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MICHAŁ HABER

Zmiany, zmiany, zmiany
COVID jest z nami od ponad roku. Dużo się pozmieniało, przewartościo-
wało. My trwamy dla Was, lecz też się zmieniamy. Śledzimy kolejne obos- 
trzenia. Snujemy plany. Inwestujemy. Kombinujemy. Marzenia też mamy. 

Zatem tak… 

 25 lat Kwartetu Prima Vista
Za chwilkę – planowane jako pierwsze stacjonarne wydarzenie kultu-
ralne w 2021 r. – 25 lat Kwartetu Prima Vista. Niestety z racji najnow-
szych obostrzeń sanitarnych koncert odbędzie się jedynie ON-LINE, 
dlatego zapraszamy Was w sobotę wieczorem na OKejowe konto na 
Facebooku. A wieczór ten zapowiada się ciekawie, bo w repertuarze 
muzyka klasyków wiedeńskich – Beethovena, Haydna i Mozarta.  Zna-
ny brwinowskiej publiczności kwartet wystąpi w składzie: Krzysztof 
Bzówka – skrzypce, Józef Kolinek – skrzypce, Piotr Nowicki – altówka, 
Zbigniew Krzymiński – wiolonczela. Kwartet występował w naszym 
mieście wielokrotnie, m.in. podczas Otwartych Ogrodów i to dzięki 
niemu mogliśmy gościć w naszej gminie tak znakomitych artystów jak 
Konstanty Andrzej Kulka, Piotr Paleczny i Boris Kraljević.

 nowa świetlica
Nasza czwarta świetlica ma już ściany i okna. Po Otrębusach, Owczarni 
i Domaniewie przyszła kolej na Kanie. Mieszkańcy miejscowości mogą 
wypowiedzieć się w ankiecie, w jakich zajęciach chcieliby uczestni-
czyć, co ich interesuje. Ulotki ankietowe i pudełka, do których należy 
je wrzucić, wyłożone są w sklepie przy WKD Kanie, sklepie „U Małgo-
si” oraz stajni „Szarża”. Ankietę w formie cyfrowej możecie znaleźć na 
utworzonym już fanpejdżu świetlicy (@swietlica.kanie) – wystarczy 
wypełnić, kliknąć „prześlij” i gotowe. Jesteśmy bardzo ciekawi wyniku, 
zwłaszcza że pomysłów mamy dużo, a Wy macie szansę na zrealizowa-
nie swoich. Świetlicą zarządza Ośrodek Kultury OKej.

 brwinowska akademia koszykówki
mimo pandemii ma już na swoim koncie kilka meczów, wyjazdów (Sta-
rogard Gdański, Grójec, Białystok, Żyrardów) i przede wszystkim sukce-
sów – pierwsze zwycięstwa ligowe i ponownie drugie miejsce w turnie-
ju Liga Basket Warsaw. Grupa awansowała do drugiej fazy rozgrywek, 
w których uczestniczy 15 zespołów, i będzie walczyć o miejsca 7–12. 
W zmaganiach ligowych BAK 2010 ma trzy zwycięstwa na swoim kon-
cie i jest na pierwszym miejscu w swojej grupie z zapewnionym awan-
sem do grupy finałowej. Grają nie tylko panowie, co widać w naszych 
mediach społecznościowych i poniżej :)
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Drodzy Mieszkańcy Kań!
Z  wielką radością informujemy, że długo oczekiwana 
budowa świetlicy w Kaniach ruszyła pełną parą!

Jak będzie wyglądać świetlica?
Budynek ma już dach i okna, a teraz trwają prace wy-
kończeniowe. Możecie sami zobaczyć postęp prac. 
Świetlica jest usytuowana przy ul. Piłsudskiego, na-
przeciwko sklepu „U Małgosi” w Kaniach.
W  związku z  tym chcielibyśmy zapytać Was, Drodzy 
Mieszkańcy, w jakich zajęciach chcielibyście uczestni-
czyć? Jak chcielibyście spędzać czas w świetlicy?

A jakie są Twoje propozycje?

