
ZALESIE GÓRNE
ROK X . No 4/2017 (87)

Przystanek Zalesie
B E Z P Ł A T N A
GAZETA SOŁECKA

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkiej Nocy życzę Państwu,

aby nadchodzące Święta Wielkanocne napełniły 
Wasze serca radością i nadzieją, a chwile

spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy
i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.

Magdalena Kamińska – redaktor naczelny
Radosnych Świąt Wielkanocnych, dobrego 
odpoczynku, smacznego jajka, szalonego

i wyjątkowego, mokrego Śmigusa Dyngusa
oraz samych słonecznych, spokojnych

i cudownych dni z okazji Świąt Wielkanocnych
życzy Stowarzyszenie Razem Lepiej

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych nadziei oraz miłości.

Pogodnego nastroju
oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań

 życzy Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
wszystkim naszym Czytelnikom

oraz Ich rodzinom życzymy dużo zdrowia,
mokrego dyngusa, smacznego jajka, 

radości z każdej chwili
spędzonej w towarzystwie dobrych ludzi

i dobrych książek oraz samych pozytywnych 
wątków we wszystkich rozdziałach życia 

Wasze bibliotekarki  – Danusia i Karolina

Naszym mieszkańcom i sportowcom
życzymy wszystkiego, co sportowe i najlepsze!

Uśmiechu, pogody ducha,
ale nie tylko w święta.

Mieszkańcom życzymy uśmiechów, słońca, 
miłości i radości! Sportowcom zaś
wygranych wielu setów i meczów,

Wszystkim – zdrowia, nie tylko w święta.
Smacznego jajeczka wielkanocnego,

dyngusa mokrego i zajączka obfitego!
Wesołego Alleluja!

Dziękujemy, że jesteście z nami,
KS Hubertus 2007 i 2008

Niech nadchodzące
Święta Wielkiej Nocy

przyniosą wszystkim same radosne
i szczęśliwe dni

oraz będą doskonałą okazją
do spędzenia wspaniałych chwil

w gronie najbliższych.
Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego

Przed nami wkrótce ukaże się
tajemnica Wielkiej Nocy.

Każdy z nas będzie mógł przeżyć
to „duchowe przejście” – tego życzę,

w gronie Najbliższych: Rodziny, Przyjaciół.
Spotkamy się pewnie przy świątecznym stole. 
Drodzy Mieszkańcy, na ten okres świąteczny 

życzę pogody ducha i nadziei.
W zgiełku spraw trudnych, ważnych życzę 

potrzebnego zatrzymania.
Święta Wielkiej Nocy to czas miłosierdzia dla 
nas ludzi. Miejmy go też dla siebie wzajemnie.

Łukasz Kamiński – radny
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Wolontariusze w akcji 
„Pielucha dla malucha”

W niedzielę 26 marca w związku ze świętem Zwiasto-
wania Pańskiego nasi wolontariusze Światowych Dni Mło-
dzieży zorganizowali akcję ,,Pielucha dla malucha’’ na rzecz 
nowonarodzonych dzieci, którym oddana jest ,,Fundacja 
Małych Stópek’’. Fundacja ta zajmuje się pomocą matkom w 
trudnej sytuacji oraz edukowaniem na temat wartości życia i 
ochroną życia poczętego.

Na każdej z niedzielnych mszy, wolontariusze ŚDM zbie-
rali paczki pieluch i artykuły do pielęgnacji niemowląt, moż-
na było również złożyć ofiarę do puszki. Każda osoba, która 
wspiera fundację otrzymała model 10-tygodniowego dzie-
cka w okresie prenatalnym lub srebrną przypinkę w kształ-
cie stópek dziecka. Ciekawostką jest, że dziecko w okresie 
pieluchowania zużywa ok 4000 pieluch.

Dzięki akcji zorganizowanej przez młodzież naszej para-
fii oraz hojności parafian udało się zebrać 70 paczek pieluch, 
70 paczek wilgotnych chusteczek, karton kosmetyków oraz 
1790 zł (równowartość 4000 pieluch). Wszystkie zebrane 
rzeczy i pieniądze zostały przekazane „Fundacji Małych 
Stópek”.  Janusz Sapierzyński

Kolorowe ośmiorniczki dla wcześniaków

Projekt Ośmiorniczki
W dniu 1 kwietnia w ramach projektu gimnazjalnego odbyły się 

warsztaty szydełkowania, mamy już ponad siedemdziesiąt ośmio-
rniczek do przekazania Fundacji Małych Serc. 

