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30. Finał WOŚP już za nami! Gadżety na aukcję spływały do ostatniego momentu. W tym roku fundacja ponownie rekomendowała zasady i metody przeprowadzania aukcji. Nasza licytacja odbywała się w bardzo popularny obecnie sposób, czyli hybrydowo – online i na żywo w OKeju.
To była wietrzna, deszczowa, ale mimo to pracowita niedziela. Zgłosiło się 90 wolontariuszy, którzy, choć wiatr w oczy wiał, dzielnie wędrowali
po mieście. O rozgrzewający posiłek dla nich zatroszczyli się: Restauracja ELITA, PAMAR CATERING, Usługi Gastronomiczne TOMASZ REPEROWSKI
oraz PCHLI TARG POD DACHEM, za co serdecznie w imieniu wolontariuszy dziękujemy! Tegoroczna, jubileuszowa zbiórka odbyła się pod hasłem
PRZEJRZYJ NA OCZY, a jej celem jest zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Cieszymy się, że mogliśmy
wspomóc kolejną szlachetną inicjatywę orkiestry. Nasze licytacje już są zakończone, a OKejowa eSkarbonka 1 lutego automatycznie rozliczyła
się z WOŚP, ale ciągle jeszcze możecie wspierać orkiestrę w sieci – m.in. na znanym serwisie aukcyjnym oraz pod adresem aukcje.wosp.org.pl.
Na stronie ok.brwinow.pl i naszym FB znajdziecie kwotę zebraną w tym roku przez brwinowski sztab! Koniecznie tam zajrzyjcie!
A 30 stycznia w Brwinowie 30. Finał WOŚP wsparli: Urząd Gminy Brwinów, Warszawska Kolej Dojazdowa, Muzeum Motoryzacji i Techniki
w Otrębusach, Restauracja ELITA, Firma MAGMAR, salon SO BEAUTY, Raion Dance Academy, Cukiernia JARZYNA, REGALTO S.C., Lecznica Weterynaryjna VET MED, kwiaciarnia FABRYKA KWIATÓW, sklep FOLKSTAR, Agata Balińska, Agata Skiba, Ewa Gronostajska, Julia, Wojtek i Wiktor
Ratyńscy oraz mieszkańcy gminy Brwinów i okolic! Dziękujemy – brwinowski sztab 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Intryga, karnawał, nieoczekiwane zwroty akcji

Studenci Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku wybrali się niedawno do Warszawskiej Opery Kameralnej.
Niedzielny wieczór upłynął bardzo kulturalnie, miło i śpiewnie. Wystawiane w tym dniu były mało znane jednoaktowe opery Gaetano
Donizettiego – „Tłusty czwartek” i „Nocny dzwoneczek” w reżyserii
Grzegorza Chrapkiewicza.
Sztuka – można powiedzieć – sama przyciąga widzów w przenośni
i dosłownie, gdyż dzięki dofinansowaniu publiczność dojeżdża do teatru i wraca do domu specjalnym Operobusem. Nasi studenci byli
z tego rozwiązania logistycznego i – co by nie mówić – finansowego
bardzo zadowoleni.

„Tłusty czwartek” to zwariowana komedia, gdzie atmosfera kończącego się karnawału tłumaczy grzeszki jej bohaterów. Fabuła znana – intryga, mezalians i nieszczęśliwa miłość, która kończy się happy endem.
Nina kocha Teodora, ale ojciec chce ją wydać za innego. „Nocny dzwoneczek” to historia porzuconego kochanka, który staje się natrętnym
dręczycielem, a operowa farsa kręci się wokół zabawnej zemsty przebiegłego prześladowcy, w której swój udział ma tytułowy dzwoneczek.
Solistom w pierwszym spektaklu towarzyszyli tancerze, w drugim zespół wokalny. Oba dzieła zajmują w twórczości kompozytora 75 oper
wspólne miejsce i łączy je ogólny wydźwięk i wodewilowy charakter.
Tak udany muzyczny wieczór rozbudza apetyt, zatem w planach kolejne wyprawy po sztukę wesołym autobusem! [mh]
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Brwinowska Akademia Koszykówki

