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Sponsor Główny Klubu Koszykówki Włocławek S.A.

Sponsorem Głównym Klubu jest

Pięć przegranych z rzędu, fiu, fiu… No to już nie przelewki. Nie ma  
co ukrywać, że dołek jest, może nie kryzys, ale gdy nasz terminarz na 
stronie oficjalnej bardziej się czerwieni, niż zieleni, to nie ma co się 
uśmiechać. Raczej spuścić nieco wzrok należy i poszukać tego gruntu, 
po którym się stąpa, aby przypilnować, czy nie unieśliśmy się za wysoko.

Przez wiele lat pracy w klubie sportowym nauczyłem się oraz zapamię-
tałem wiele ciekawych zdań i w takiej sytuacji chciałbym wspomnieć 
jedno z nich: „Żadne zwycięstwo nie czyni z nas mistrzów świata, ale też 
żadna porażka nie czyni z nas nieudaczników”. I tutaj należy dodać: pięć 
porażek również nie.

Komunikacja klubu sportowego po serii porażek nie jest łatwą rzeczą, 
bo gdy rywal wygrywa, wówczas w każdym z nas odzywa się to słynne 
„generałowanie po bitwie”. Każdy wie lepiej, każdy zrobiłby inaczej, każdy 
zadaje pytania w punkt. I ja powiem więcej: także trenerzy wiedzą lepiej, 
co należało zrobić, jaką zmianę w jakim czasie lepiej przeprowadzić czy 
jaką zagrywkę wybrać w danym momencie. I zawodnicy tak samo: po 
meczu też wiedzą, gdzie zrobili błędy i że zamiast rzucać, mogli podać, 
lub odwrotnie. Mądry Polak po szkodzie.

Wracając do komentarzy, zastanawiające jest nie tyleż krytykowanie po-
stawy sportowej, co również krytykowanie, nazwijmy to, postawy medial-
nej. Ironia, szydera, sarkazm to oczywiście integralne elementy każdego 
języka i dobrze wykorzystane, potrafią pobudzić do dyskusji. I wpisów 
tego typu na naszym Facebooku i Twitterze nie brakuje, nikt ich nie usu-
wa, a co więcej, bierze pod uwagę.

Ale powyższe atrybuty lingwistyczne połączone z oczekiwaniem, że Klub 
- po kolejnej przegranej - uderzy w zespół, sztab czy zawodników i razem 
z kibicami skrytykuje czy zgani, to zbyt daleko przesunięta granica. Fakty 
i liczby zamiast emocji. Przeniesienie uwagi na kolejny mecz. Zachęcenie 
do wsparcia. To elementy spójnej komunikacji i należy pamiętać, że na-
wet jeśli komunikacja klubowa ucieka od przegranej, to nie oznacza to, 
że wewnętrznie przechodzimy nad nią do porządku.

Po prostu nie podcina się gałęzi, na której się siedzi. A siedzimy na 
niej wszyscy razem. Sponsorzy, Kibice, Klub i Zespół. Chyba jednak nie 
powinno być tak, że jeśli jest wygrana, to „wygrywamy”, a przegrana,  
to „przegrali”.

Zadanie Współfinansowane 
ze Środków Gminy Miasta 

WŁOCŁAWEK
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Michał Fałkowski
Media Manager

Nie podcina się gałęzi, na której się siedzi
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SEBASTIAN FALKOWSKI: Zaraz po Twoim trans-
ferze zaliczyliśmy serię 10 wygranych w 11 me-
czach. Niestety ostatnio tryby naszej maszyny 
się zacięły. Jak odwrócić sytuację? 
LEE MOORE Na początku chcę powiedzieć,  
że nie odpuszczamy żadnego meczu. Do każde-
go podchodzimy zmobilizowani, z nastawieniem  
na walkę. Teraz przechodzimy przez trudny czas, 
ale mamy wszystkie narzędzia, by wrócić na 
zwycięski szlak. Musimy grać twardo, być razem  
i sobie ufać. 
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Powtarza się jedno - zawsze jesteście blisko przeciwni-
ków, nie odpuszczacie. Często wspominamy o DNA klubu. 
DNA Rottweilerów…
- Znam to określenie. W naszej krwi jest walka do ostatniej 
syreny. Zapewniam, że nigdy to się nie zmieni. Nikt nie lubi 
przegrywać - czas przekuć nasze starania w zwycięstwa. 

