
Wielka Majówka  
30 maja 2010  w samo południe !30 maja 2010  w samo południe !30 maja 2010  w samo południe !30 maja 2010  w samo południe !    
Nowa Iwiczna teren przy szkole (stadion sportowy ,ul Szkolna, parking, teren - dawna Fota) 
Patronat honorowy ;Patronat honorowy ;Patronat honorowy ;Patronat honorowy ;    
Wójt Gminy Lesznowola Wójt Gminy Lesznowola Wójt Gminy Lesznowola Wójt Gminy Lesznowola     oraz oraz oraz oraz     Starosta PiaseczyńskiStarosta PiaseczyńskiStarosta PiaseczyńskiStarosta Piaseczyński    
patronat medialny ;patronat medialny ;patronat medialny ;patronat medialny ;KurieKurieKurieKurier Południowy ,r Południowy ,r Południowy ,r Południowy ,TVN WarsTVN WarsTVN WarsTVN Warszawa zawa zawa zawa     , , , , iiiiTVTVTVTV    ----PiasecznoPiasecznoPiasecznoPiaseczno        
Program prowadzą Program prowadzą Program prowadzą Program prowadzą     : : : : Katarzyna DowborKatarzyna DowborKatarzyna DowborKatarzyna Dowbor    ,,,,Małgorzata PotockaMałgorzata PotockaMałgorzata PotockaMałgorzata Potocka    ,,,,    Wojciech ZacharjaszWojciech ZacharjaszWojciech ZacharjaszWojciech Zacharjasz    

Opieka medyczna Opieka medyczna Opieka medyczna Opieka medyczna ––––    EdmedEdmedEdmedEdmed    

ATRAKCJEATRAKCJEATRAKCJEATRAKCJE;;;;    

    iluzjonistailuzjonistailuzjonistailuzjonista    ----        p.p.p.p.    Maciej PolMaciej PolMaciej PolMaciej Pol                ----    www.maciejpol.plwww.maciejpol.plwww.maciejpol.plwww.maciejpol.pl                                                                                                                    
saksofon niespodzianka saksofon niespodzianka saksofon niespodzianka saksofon niespodzianka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
15.00  zespół Manaus                                                                   15.00  zespół Manaus                                                                   15.00  zespół Manaus                                                                   15.00  zespół Manaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
18.30 18.30 18.30 18.30     raper Dobromir Makowski                                                                                                      raper Dobromir Makowski                                                                                                      raper Dobromir Makowski                                                                                                      raper Dobromir Makowski                                                                                                                                      
20.00 20.00 20.00 20.00     Contrabanda Contrabanda Contrabanda Contrabanda             http://www.myspace.com/contrhttp://www.myspace.com/contrhttp://www.myspace.com/contrhttp://www.myspace.com/contrabanda2009abanda2009abanda2009abanda2009                                                                                                                                                    
wioska indiańskawioska indiańskawioska indiańskawioska indiańska , tipi, malowanie buziek, tańce, konkursy z nagrodami (wioska indiańska Jurowce) 
dmuchany zamek , zjeŜdŜalnie , autka, batutdmuchany zamek , zjeŜdŜalnie , autka, batutdmuchany zamek , zjeŜdŜalnie , autka, batutdmuchany zamek , zjeŜdŜalnie , autka, batut    ,,,,bykbykbykbyk    
śmieszne zawody sportoweśmieszne zawody sportoweśmieszne zawody sportoweśmieszne zawody sportowe    ;;;; 
rzut koszem wiklinowym, przeciąganie liny –NI /reszta świata, wyścigi na dmuchanej rurze ,                                      
mini golf, bule …i wiele  innych  
JJJJako Ŝe Lesznowola zwana jest Babińcem odbędzie się ako Ŝe Lesznowola zwana jest Babińcem odbędzie się ako Ŝe Lesznowola zwana jest Babińcem odbędzie się ako Ŝe Lesznowola zwana jest Babińcem odbędzie się mecz piłki noŜnej pańmecz piłki noŜnej pańmecz piłki noŜnej pańmecz piłki noŜnej pań        ; ; ; ;     
samorząd kontra nauczyciele (w barwach samorządu występuje w barwach samorządu występuje w barwach samorządu występuje w barwach samorządu występuje     p.p.p.p.    WójtWójtWójtWójt        ))))    
SUPER NAGRODY W KONKURSACH SUPER NAGRODY W KONKURSACH SUPER NAGRODY W KONKURSACH SUPER NAGRODY W KONKURSACH SPORTOWYCH FUNDUJE DECATHLON SPORTOWYCH FUNDUJE DECATHLON SPORTOWYCH FUNDUJE DECATHLON SPORTOWYCH FUNDUJE DECATHLON i AUCHAN !i AUCHAN !i AUCHAN !i AUCHAN !    