Wszystkim dziękujemy za wielkie zaangażowanie.
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w piątek – 21 

kwietnia 2017 r. o godzinie 16:00..
Tekst i zdjęcie Ewa Wichowska

Po poprzednim artykule w „Przystanek 
Zalesie” dostałam wiadomość. Za zgodą 
Mamy Michalinki chciałabym ją przyto-
czyć:

„Witam, przeczytałam w „Przysta-
nek Zalesie” o akcji ośmiorniczek. W 
imieniu wcześniaczków bardzo dzięku-
ję i serce mi się raduje. 4 listopada na 
świat przyszła moja kochana córeczka 
Michalinka z wagą 750 g, teraz to już 
pulpet :-D waży 3860. Na razie jest 
wszystko ok. Pozdrawiam i bardzo dzię-
kujemy  …

…Jestem bardzo wzruszona że u Nas 
w Zalesiu pamięta się o wcześniaczkach. 
Jesteście wspaniali, daje to bardzo dużo 
siły. Pozdrawiam. Ewa Gawryś”

W takich chwilach myślę, że warto po-
magać.

Natalia Szymaszek

ZAPROSZENIE
Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego zapraszają na piknik 
majówkowy, który odbędzie się w niedzielę 7 maja w go-
dzinach 14:00-18:00. Piknik odbędzie się na terenie Klubu 
Kultury przy ulicy Białej Brzozy 3.

W programie wiele atrakcji, m.in.: w świat iluzji prze-
niesie nas iluzjonista, komik – Konrad Modzelewski, świat 
baśni i opowieści przybliży Michał Malinowski z Muzeum 
Bajek, Baśni i Opowieści, oprawę muzyczną zapewni zna-
komity gitarzysta Andrzej Ługowski oraz lokalny zespół 
„Corda”.

Podczas pikniku będzie można skosztować przysmaków 
przygotowanych przez Klub Seniora oraz Stowarzyszenie 
Razem Lepiej.

Oprócz powyższych atrakcji będzie jeszcze wiele niespo-
dzianek. Zapraszamy!
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W ostatnim tygodniu marca Zespół 
Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym 
gościł dziesięcioro dzieci z Polskiego 
Dziecięcego Teatru Lalek „Modern-
Pol” przy Żytomierskim Obwodowym 
Związku Polaków na Ukrainie. 

Dzieci były w wieku naszych szósto-
klasistów i gimnazjalistów (edukacja na 
Ukrainie odbywa się w jednej jedenasto-
letniej szkole). Nauczycielką, która zaini-
cjowała współpracę z ŻOZPU, jest pani 
Agnieszka Gasper. W tym roku, pod jej 
nieobecność, wizytę zorganizowały panie 
Agnieszka Wojdyna oraz Dorota Zucho-
wicz, a zadanie miały wyjątkowo wyma-
gające. 

Dzieci miały wypełniony czas aktyw-
nościami codziennie od rana do wieczora. 
Uczestniczyły w lekcjach, jeździły na wy-
cieczki i brały udział w grach terenowych. 
Widać było wielką radość z tego, że mogą 
gościć w Polsce, wśród życzliwych ludzi, 
co częstokroć podkreślała ich przeurocza 
opiekunka pani Wiktoria Zubarewa. Mło-
dzież z Ukrainy miała okazję zwiedzać 
Stare Miasto oraz Muzeum Narodowe, ale 
również miała czas na zakupy oraz wypa-
dy na basen i do kina. 

Nauczyciele ze szkoły podstawowej 
w Zalesiu Górnym ochoczo dołączali się 
z pomocą angażowali się w pomoc, by 
naszym gościom niczego nie brakowało. 
Dzięki temu dzieci uczestniczyły w wielu 
ciekawych zajęciach przygotowanych spe-

cjalnie dla nich – korzystały z mikrosko-
pów (na lekcji przyrody), uczyły się sztu-
ki origami, przygotowywały pyszności 
na zajęciach kulinarnych i uczestniczyły 
w nietypowych zajęciach plastycznych. 
A wszystko pod okiem profesjonalistów.