                             przy ul. Piłsudskiego 

#swietlica Kanie

Świetlica OKej
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LISTY doElizy
Drodzy Czytelnicy,

Wracam do Was po kilkuletniej kwa-
rantannie od chaosu myśli nieokrze-
sanych. Praktyka zen pozwoliła mi nie 
tylko kontemplować pustkę, ale i jej 
doświadczyć. Dzięki temu oczyszcze-
niu potrafię spontanicznie dostrzec 
odpowiedź 

na nurtujące Państwa

bardzo ważne

pytanie:

„Czy w tym roku będzie organizowane 
Lato w Mieście”?

Odpowiedź jest przejrzysta, jako błę-
kit kropli wody na liściu wiśni, ale i jak 
on (ten błękit) zależna od kondycji 
oka, które go obserwuje (na przykład 
w ogóle tego błękitu nie zauważy osoba 
z wadą wzroku minus 8 dioptrii, która 
zapomniała zabrać okulary z parapetu 
w kuchni, bo musiała szybko nakarmić 
wydzierającego się, głodnego kota, 
a samochód, który miał ją zabrać do 
pracy, już czekał pod bramą z zapalo-
nym silnikiem… ale nieważne)…

Otóż, czy będzie „Lato w mieście”?

Niestety wiedzą to tylko Najstarsi 
Górale.

My jednak zakładamy, że wiedzą, że 
będzie, tylko nie chcą się podzielić 
wiedzą ze względu na do niedawna 
jeszcze zamknięte stoki i hotele.

Dlatego zapraszamy już teraz. Zapisu-
jemy chętnych od 1 maja. 

Jeśli nie zmienią nam kalendarza na lu-
narny, to od 28 czerwca do 30 lipca.

Jeśli odporność stadna pozwoli, to 
w świetlicach w Otrębusach, Owczarni 
i Domaniewie oraz w Hali Sportowej.

Jeśli nas gdzieś wpuszczą, to co drugi 
dzień pojedziemy na jakąś fajną wy-
cieczkę.

Jeśli ktoś chciałby poznać już teraz 
szczegółowy plan działań rozpisany na 
poszczególne dni, to niestety w obec-
nej chwili mogę odpowiedzieć jedynie: 
pożywiom – uwidim.

Jestem już z Wami, moi drodzy Czytel-
nicy, więc piszcie! Piszcie listy do re-
dakcji, a każdy przeanalizuję, pochylę 
się nad pytaniem i po głębokiej medy-
tacji odpowiem szczegółowo.

Wasza Eliza

l i s t y d o e l i z y @ o k . b r w i n o w . p l

 konkursy
Z racji pandemii przedłużyliśmy terminy nadsyłania prac i nagrań kon-
kursowych. Do 7 kwietnia czekamy na prace plastyczne do „Złap marze-
nie” i nagrania do „Regionalnego Konkursu Instrumentalnego”. Ślijcie.

 warsztaty hip hop
Niebawem ruszamy z nowymi zajęciami dla dzieci i młodzieży (9+) – HIP 
HOP. Chcemy rozwijać muzyczne pasje, a przy okazji nagrać wideoklip 
rapowy! Zajęcia prowadzić będzie Mateusz Wilkoń. Zapisy mailowo na 
adres kontakt@warsztatyhiphop.pl.

 niezmiennie…
…o ile nic się nie zmieni ;) – lato w mieście już planujemy i wychodząc 
naprzeciw Waszym oczekiwaniom,  jak w zeszłym roku, będzie dłużej 
niż zwykle, we wszystkich świetlicach i do tego więcej atrakcji.

Wybieramy się też na letni obóz. Tym razem znów w góry :), inne góry, 
bo bardziej na południu i takie kiepurowskie klimaty. Kadra już się szy-
kuje i zbiera pomysły na organizowanie atrakcji w ośrodku „Lazarówka” 
w Krynicy-Zdroju od 2 do 12 sierpnia. Hasło przewodnie – poszukiwa-
nie skarbów. Zapisy ruszyły 1 marca.

 i wielkie powroty ;)
Z wiosną wraca kwiecie na trawniku, a my wracamy do Was z „Listami 
do Elizy” i nie ma to nic wspólnego z Beethovenem. Tradycyjnie, choć 
w szczególnym kontekście, powraca hasło  lata w mieście, ale piszcie 
też za czym tęsknicie, o czym myślicie, jakie macie pomysły.
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