lot balonem na uwięzilot balonem na uwięzilot balonem na uwięzilot balonem na uwięzi    od 19.00 do 21.00od 19.00 do 21.00od 19.00 do 21.00od 19.00 do 21.00        http://www.avipol.pl/http://www.avipol.pl/http://www.avipol.pl/http://www.avipol.pl/    
nauka nurkowanianauka nurkowanianauka nurkowanianauka nurkowania    
garncarstwo - lepienie garnków na 3 kołach garncarskich  www.jehn.plwww.jehn.plwww.jehn.plwww.jehn.pl    
mini zoo dla dziecimini zoo dla dziecimini zoo dla dziecimini zoo dla dzieci (zagroda z małą kozą  ,królikami ) 
ekologia na co dzień-  p. Monika Klejman  http://pomyskowo.blogspot.com/http://pomyskowo.blogspot.com/http://pomyskowo.blogspot.com/http://pomyskowo.blogspot.com/    
pokaz judo (UKS Nowa Iwiczna p. Artur Brzeziński oraz dzieci z Pufy) 
Klub Grawitacja Piaseczno -  taniec sportowy - www.grawitacja.com.plwww.grawitacja.com.plwww.grawitacja.com.plwww.grawitacja.com.pl    
występy dzieci z przedszkola „Nutka” , szkoły w NI , szkoły muzycznej , świetlicy szkolnej , Pufy   
ćwiczenia  jogi (www.ajoga.pl) , pokaz Qigong – p.Kasia Ciołkowska 
konkurs bajek oraz karaoke – prowadzą nauczyciele świetlicy  
pokaz aerobiku (Pufa) 
samochody na prąd samochody na prąd samochody na prąd samochody na prąd ––––    Tadeusz Walasek Tadeusz Walasek Tadeusz Walasek Tadeusz Walasek ––––    Green StreamGreen StreamGreen StreamGreen Stream    ----    www.greenpl.orgwww.greenpl.orgwww.greenpl.orgwww.greenpl.org        
kwiaciarnia „Magnolia” - pokazy    
Znakowanie rowerów -Policja 
loteria fantowa (fantastyczne nagrodyfantastyczne nagrodyfantastyczne nagrodyfantastyczne nagrody    !!!!!!!!!!!! ) 
Konkurs wiedzy o Gminie LKonkurs wiedzy o Gminie LKonkurs wiedzy o Gminie LKonkurs wiedzy o Gminie Lesznowola esznowola esznowola esznowola ––––    super nagrodę funduje Wójt Gminy Lesznowolasuper nagrodę funduje Wójt Gminy Lesznowolasuper nagrodę funduje Wójt Gminy Lesznowolasuper nagrodę funduje Wójt Gminy Lesznowola    
pyszności zapewnia pyszności zapewnia pyszności zapewnia pyszności zapewnia Ceregiela Ceregiela Ceregiela Ceregiela ,,,,    ColosseoColosseoColosseoColosseo    , , , , Cafe RossoCafe RossoCafe RossoCafe Rosso    

dla małych  wwwwaaaatttta a a a ccccuuuukkkkrrrroooowwwwaaaa 
dla duŜych dla duŜych dla duŜych dla duŜych ----    degustacja win degustacja win degustacja win degustacja win ----La Passion du vinLa Passion du vinLa Passion du vinLa Passion du vin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

swoje samochody będzie udostępniał Seat – www.dyszkiewicz.seat.pl                                                                                 

ulica Szkolna zamieni się w aleję handlową –kaŜdy z mieszkańców moŜe sprzedawać swoje wyroby 

.Mammobus Mammobus Mammobus Mammobus (badania(badania(badania(badania----    nie tylko mammografianie tylko mammografianie tylko mammografianie tylko mammografia----    www.centrumzdrowia.comwww.centrumzdrowia.comwww.centrumzdrowia.comwww.centrumzdrowia.com))))                                       

na zakończenie na zakończenie na zakończenie na zakończenie     o 22.00  o 22.00  o 22.00  o 22.00  ----    fajerwerki !fajerwerki !fajerwerki !fajerwerki ! 

w trakcie Majówki „GRAMY W CISGRAMY W CISGRAMY W CISGRAMY W CIS”  
czyli zbieramy fundusze na budowę Centrum Integracji Społecznej                                 

Licytację „cegiełek „  prowadzi p.p.p.p.    Kasia DowborKasia DowborKasia DowborKasia Dowbor     nasza mieszkanka 
tu wszystko opiszemy    www.nowaiwiczna.com 

 



 
  
 