Poruszając się po mieście, dzieci za-
kładały jednakowe koszulki, na których 
widniało hasło „Bóg, Honor i Ojczyzna”. 

Jesteśmy pełni uznania dla pani Zu-
barewej za jej wytężony trud w krzewie-
niu polskości na niegdysiejszych wschod-
nich kresach Rzeczypospolitej. Jak sama 
nam mówiła, są to zajęcia, które sprawiają 
jej największą radość i satysfakcję. 

W ramach podziękowań za gościnę, 
dzieci pokazały nam dwa przedstawie-
nia. Nauczyciele z kolei zorganizowali 
zbiórkę materiałów dydaktycznych oraz 
przyborów szkolnych, które mogą się 
przydać w codziennym trudzie utrzy-
mania polskich korzeni na wschodzie. 
Widzieć na własne oczy, czym jest cią-
gła batalia o utrzymanie naszych trady-
cji, jest ogromną inspiracją w codzien-
nej pracy. Mamy nadzieję, że współ-
praca z Żytomierzem zostanie na stałe 
wpisana w nasz kalendarz wydarzeń 
szkolnych.  Jesteśmy szczęśliwi, że mo-
gliśmy uczestniczyć w takim wydarze-
niu i liczymy na to, że inne szkoły rów-
nież włączą się w podobne inicjatywy, 
nie tylko z Ukrainą, ale również z Bia-
łorusią czy Litwą.

Sebastian Sęk

Zawody 
łucznicze

o puchar Burmistrza Piaseczna

W niedzielę 2 kwietnia w hali sporto-
wej przy Zespole Szkół w Zalesiu Gór-
nym odbyły się halowe zawody łuczni-
cze o puchar Burmistrza Piaseczna. 
Była to druga edycja zapoczątkowa-
nych dwa lata temu zawodów.

W turnieju łuczniczym wystąpiło 
prawie 70 zawodników z 9 klubów łucz-
niczych z województwa mazowieckie-
go.

Zawody rozgrywane były w konku-
rencji młodzików, kadetów, juniorów i 
seniorów.

Na swoim terenie znakomicie wy-
padli zawodnicy Hubertusa. W kate-
gorii młodzików najlepszym strzelcem 
okazał się Jakub Kultys. W kategorii ka-
detek triumfowała również zawodnicz-
ka KS Hubertus Marta Hebenstreit. W 
zawodach wystartowało 13 łuczników i 
łuczniczek reprezentujących nasz Klub. 
Nasza ekipa była druga co do liczebno-
ści. Najwięcej zawodników przyjechało 
z warszawskiego klubu łuczniczego KS 
Drukarz.

Najlepszy wynik w zawodach uzy-
skał Sławomir Michalak z klubu Rokis 
z Radzymina, zaś w kategorii senio-
rek triumf odniosła zawodniczka Sto-
warzyszenia Łuczniczego Marymont 
Warszawa pani Ewa Sobieraj. Puchary 
zwycięzcom wręczyła Pani Burmistrz 
Hanna Kułakowska-Michalak. W części 
oficjalnej zawodów wzięli udział Pani 
Sołtys Ewa Stroińska, Prezes SPZG Pa-
ni Ewa Kozłowska i nasz radny Łukasz 
Kamiński.

Pomiędzy serią strzelań młodzików 
i kadetek, a seniorów i juniorów odbyła 
się miła uroczystość wręczenia minia-
turki łuku i koszulki z napisem Trener 
i podpisami wszystkich naszych łucz-
ników naszemu trenerowi Pawłowi So-
lińskiemu. Uroczystość związana była z 
faktem, że sekcja łucznicza KS Huber-
tus obchodzi w tym roku 10-lecie swo-
jego istnienia.

Oby kolejne lata działania sekcji 
przynosiły coraz więcej sukcesów na-
szym zawodnikom! Oby łucznictwo w 
Zalesiu Górnym rozwijało się coraz in-
tensywniej!

