try bu -
ny ki bi ców. Bez nich me cze nie są tak
barw ne jak wcze śniej – ko men tu je
Łu kasz Ko nop ka, obroń ca dru ży ny
Bia łe go Or ła.

(LE NA)
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w rundzie jesiennej
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