Masz doświadczenie z wielu drużyn, kilku krajów. Jesteś 
spokojnym człowiekiem. Wcześniej nie popadałeś w hur-
raoptymizm, więc teraz zapewne również nie dajesz się 
ponieść emocjom?
- Zdecydowanie. Kibice mogli już zaobserwować, jaką osobą 
jestem. Staram się motywować chłopaków i pomagać im na 
wszystkie możliwe sposoby, również swoim spokojem.

Mówiąc w skrócie - zachowujesz się jak lider. Do Anwilu 
dołączyłeś w trakcie sezonu, ale niemal od razu wszedłeś 
w te buty. Z Twojej perspektywy też tak to wygląda? 
- Można to rozpatrywać na kilka sposobów. Tak, czuję się 
liderem, ale… jednym z kilku. W końcu jesteśmy zespołem. 
Lider kreuje się w zależności od meczu. Każdy z nas potrafi 
grać w koszykówkę. Ja zawsze staram się, by wszyscy czuli 
się komfortowo. Pomagam najlepiej jak potrafię. 

Dzisiejszy mecz to starcie z Rawlplug Sokołem Łańcut. 
Wydaje mi się, że chyba kojarzysz tę ekipę…
- To fakt, skąd wiedziałeś?! Mówiąc serio - to dla mnie bar-
dzo ważny mecz. Jestem gotowy na rywalizację! 

A będzie z kim rywalizować… Znasz większość drużyny. 
Doszło wprawdzie do kilku zmian, ale i tak masz sporą 
wiedzę na temat rywali. Jak ich zatrzymać?
- Nie możemy patrzeć na przeciwników, dostosowywać się 
do ich stylu gry. To oni mają zaadaptować się do nas. Musi-
my pamiętać o naszych założeniach w defensywie, mądrze 
egzekwować atak. Po prostu grać swoje. 

W ostatnim tygodniu dowiedzieliśmy się, że w ćwierćfi-
nale Suzuki Pucharu Polski zagramy z BM Stalą Ostrów 
Wielkopolski. Cieszysz się, że dość szybko pojawiła się 
okazja do rewanżu?
- Jasne! Przede wszystkim - fajnie będzie zagrać w takim 
„turnieju”, rywalizować o trofeum. Stal pokonała nas na 
swoim terenie, ale w Lublinie to będzie zupełnie inna histo-
ria. Jestem podekscytowany na myśl o tym starciu. 

Jesteśmy w trakcie rundy rewanżowej zarówno w Ener-
ga Basket Lidze, jak i FIBA Europe Cup. Czekasz na jakiś 
mecz? Chcesz znów spotkać się z którymś z rywali?
- Z naszej perspektywy wszystkie spotkania są tak samo 
istotne. Nie ma znaczenia, czy gramy z aktualnym mi-
strzem, beniaminkiem czy drużyną uważaną za jednego z 
faworytów rozgrywek. Jestem gotowy na każde wyzwanie. 
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RYWAL:
Choć bilans Rawlpluga Sokoła Łańcut nie 
należy do najlepszych (pięć zwycięstw i jede-
naście porażek), to trzeba zaznaczyć, że be-
niaminek dźwignął się z miejsca spadkowego. 
Aktualnie plasuje się na 13. pozycji w tabeli 
Energa Basket Ligi. W zespole zaszło wiele 
zmian - zaczynając od zawodników (w tym… 
transfer Lee Moore’a), a na ławce trenerskiej 
kończąc. Było to bodźcem do lepszej gry 
dla pozostałych koszykarzy i ostatecznie przy-
czyniło do większej szansy na utrzymanie w 
lidze. Rawlplug Sokół Łańcut może pochwalić 
się ograniem we własnej hali WKS-u Śląska 
Wrocław (92:85). To pokazuje, że włocławianie 
muszą podejść do tego meczu maksymalnie 
skoncentrowani. Anwil potrzebuje wygranej  
i wzbicia się na falę wznoszącą.  

SKŁAD:
Pojedynek Lee z Corey’em Sandersem za-
pewni wiele emocji kibicom w Hali Mistrzów. 
Obaj mają duże umiejętności strzeleckie. Nie 
można też zapomnieć o finezyjnym kreowaniu 
akcji. Sanders notuje średnio 18,4 punktu, 4,4 
zbiórki oraz 4,9 asysty i jest jednym z kluczo-
wych elementów drużyny prowadzonej przez 
trenera Marka Łukomskiego. Należy zauważyć 

również duet Delano Spencer II - Raynere 
Thornton. Amerykanie przeciętnie zdo-

bywają 25,7 punktu, 11,4 zbiórki oraz 
4,1 asysty. Solidnie spisują się też, 
dobrze znani na polskich parkietach, 
Adam Kemp oraz James Eads III, 

którzy wzmocnili zespół w trakcie rozgrywek.