Stanisław Szczyciński
Prezes KS Hubertus

Wizyta polskich dzieci 
z Żytomierza w Zalesiu Górnym
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W ramach III edycji  programu „M 
Potęga” w Zespole Szkół Publicznych 
w Zalesiu Górny zrealizowano dwa 
czteromiesięczne projekty:

Projekt  „Bryły – cuda natury i archi-
tektury” był realizowany w Gimnazjum 
w Zalesiu Górnym. Koordynatorem  pro-
jektu  była nauczycielka matematyki  Pani 
Ewelina Głogowska. Projekt miał za za-
danie zainteresowania uczniów matema-
tyką i wykorzystaniu jej w życiu codzien-
nym, rozwijanie wyobraźni przestrzen-

nej, podniesienie poziomu posiadanych 
wiadomości z zakresu brył. W ciągu tych 
czterech miesięcy w naszej szkole  miały 
miejsce różne wydarzenia m.in. przepro-
wadziliśmy warsztaty z konstrukcji figur 
przestrzennych z wykorzystaniem GEO-
MAGÓW, warsztaty z planowania prze-
strzennego z udziałem przedstawicielami 
Miasta i Gminy Piaseczno. Aby zachęcić 
uczniów do działania zorganizowane 
zostały konkursy na zrobienie makiety 
szkoły, film z tworzenia makiety szko-
ły, film  dokumentujący tworzenie bryły 
z GEOMAGÓW, konkurs fotograficz-
ny  na ciekawą bryłę z otaczającego nas 
świata. Podsumowanie projektu w naszej 
szkole był zorganizowany FESTIWAL 

BRYŁ, na którym zostały zaprezento-
wane piękne makiety zrobione przez na-
szych uczniów i  filmy.

Ewelina Głogowska

Projekt „Wygrajmy matematykę” był 
realizowany w klasach 4-6 szkoły pod-
stawowej. Celem projektu było zapozna-
nie grona pedagogicznego, uczniów i ich 
rodziców z grami trenującymi umiejęt-
ności matematyczne oraz stworzenie cie-
kawej alternatywy dla spędzania czasu 
wolnego- „gry bez prądu”.Koordynato-

rem Projektu była pani psycholog Joanna 
Kwiatkowska.W jego ramach odbyły się 
2 odbyły się warsztaty dla nauczycie-
li matematyki, wychowawców klas 4-6 
i świetlicy „Gry i happy cubes, jako na-
rzędzia do rozwijania umiejętności mate-
matycznych uczniów”. Przeprowadzili je 
Agnieszka i Artur Sejda. 2 warsztaty dla 
rodziców:-„Jak pomóc polubić dziecku 
matematykę”, podczas których rodzice 
dowiedzieli się- jak mogą pomóc dzie-
ciom pokonywać trudności w uczeniu 
się matematyki.- „W jakie gry warto grać 
z dzieckiem”, podczas których rodzice 
dowiedzą które „gry bez prądu” rozwijają 
jakie umiejętności matematyczne, spo-
łeczne, językowe), i w które warto grać ze 

swoimi dziećmi. Prowadziła je Pani Jo-
anna Kwiatkowska- instruktor szachowy 
i psycholog. 

-„Szafa gier bez prądu” – w pokoju 
nauczycielskim  stoi zaopatrzona w 64 
nowe gry i 60 układanek „Happy cube” 
szafa. Gry są przygotowane w takiej ilo-
ści egzemplarzy, że nauczyciel może grać 
w jedną grę z 25 uczniami podczas zajęć 
świetlicowych, zastępstw. Są to (Rummi-
kub. Kod Faraona, 6.bierze!, Set, Dobble, 
Hanabi, Halli Galli, Ligretto, Kotobirynt, 
Gra o tor, Prezencik, Panic Lab).

Zorganizowano „Dzień gier bez prą-
du” dla 300 uczniów klas VI-VI i „No-
cy gier bez prądu” dla ok. 300 uczniów 
rodziców i nauczycieli- w tym turniej 
szachowy dla 42 uczniów. – To 2 duże 
wydarzenia szkolne, z których nawet po-
wstał film, bardzo dobrze oceniane przez 
ich uczestników, jedno otwierał zastępca 
Burmistrza Piaseczna.

Finałem projektu było uczestnictwo 
15.03.2017 w biciu rekordu Guinessa 
w rozwinięcia liczby Pi. 19 uczniów 
ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
uczestniczyło w pikniku matematycz-
nym i zwiedzaniu Centrum Nauki Ko-
pernik. 

