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Zol iborckie smoki najlepsze

Baseball na Zoliborzu
od 8 września w naszej dzielnicy odbywaią się ogó|norozwoiowe
zaięcia inteEracy|ne dla młodzieży z dysfunkcjami fizycznymi
iumysłowymi'

Podstawourym impu|sem do sŁ\\ orzenia takie] Propozyl.J| na Żo|lbouu
byta chęć Zintegrowania młodzieży niepełnosprawnej z ich rówieśnlkami
na terenie neUtralnym takim' jakim jest SZkoła. Profesjonalna opieka tre-
nerska gwarantuje bezpieczną i przyjazną a|mosierę, klóra jest podstawq
nawiązywania poprawnych reIacji miedzy grupami rówieśniczymi' Metodq
do nawiqZania takich kontaktów będzie nauka gry w basebal|'

Zajęcia gry w baseba|| odbywajq się 2 razy w tygodniu: poniedzia|ki 1 1 35
12.35, Morki 9.30 -- 10.30 w Szkole Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Za

łuskich 1. 
Zajęcia są bezp|a[ne

WygraIiśmy zawody Nasz WieIki Smoczy Wódz skompIe
[ował wspaniałq załogę. Jego dar przekonywania sprawlł,
że za wlos'ła chw7ciIi wszyscy: bardzo eksponowani radni,
Z natury rzeczy nieco mniej eksponowani urzędnicy
iW ogó|e cate samorządowe pospolite ruszenie' Chętnych
było rak wIe|u, że nasza łódŹ nie mogła wszystkich pomieśclć.
Nie było Wqtp|iwości, kto obejmie funkcję kapitana itym
samym odbierze z rqk funda[ora wspaniały puchar za
zw}Cięstwo (nie Z racji wieku, |ecz z urzędu mU się ten ZaSZCZ}t
naIeża,ł)' W przeddzień obstawia|iśmy zakłady, kto będzie pier
wszy' Wszyscy nieskromnie typowaliśmy Zoliborz' Nasz op-
tymizm nie okazat się przesadny. I d|atego tak naprawdę to
ZWyC]ęSN\'o, to nasza samorzqdowego pospó|svla zas'ługa.

Co ro s4 sMocZE WYśC|C|
Władze Dzie|nicy Bia,łołęka oraz Parafia|ny K|ub Sportorłry

ACAPE od ki|ku |at są organizatorami diecezja|nych regat
łodzl smoczych d|a osad młodzieżort,ych ' Ta ciekawa inicja
tywa Stata się świetn4 okazją do zorganIzowania współza-
wodnictwa druzyn samozqdowych. W tym roku rozegtano

borza zĄęła 3 miejsce. W tym roku uda,ło się wygrać, co
uznaĆ na|ezy za duzy sukces. WyprzedziIiśmy drużynę gospo-
darzy i tegorocznych deblutantów z Wo|i' Ci ostatni roze-
mocjonowani wa|ką tuż za metq Za|iCZy|i chrzest Neptuna '

Wszystko jednak skończyło się szczęś|iwie i nawet kiepska
pogoda nie popsuła dobrej zabawy.
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