CIEKAWOSTKA: 
Rawlplug Sokół Łańcut jest drużyną o naj-
mniejszej średniej rzuconych punktów oraz 
zaliczonych asyst w Energa Basket Lidze 
– odpowiednio 71,9 i 13,2. Czy to oznacza, że 
mecz będzie łatwy? Cóż… Nie. Po zmianach 
drużyna idzie w górę i jest niebezpieczna - 

przekonali się o tym choćby mistrzo-
wie Polski. 
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Numer	 Imię	i	nazwisko	 Paszport	 Rok	ur.	 Wzrost	 Pozycja	 Pkt.	 Zb.	 As.

1	 Phil	Greene	IV	 USA	 1992	 187	 PG/SG	 12.4	 2.6	 2.8
2	 Lee	Moore		 USA	 1995	 193	 PG/SG	 16.8	 3.8	 6.8
3	 Josh	Bostic	 USA	 1987	 196	 SG/SF	 8.4	 3.6	 2.5
4	 Malik	Williams	 USA	 1998	 211	 C	 0.0	 1.0	 0.0
7	 Daniel	Dawdo	 POL	 1999	 197	 SF/PF	 0.4	 0.8	 0.3
8	 Josip	Sobin	 CRO	 1989	 203	 C	 10.7	 4.8	 1.2
9	 Kamil	Łączyński	 POL	 1989	 183	 PG	 6.8	 2.3	 5.9
11	 Bartosz	Łazarski	 POL	 2007	 192	 PG/SG	 0.4	 0.0	 0.0
16	 Dawid	Słupiński	 POL	 1992	 206	 PF/C	 5.3	 2.7	 0.3
18	 Luke	Petrasek	 USA	 1995	 206	 PF	 14.6	 4.8	 1.2
21	 Maciej	Bojanowski	 POL	 1996	 200	 SF	 8.0	 3.0	 0.0
25	 Michał	Nowakowski	 POL	 1988	 202	 PF	 7.6	 4.1	 0.6
77	 Marcin	Woroniecki	 POL	 2000	 191	 PG	 2.4	 1.4	 0.4

Trener: Przemysław Frasunkiewicz     |     Asystent: Grzegorz Kożan     |     Asystent: Piotr Blechacz

ZŁOTO (3): 2003,	2018,	2019
SREBRO (8): 1993,	1994,	1999,	2000,	2001,	2005,	2006,	2010

BRĄZ (4): 1995,	2009,	2020,	2022
PUCHAR POLSKI (4): 1995,	1996,	2007,	2020

SUPERPUCHAR POLSKI (3):	2007,	2017,	2019
MISTRZOSTWO ENBL (1): 2022
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Phil Greene IV

1
Josh Bostic

3
Luke Petrasek

18

prezentacja

10

Lee Moore

2

Dawid Słupiński

16



Trener: Marek Łukomski  |   Asystent: Marcin Wit
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Numer	 Imię	i	nazwisko	 Paszport	 Rok	ur.	 Wzrost	 Pozycja	 Pkt.	 Zb.	 As.

1	 Delano	Spencer	II	 USA	 1994	 193	 PG/SG	 15.1	 3.9	 2.3
3	 Raynere	Thornton	 USA	 1995	 201	 PF	 10.6	 7.5	 1.8
5	 Quinterian	McConico	USA	 1994	 203	 PF/C	 5.8	 2.7	 0.1
8	 Mateusz	Bręk	 POL	 1994	 192	 SG/SF	 2.9	 1.0	 0.4
9	 Filip	Struski	 POL	 1994	 200	 SF/PF	 5.6	 4.7	 0.9
11	 Corey	Sanders	 USA	 1997	 188	 PG	 18.4	 4.4	 4.9
17	 Przemysław	Wrona	 POL	 1993	 205	 C	 2.5	 2.9	 0.2
24	 James	Eads	III	 USA	 1997	 190	 SG	 10.3	 2.7	 1.7
25	 Michał	Kołodziej	 POL	 1997	 202	 SF/PF	 3.3	 1.5	 0.2
50	 Adam	Kemp	 USA	 1990	 208	 PF/C	 8.6	 10.4	 1.1
55	 Marcin	Nowakowski	 POL	 1989	 184	 PG	 4.4	 1.9	 2.3
77	 Mateusz	Szczypiński	 POL	 1998	 194	 PG/SG	 4.9	 2.1	 0.9