Joanna Kwiatkowska

Zakończone projekty
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Drodzy Czytelnicy.
Wystawa „Mazowieckie Klejnoty”, ot-
warta 18.03.2017 r. do końca kwietnia 
w Klubie Kultury w Zalesiu Górnym, 
przy ul. Białej Brzozy 3, jest poświę-
cona ptakom, uchwyconym na foto-
grafiach Krzysztofa Merskiego. O au-
torze zdjęć, w pięknie przygotowanym 
zaproszeniu, Arkadiusz Szaraniec pi-
sze tak:

Krzysztof Merski. Mieszkaniec Zale-
sia Górnego, fotograf z wiedzą ornitologa 
i duszą artysty. Soczewka nowoczesnego 
obiektywu pozwala mu oglądać ptaki 
z bliska, zaglądać im prosto w oczy, śle-
dzić ich zachowania i studiować niezwy-
kłe piękno natury. Autor wystawy robi to 
już nałogowo, z prawdziwą pasją. W tym 
celu jeździ po całym świecie, w najbar-
dziej odległe egzotyczne kraje, ale jak 
wyznaje – najbardziej go zachwycają na-
sze rodzime gatunki i krajobrazy. Dzięki 
temu widzowie mają niezwykłą szansę 
obejrzeć w naturalnym środowisku żoł-
nę – „polską papużkę” w pełnej krasie jej 
tropikalnego upierzenia i jakże widowi-
skowych zachowań, kraskę – ginący już, 
niezwykle rzadki latający błękitny klej-
not, oraz wiele innych gatunków, praw-
dziwych rarytasów ornitologicznych. 
Mało kto wie, że te skarby natury można 
wciąż spotkać na Mazowszu, i to nawet 
tuż poza granicami aglomeracji Warsza-
wy, ale wcale nie tak łatwo je odkryć, czy-
li wytropić i podpatrzeć. Dlatego te kadry 
to niezwykłe osiągnięcie – wynik staran-
nych poszukiwań, podróży, a zwłaszcza 
wielu godzin czatowania na ten jeden je-
dyny magiczny moment. Autorowi udało 
się uchwycić całą ich serię i teraz posta-
nowił się nimi podzielić z Widzami. 

Cóż można więcej dodać? Może to, że 
oprócz wprawnego oka, odrobiny talen-
tu, dobrego sprzętu, trzeba spędzić wiele 
godzin ma czekaniu na te jedną chwilkę 
i dużo szczęścia, żeby tę jedną chwilkę 
uchwycić.

Do obejrzenie tej wystawy nikogo 
nie trzeba zachęcać, po prostu trzeba ją 
koniecznie zobaczyć! I to nie tylko ze 
względu na piękno sfotografowanych 
ptaków, ale również  ze względu na walor 
edukacyjny. Pod zdjęciami są zamiesz-
czone nazwy ptaków. Jak powiedziała 
Pani, będąca na wernisażu, mająca już 
spore życiowe doświadczenie, rozpoznała 
zaledwie kilka ptaków. A przecież wiele 
tych ptaków żyje wśród nas, trzeba być 

tylko wprawnym obserwatorem. Zachę-
cam więc uczniów z naszej szkoły  i ko-
niecznie przedszkolaków, do obejrzenia 
wystawy. To może być punkt wyjścia do 
innych działań, jak zajęcia plastyczne czy 
rozmowy o ekologii, o pięknie i ochronie 
drzew i krzewów oraz zwierząt żyjących 
wokół nas.

Mam nadzieję, że to nie ostatnia wy-
stawa z tego cyklu, ponieważ Krzysztof 
Merski posiada w swoich zasobach mate-
riały na kilka wystaw, choćby na wysta-
wę „Fascynujące portrety ptasie”. 

Serdecznie dziękuję wszystkim, któ-
rzy się przyczynili do powstania tej 
wystawy i zmobilizowali autora do po-
kazania swojego dorobku. On sam cier-
piał męki przy wyborze zdjęć, bo chciał 
wszystko pokazać, co jest warte obejrze-
nia, a to przy takiej ilości materiału, nie 
jest możliwe. Mam nadzieję, że poprzez 
tę wystawę uświadomił nam, z jakim 
pięknem obcujemy i zachęcił do podno-
szenia głowy w górę, czy patrzenia pod 

nogi  i szukania tych „klejnotów” i wsłu-
chiwania się w ich śpiew. 

