
ZSP w Nowej Iwicznej mocny w grach zespołowych 

Sezon wiosennych rozgrywek zespołowych dziewcząt i chłopców gimnazjów w gminie 

Lesznowola rozpoczął się od mocnego uderzenia. Stało się to za sprawą zespołów 

siatkarskich, żeńskiego i męskiego z Gimnazjum Nowa Iwiczna. 

W Mistrzostwach Gminy Lesznowola w piłce siatkowej w dniu 3 marca 2011 roku 

brały udział zespoły dziewcząt i chłopców Gimnazjów z Lesznowoli (gospodarze) ,Nowej 

Iwicznej oraz Mrokowa. 

Po zaciętej rywalizacji w meczach „każdy z każdym”  w decydującym meczu, dziewczęta z 

Nowej Iwicznej pokonały trudnego rywala z Lesznowoli w setach 2:1 i zajęły I miejsce. 

Chłopcy z Nowej Iwicznej również poszli w ślady koleżanek ze szkoły ,i pokonali w tym 

samym stosunku setów drużynę Lesznowoli zdobywając tytuł Mistrza Gminy Lesznowola. 

Opiekunami zwycięskich zespołów byli nauczyciele Wychowania Fizycznego p. Grażyna 

Rosłon i p. Mariusz Skalski. 

Zespoły Gimnazjum Nowa Iwiczna awansowały do Mistrzostw Powiatu Piaseczyńskiego i 

okazało się, że nie był to przypadek. Chłopcy rywalizowali w grupie B i wygrali z Gimnazjum 

Brześce 2:0, Gimnazjum Tarczyn 2:1.W finale ,po tie-breaku pokonali zespół z Józefosławia 

2:1 (22:25,25:21,19:17). Teraz zagrają w międzypowiatowych rozgrywkach w końcu marca. 

Dziewczęta postanowiły być nie gorsze od chłopców. Po zaciętych bojach w eliminacjach 

pokonały kolejno drużyny z Góry Kalwarii 2:1, i Złotokłosu 2:1. Finał to popis Nowej Iwicznej 

– dziewczęta nie oddały seta i w stosunku 2:0 pokonały mocną drużynę z Piaseczna i 

podobnie jak chłopcy czekają na rozgrywki międzypowiatowe. 

Reprezentacje Gimnazjum z Nowej Iwicznej nie zwalniają tempa. W ostatnio 

rozgrywanych (18 marca br.) Mistrzostwach Gminy Lesznowola w Piłce Ręcznej chłopców 

drużyna Nowej Iwicznej pod wodzą p. Piotra Brzozowskiego (nauczyciel WF) pokonała 

gospodarzy z Łaz w meczu o awans do zawodów powiatu piaseczyńskiego 14: 4. 

Na koniec niespodzianka z początku II semestru za sprawą młodszego żeńskiego 

zespołu z SP Nowa Iwiczna. Dziewczęta zajęły I miejsce w Gminie Lesznowola w zawodach 

unihokeja, pierwszy raz w historii wygrały Mistrzostwa Powiatu Piaseczyńskiego i pojechały 

na zawody międzypowiatowe do MOS Zielonka. Tam po dobrej walce w eliminacyjnym 

meczu uległy odwiecznym mistrzyniom - gospodarzom z Zielonki ,ale w meczu o brąz 

pokazały charakter i po zaciętym boju pokonały mocny, trenujący zespół z Kaliszewa 3;0, 

zajmując tym samym III miejsce. Zespół prowadzony był przez duet p. Paulina Telecka, a w 

Zielonce kibicował p. Piotr Brzozowski. Nauczyciele WF z Nowej Iwicznej serdecznie dziękują 

młodzieży za tak wspaniałą postawę w reprezentowaniu ZSP Nowa Iwiczna, a młodzież te 

zwycięstwa dedykuje swojemu dyrektorowi Panu Pawłowi Żurowskiemu. 
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