Corey Sanders

11

Raynere Thornton

3
Adam Kemp

50

Delano Spencer II

1
Mateusz Bręk

8

11

prezentacja

Awans do ekstraklasy:  2022
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Falowanie i spadanie. Tak najprościej moż-
na podsumować pierwszą część sezonu 
2022/2023 w wykonaniu Rottweilerów. Na 
początku seria pięciu porażek w sześciu 
meczach. Potem dziesięć wygranych z ko-
lejnych jedenastu spotkaniach. A ostatnio 
znów seria kilku przegranych. Co będzie  
w następnych tygodniach? Trudno przewi-
dzieć, wszak częstotliwość pojedynków jest 
tak duża, że czasem można się poczuć jak 
na rollercoasterze. Z drugiej strony, przy ta-
kim natłoku wydarzeń łatwiej o wspomnianą 
wcześniej serię wygranych lub porażek.
 
Podsumowując pierwszą część sezonu 
nie można nie użyć słowa „kontuzje”. Bez 
wątpienia wywarły one ogromny wpływ 
na naszą drużynę i choć brzmi to banalnie, 
w dużej mierze przyczyniły się do obecnej 
sytuacji zespołu. Poważny uraz Janariego 
Joesaara i problemy Maćka Bojanowskiego 
(jak super, że wrócił!) miały oczywiście na 
drużynę wpływ największy, gdyż zmusiły 
trenera Frasunkiewicza do grania przez całą 
pierwszą rundę rozgrywek bez nominalnej 
trójki. Odbiło się to w największym stopniu 
na formie Josha Bostica. Łatając dziury po 
wspomnianych wyżej graczach, Ameryka-
nin zupełnie zatracił instynkt strzelecki. Nie 
chcę być adwokatem Josha, ale myślę, że 
warto zwrócić uwagę na fakt, że przez więk-
szą część pierwszej rundy grał na innej, niż 
jego nominalna pozycji. Swoją drogą, proble-
my ze składem spowodowały zatrudnienie 
we Włocławku Lee Moore’a, który z miejsca 
zyskał sympatię fanów w Hali Mistrzów. Ta-
kie to już przewrotne jest życie, że jedne-
mu zabiera, a innemu w to miejsce oddaje  
z nawiązką. 

Kończąc wątek kontuzji: los nie oszczędził 
też Kamila Łączyńskiego. Jego absencja  
w styczniowych meczach miała bez wątpienia 
ogromne znaczenie, co widać po wynikach 
zespołu. Po pierwsze, ucierpiała na tym gra 
naszych podkoszowych, bo nikt tak jak nasz 
kapitan nie potrafi dogrywać piłek pod obręcz. 
Po drugie, z tego samego powodu brak Ka-
mila utrudnił aklimatyzację w drużynie Malika 
Williamsa. Jedno jest więc pewne. Dopiero po 
powrocie Łączki na parkiet Anwil zagra pierw-
szy w tym sezonie mecz w komplecie i o tym 
też należy pamiętać podsumowując pierwszą 
część sezonu.

Ważnym wydarzeniem pierwszej rundy roz-
grywek były pozasportowe atrakcje, które za-
pewniła kibicom firma ESEN. Do Włocławka na 
zaproszenie tego sponsora oraz klubu przybyły 
gwiazdy, które kiedyś rozpalały do czerwono-
ści kibiców w Hali Mistrzów. Gerrod Henderson 
był tak samo dobrym, jak i kontrowersyjnym 
graczem. Andrzej Pluta był natomiast wzorem 
profesjonalizmu i pracowitości. Dwie zupełne 
przeciwności boiskowe, mimo że tak różne, 
wzbudziły taki sam aplauz i zainteresowanie 
włocławskich kibiców, a kolejki po autografy  
i zdjęcia z gwiazdami sprzed lat są najlepszym 
dowodem na to, że pomysł, by wróciły one do 
Hali Mistrzów był strzałem w 10, a może nawet 
w 30. Z niecierpliwością czekamy na kolejnych 
gości w Hali Mistrzów, a dziś uhonorujemy jej 
stałego bywalca, Kamila Łączyńskiego. Kto 
będzie kolejny? Nie sądzicie chyba, że zepsuję 
Wam niespodziankę. 