Wielkie podziękowania dla wszyst-
kich, którzy mimo niezbyt zachęcającej 
pogody, przybyli na wernisaż.

Organizatorzy Wystawy: 
Centrum Kultury w Piasecznie, spon-
sor, Klub Kultury w Zalesiu Górnym, 
przygotowanie wystawy, Krzysztof 
Merski, autor zdjęć, Zakład Fotogra-
ficzny Renau, piękny wydruk zdjęć, 
Zakład Kamieniarski Józef Szołtun, 
sponsor, specjalne podziękowanie dla 
Andrzeja Szczygielskiego za mobiliza-
cję! Podziękowanie dla TV Zalesie, za 
obecność i rejestrację wydarzenia.
Można obejrzeć: wywiad z Krzyszto-
fem Merskim: https://www.youtube.com/
watch?v=KolpkLLeL2Q&t=4s
i impresje Grzegorza Fryszczyna 
z wystawy: https://www.youtube.com/
watch?v=sk99Z0WHEAA

J J-H
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Po świątecznym śnie wszystkie sekcje 
KS Hubertus przystąpiły do budowania 
formy przed zbliżającym się sezonem 
sportowym. Zarówno piłkarze rocznika 
2007 jak i nasi wspaniali badmintoniści 
nie mieli czasu na odpoczynek. Dla nich 
m.in. styczeń był pełen sportowych wra-
żeń. W drugi styczniowy weekend sekcja 
zalesiańskiego badmintona wywalczyła 
dwa srebrne medale oraz  jeden brązo-
wy w ramach Ogólnopolskiego Turnieju 
Badmintona ABRM, w Warszawie. Już 
tydzień później, tj. 22 stycznia, w ramach 
Turnieju Polish Junior 2017 w Imielinie, 
nasz ozłocony Adam 
Szolc po raz kolejny 
pokazał swoją moc. 
Adam, grając w parze 
z Robertem Cybul-
skim, został złotym 
medalistą w grze po-
dwójnej mężczyzn. 
Piłkarze, z roczni-
ka 2007, również 22 
stycznia, podjęli swoje 
zmagania w ramach 
rozgrywek KS Kon-
stancin CUP 2017. 

W turnieju spotkali 
się z takimi drużyna-
mi jak: KS Konstancin 
2008, KS Konstancin 
2007, CWKS Legia 
Bemowo, MKS Piaseczno 2007, Brasi-
lian Soccer School. Na dzień dobry ograli 
Konstancin 2008. Po tej wygranej zostali 
rozstawieni w grupie z KS Konstancin 
2007, CWKS Legia Bemowo i MKS Pia-
seczno 2007. Mecz z Legią, ku naszemu 
zdziwieniu, okazał się remisowy. Jednak 
dalsze mecze i bramki pozwoliły Legio-
nistom zająć 1 miejsce w naszej grupie. 
Wiele zawdzięczamy naszym obrońcom 
(Andrzej Rączka, Tomasz Baran, Ka-
mil Telakowiec) i bramkarzowi. Maciej 
Kulik – rozstawiony standardowo na 
bramce, po raz kolejny pokazał swoją 
klasę. Kolejne mecze turnieju, rozegrane 
w ramach grupy, okazały się korzystne 
dla nas. MKS Piaseczno 2007 i KS Kon-
stancin 2007 zeszli z boiska bez ugranych 
z nami punktów. Tym sposobem KS Hu-
bertus uplasował się na drugim miejscu 
w grupie i wszedł do gry półfinałowej 
wspólnie z Brasilian Soccer School. Pół-
finał rozegrany został również w pełnym 
skupieniu. Jednak 14 minut na boisku 

upłynęło zbyt szybko – REMIS ŻAD-
NEJ Z DRUŻYN NIE URZĄDZAŁ. Sę-
dziowie przystąpili do ostatecznego roz-
strzygnięcia – rzutów karnych. Wszystko 
było w rękach naszego Maćka i nogach 
naszych strzelców. Po jednym pudle 
BSS i wyłapanej piłce przez Maćka, oraz 
strzelonych 2 bramkach przez Julkę Zyśk 
i Mateusza Kwiecińskiego, Hubertus 
awansował do półfinału z CWKS Legia 
Bemowo. Ostatecznie podopieczni trene-
ra Zabiżewskiego ulegli Legii 1:0 i zajęli 
tym samym tytuł wicemistrza Turnieju 
Konstancin Cup 2017. 