Jakie są plany do końca sezonu sportowego?
Połowa sezonu za nami. Teraz w pierwszym tygodniu ferii trenujemy
3 razy dziennie, w drugim tygodniu trochę odpoczynku i potem zaczynają się dalsze zmagania ligowe – startujemy z nowym rocznikiem
(2013), a w rocznikach 2011, 2010 i 2009 kolejna runda rywalizacji na
Mazowszu. W maju jedziemy do Zambrowa na międzynarodowy turniej
z rocznikiem 2011 i 2010 organizowany przez Just Sport Event. W planach mamy jeszcze turniej w Bydgoszczy. Podczas dwóch pierwszych
tygodni wakacji organizujemy półkolonie, a w sierpniu planujemy obóz
sportowy. W nowym sezonie chcielibyśmy zgłosić dziewczęta do ligi.
Kiedy trenujecie i czy można dołączyć do drużyny?
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Coraz częściej słychać o sukcesach Brwinowskiej Akademii Koszykówki (BAK). Poprosiliśmy o rozmowę trenera Pawła Bartosiewicza
z Miejskiej Hali Sportowej w Brwinowie. Rozmawia Michał Haber.
Skąd pomysł na koszykówkę w Brwinowie?
Jest kilka powodów dlaczego koszykówka. Po pierwsze – ta dyscyplina
jest dla mnie naturalnym wyborem, ponieważ kiedyś też trenowałem,
a po drugie – nie przypominam sobie, żeby w Brwinowie była drużyna,
która występowała w rozgrywkach PZKosza, a my lubimy wyznaczać
nowe szlaki.
Ale najważniejszym powodem jest specyfika tego sportu, który w dużym stopniu kształtuje charakter młodego człowieka, pomaga działać w zespole, nie zapominając o indywidualnych umiejętnościach.
Uważam, że to dobry wstęp do dorosłego życia – rodzinnego i zawodowego.
Zatem jak to się zaczęło?
Koszykówka ma ponad 100 lat, ale w Brwinowie wszystko zaczęło się
w 2017 r. wraz z otwarciem Miejskiej Hali Sportowej. Wiedzieliśmy, jak
chcemy prowadzić naszą Akademię, że ten projekt ma być zrobiony
pod kątem młodych ludzi, dla młodych ludzi i oparty na współpracy
z nimi i z rodzicami. W listopadzie 2019 r. otrzymaliśmy licencję z PZKosza i przystąpiliśmy do rozgrywek. Wystąpiliśmy w roczniku 2009 (ale
drużyna składała się głównie z chłopców o rok, dwa lata młodszych)
i zaczęliśmy zbierać boiskowe doświadczenie, skupiając się na umiejętnościach, a nie na wyniku. Mamy świadomość, że każdy rozwija się
w swoim tempie i że wyniki same przyjdą.
Wyniki już są i napawają dumą…
Wśród ostatnich osiągnięć mamy m.in. wicemistrzostwo Mazowsza
w roczniku 2010 i kilka wygranych turniejów w innych rocznikach.
Pod koniec 2021 r. wygraliśmy XXIX Świąteczny Turniej Mini Koszykówki o Puchar Starosty Pruszkowskiego i chłopcy zdobyli złote medale
w Turnieju Liga Basket Warsaw. Największą wygraną jest jednak to, że
dzieci z chęcią grają w kosza i spędzają wspólnie czas, budując i rozwijając swoją pasję.
Myślę, że wygranym jest też sam Brwinów, bo nieduże podwarszawskie miasto staje się coraz bardziej rozpoznawalne w całej koszykarskiej Polsce.
Ilu jest trenujących?
Aktualnie drużyna BAK trenuje około 15 dziewcząt i około 50 chłopców. Mamy jednak nadzieję, że kiedyś wystąpimy również w rozgrywkach dla dorosłych. W skład trenerski Akademii wchodzi aktualnie trzech trenerów: Jacek Gembal – spod jego skrzydeł wyszło kilku
zawodników, którzy grają w ekstraklasie i w pierwszej lidze, mistrz
Polski 1995; Paweł Curyl – były zawodnik pierwszoligowy, obiecujący
trener młodego pokolenia, a ja jestem trenerem koordynatorem całego projektu. Są też trenerzy wspomagający – Aleksandra Sadecka
i Borys Sobczak.

Treningi podzielone są nietypowo, zależnie od poziomu umiejętności.
Dzieci, które zaczynają swoją przygodę z koszykówką, trenują w poniedziałki i środy o godz. 16:30. Grupa zaawansowana trenuje w środy
o godz. 17:30 i piątki o godz. 16:30. Ligowcy zazwyczaj spotykają się
w poniedziałki, czwartki i piątki o godz. 17:30.
Co do zapisów, nabór prowadzimy przez cały rok. Teraz jest dobry moment, by zapisać dziecko z rocznika 2013, ale inne roczniki też są mile
widziane. Skontaktować można się z nami na trzy sposoby: telefonicznie pod nr. 789 389 393, mailowo: hala@ok.brwinow.pl lub przez naszego Facebooka – Brwinowska Akademia Koszykówki.
Zapraszamy!

Akademia Sportów Amerykańskich
Sportowy Brwinów to nie tylko koszykówka. Coraz szersze kręgi zatacza nasza kolejna inicjatywa, czyli Akademia Sportów Amerykańskich.
Treningi baseballu i futbolu amerykańskiego odbywają się w czwartki
o godz. 20:00 i w soboty o godz. 13:30 w hali sportowej przy ulicy Moczydłowskiego. Więcej szczegółów (np. czy to kij, czy pałka… ;), w kolejnym numerze w rozmowie z trenerem Norbertem Kacprzakiem.