Przed nami druga runda rozgrywek. Bilans 8:8 
nie jest wymarzony. Jest co poprawiać i nad 
czym pracować. Sezon pędzi niczym ekspres  
i pewnie niebawem przyjdzie nam podsumo-
wywać drugą rundę. Miejmy nadzieję, że już 
bez problemów zdrowotnych, w pełnym rynsz-
tunku będziemy mieli po jej zakończeniu wiele 
powodów do radości. 
 

Do	usłyszenia.
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Krzysztof Szaradowski
Komentator  Radia Rottweilery
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Anwil 3x3 już niedługo będzie walczył o awans do kolejnego 
etapu Lotto 3x3 Ligi. W pierwszym turnieju zespół pokazał 
wielki charakter - przegrał mecze tylko z ekipami, które 
zagrały w finale. Trzeba dodać, że porażki były minimalne,  
a same spotkania widowiskowe i emocjonujące. Awans jest 
w zasięgu - wszyscy są o tym przekonani. 

W środę drużyna w składzie Daniel Dawdo, Marcin Malczyk, 
Stefan Marchlewski, Łukasz Mirolewicz i Paweł Krefft stawiła 
się we Włocławku. Czwartek zaczęła na sportowo - od trenin-
gu - i łącznie zaliczyła trzy sesje treningowe. Dzień skończyła 
natomiast sparingiem. 

Choć koszykówka w wydaniu 3x3 różni się znacząco od tej 
znanej nam na co dzień, wiele schematów się powtarza. Tre-
ner Piotr Blechacz wykorzystał swoją wiedzę i wprowadził do 
playbooka nowe zagrywki. 

Zawodnicy Anwilu 3x3 są doświadczeni w obu dyscyplinach, 
więc nauka przebiegała bardzo płynnie. Jesteśmy pewni, że 
rywale w Lotto 3x3 Lidze kilka razy dadzą się nabrać na nowe 
sztuczki Rottweilerów.

Anwil 3x3 nie skupiał się jednak wyłącznie na sporcie. Zespół 
odwiedził Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Opieki 
nad Dzieckiem we Włocławku.  

Zakład Aktywności Zawodowej jest miejscem, gdzie osoby 
dorosłe z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełno-
sprawności przechodzą rehabilitację zawodową. Działania 
Zakładu skupiają się na umożliwieniu podjęcia pracy oraz 
przygotowaniu do w pełni samodzielnego, aktywnego funk-
cjonowania w społeczeństwie. Drużyna na własne oczy 
przekonała się o wielkiej serdeczności i pracowitości każdej 
osoby działającej w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej.

Poruszające były również odwiedziny w Centrum Opieki nad 
Dzieckiem. Wiedza każdego dziecka o drużynie, a nawet 
samej koszykówce 3x3 była zaskakująca! Wszyscy potrze-
bują miłości i wzoru do naśladowania. Jeśli po wczorajszym 
spotkaniu ktoś mocniej zainteresował się koszykówką lub 
mówiąc ogólnie - sportem, to jest to niesamowicie dobra 
wiadomość. 
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Kolejna odsłona „ESENcji Drużyny 30-lecia”. 
Na dzisiejszym meczu uhonorowany zostanie 
kapitan Anwilu Włocławek, Kamil Łączyński!

W ramach akcji „ESENcja Drużyny 30-lecia”  
we Włocławku pojawili się już Gerrod Henderson 
oraz Andrzej Pluta. Czas więc na trzeciego boha-
tera, choć określenie „a teraz we Włocławku zjawi 
się…” nie jest do końca adekwatne. Kamil Łączyń-
ski przebywa tu bowiem nieustannie. Mieszka  
w naszym mieście, wszak jest kapitanem i jednym 
z najważniejszych graczy obecnego zespołu.

Zadebiutował w Anwilu w 2015 roku. Jego rola rosła 
z każdym meczem, miesiącem i sezonem. Marsza-
łek Łączyński wywalczył: dwa mistrzostwa Polski 
(2018, 2019), Superpuchar (2017), brązowy medal 
(2022), mistrzostwo ENBL (2022). W głosowaniu na 
Drużynę 30-lecia rozgrywający zajął czwartą lokatę 
w kategorii „guards”, co dało mu miejsce w drugiej 
piątce.