28 stycznia 2017 roku, sekcja bad-
mintona uczestniczyła w GP Mazowsza. 
W ramach rozegranego turnieju huber-
tusowscy badmintoniści zdobyli kolejne 
medale! W singlu dziewcząt do lat 13, 
w kategorii A, pewnie wygrała Magda 
Łuczak. W grze pojedynczej chłopców, 
w U13A, rozstawiony był Maks Krogul-
ski, który wywalczył srebrny medal. Po 
zaciętej walce, Wiktoria Gosia, w katego-
rii U11A zdobyła dla barw KS Hubertus 
brązowy medal.

5 lutego 2017 roku, Dariusz Zabiżew-
ski trenujący piłkarzy z rocznika 2007 KS 
Hubertus zabrał swoich podopiecznych 
na turniej do piaseczyńskiego GOSiR-u. 
Nasi piłkarze kolejny raz z rzędu stanęli 
już do walki o honor naszego powiatu. Na 
5 drużyn z powiatu (Jeziorka Prażmów, 
UKS Lesznowola, MKS Piaseczno, KS 
Konstancin i KS Hubertus), które star-
towały we wspomnianym turnieju, tylko 
my liczyliśmy się w walce o 3 miejsce. Po 
meczu z MKS Piaseczno 2007, Hubertus 

pokazał – podobnie jak w rundzie jesien-
nej ligi MZPN, że to do niego jak na razie 
należy tytuł lidera powiatu.  Hubertusiaki 
ulegli tylko takim drużynom jak SEMP 
Ursynów i Bór Regut, które uplasowały 
się odpowiednio wyżej od nich. Kolejne 
podium w rękach piłkarzy Hubertusa. 
Kolejna próba czekała na nich 5 marca 
2017 roku, w Warszawie, na Włochach. 
Turniej ten okazał się jednak dla nich 
i dla nas pełnym niespodzianek. Po sła-
bej grze w ramach grupy, mimo wielu 
nadziei, w tym dniu szczęście nam nie 
dopisywało. Hubertus, na 6 meczy ro-

zegranych w ramach grupy 
wygrywa tylko i aż 4 mecze. 
Dwa mecze są totalną klapą, 
która kosztuje hubertusia-
ków wyjście z grupy. W ca-
łym turnieju zabrakło rów-
nej gry. Ciekawostką jest, 
że w ostatnim swoim meczu 
w grupie, KS Hubertus po-
konał 1:0 najlepszą drużynę 
turnieju – APJD. Gdyby tak 
zagrali wszystkie mecze jak 
ten z APJD, to kto wie jak 
potoczyłyby się losy pod-
opiecznych trenera Darka. 
Awans do walki o podium 
byłby wówczas pewny. Nie 
ma co jednak użalać się nad 
rozlanym mlekiem tylko tre-

nować i przygotowywać się do wiosennej 
rundy ligi MZPN. A ta rusza już 1 kwiet-
nia 2017 roku. Wiemy z kim i kiedy zagra 
KS Hubertus.

1 UKS TKM Tomice 
2 UKS LOLEK 
3 MKS PIASECZNO 
4 KS Vulcan Wólka Mlądzka 
5 KS Orzeł Baniocha 
6 KS HUBERTUS ZALESIE GÓRNE 

Kolejka nr 1, data: 01-04-2017
(Hubertus – Tomice ) (10:5)
Kolejka nr 2, data: 08-04-2017 
Kolejka nr 3, data: 22-04-2017 
Kolejka nr 4, data: 29-04-2017 
Kolejka nr 5, data: 06-05-2017 
Kolejka nr 6, data: 13-05-2017 
Kolejka nr 7, data: 20-05-2017 
Kolejka nr 8, data: 27-05-2017 
Kolejka nr 9, data: 03-06-2017 
Kolejka nr 10, data: 10-06-2017

Michał Baran

Co w Hubertusie piszczy….