Statystykom i rekordom Kamila moglibyśmy po-
święcić dużo miejsca. Łączka trafił wiele niesamo-
wicie ważnych rzutów - pamiętacie trójkę w me-
czu o Superpuchar? Rzuty z dystansu w finałach?  
A może w głowie bardziej utkwiły wam asysty, 
„czyszczenie” boiska i otwieranie partnerów? 
Współpraca z Josipem Sobinem, czy piękne wrzutki 
do Luke’a Petraska nasuwają się same. 

Do niektórych najmocniej przemawia charakter. 
Tego również nie można odmówić Kamilowi. Kapi-
tan zawsze daje z siebie wszystko. Pewnych rzeczy 
nie widać w statystykach - może gdyby Łączka 
nie rzucił się przez cały parkiet po „straconą” piłkę  
w meczu ze Stelmetem, ostatecznie pamiętna 
pogoń zakończyłaby się bez sukcesu? Może ry-
walizacja o brąz w poprzednim sezonie ułożyłaby 
się zgoła inaczej, gdyby obolały po półfinale Kamil 
ostatecznie nie wystąpił w żadnym z meczów?

Dziś uhonorujemy kapitana. Zaraz po zakończeniu 
spotkania zapraszamy do Fan Corner. Kamil Łą-
czyński podpisze pamiątkowe karty i inne gadżety!

Bądź EKO!
Fotowoltaika
Pompy ciepła

www.instalnova.pl

601 300 722

SALON FIRMOWY
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wkoło kosza

Dzieje się poza parkietem!
Choć główną pozaparkietową atrakcją w sezonie 2022/2023 jest 
oczywiście akcja „ESENcja Drużyny” (zapraszamy na stronę 17 po 
więcej szczegółów), Klub Koszykówki Włocławek nie zasypia gru-
szek w popiele w ramach innych działań. 

17 stycznia dwóch koszykarzy: Kamil Łączyński oraz Malik Wil-
liams, a także trener Grzegorz Kożan, odwiedzili uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 18 we Włocławku. Rozmowa z uczniami była 
arcyciekawa. Pytania dzieci nie dotyczyły tylko koszykówki, ale 
wykraczały daleko poza sport. A koszykarze chętnie dzielili się 
swoją wiedzą i przeżyciami. 

Dzień później dwóch innych graczy - Maciej Bojanowski oraz 
Michał Nowakowski - złożyli niezapowiedziane wizyty laureatom zabawy 
#DziadekKibicBabciaFanka. Konsultując szczegóły odwiedzin z wnu-
kami, ale zachowując je w sekrecie przed seniorami, koszykarze 
zastali  ich w domach. Jakież zdziwienie wywołały te wizyty na ich 
twarzach, zobaczycie wkrótce na filmie opublikowanym na YouTu-
be. Tymczasem miło nam poinformować, że laureaci tegorocznej 
edycji zabawy kibicują dziś Anwilowi z trybuny VIP! Witamy więc 
serdecznie kibicowskie małżeństwo: babcię Bożenę (zwaną… 
Anią) i dziadka Wiesława oraz dziadka Eda (jak twierdzi wnuk: 
ksywa po… Edzie O’Bannonie).

Koniec stycznia każdego roku to oczywiście wielkie granie Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Klub Koszykówki Włocła-
wek zamierzaja dołączyć ze swoimi instrumentami. A czym 
konkretnie? Licytacją dwóch wyjątkowych atrakcji: a) wyjazdem na 
mecz z drużyną oraz b) treningiem rzutowym pod okiem dwóch wy- bit-
nych strzelców z dystansu. Kto to będzie? Jakie inne szczegóły? 
Śledźcie uważnie nasze media społecznościowe - wkrótce więcej 
informacji.

Tymczasem luty rozpoczniemy od kolejnego mocnego uderzenia. 
Akcji #KarmaWraca nie trzeba nikomu przedstawiać. Co roku 
spotyka się z wielkim zainteresowaniem, co roku pobijamy dzięki 
Wam kolejne rekordy zbiórki karmy i atrybutów dla bezdomnych 
zwierząt. Przez kilka ostatnich lat wspieraliśmy schronisko we 
Włocławku, w tym roku wesprzemy Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami, aby zaznaczyć obecność także i tej organizacji  
w życiu społecznym naszego miasta. 

Styczeń to nie tylko mocno intensywny miesiąc w zakresie meczów - czterech  
w Energa Basket Lidze oraz dwóch w FIBA Europe Cup - ale również  

jeśli chodzi o akcje marketingowe klubu. 
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