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11 LUT 2019
Laryszów obronił tytuł w koszykówce.

kategoria:
Sport

Tegoroczna koszykówka zgromadziła rekordową liczbę 16 drużyn. Zostały one podzielone na cztery
grupy, które rozgrywały swoje spotkania eliminacyjne na dwóch salach w Kopienicy i Miedarach.

07 LUT 2019
kategoria:

Wielobój sołectw - koszykówka

Sport

W najbliższą sobotę odbędzie się kolejna konkurencja Wieloboju Sołectw Gminy Zbrosławice, tym
razem będzie to koszykówka.

31 STY 2019
kategoria:

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Sport

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie
realizacji zadania publicznego w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury ﬁzycznej i sportu.

28 STY 2019

Sałsza najlepsza w skata.

kategoria:
Sport

W ubiegłą sobotę odbyły się pierwsze tegoroczne zawody w ramach Wieloboju Sołectw. W budynku
OSP w Księżym Lesie, sołectwa spotkały się by rywalizować w skata.

05 GRU 2018
Wieszowa zwycięzcą Wieloboju Sołectw 2018

kategoria:
Sport

W ubiegłą sobotę zakończyliśmy tegoroczną edycję Wieloboju Sołectw Gminy Zbrosławice. W
Pyskowicach na Hali Sportowej im. Huberta Wagnera rozegraliśmy turniej siatkówki. W zawodach
rozgrywanych równocześnie na trzech boiskach wzięło udział 13 sołectw. Zespoły podzielone zostały
na cztery grupy. Następnie z każdej z nich awansowały po dwa najlepsze zespoły.

02 LIS 2018
Gminna Liga Trampkarzy 2018

kategoria:
Sport

Już 10 listopada odbędą się ﬁnały Gminnej Ligi Trampkarzy jesień 2018.

08 PAŹ 2018
kategoria:

Bowlingowe tłumy…

Sport

W ubiegłą sobotę 16 drużyn wystartowało w zawodach bowlingowych w ramach Wieloboju Sołectw
Gminy Zbrosławice. Zawody podzielone zostały na dwa etapy. W pierwszym etapie wszystkie trzy
osobowe zespoły rozegrały po jednej kolejce.

27 WRZ 2018
kategoria:

Przed nami kręgle.

Sport

W ramach dziewiątej konkurencji Wieloboju Sołectw, spotykamy się w klubie Ocean w Tarnowskich
Górach i rywalizować będziemy w kręgle. Zawody odbędą się 6 października od godziny 9.00.
(zbiórka 8.30)

18 WRZ 2018
W boulach prawie bez zmian.

kategoria:

Sport

W ubiegłą sobotę odbyły się zawody w konkurencji Boule w ramach Wieloboju Sołectw Gminy
Zbrosławice.

03 WRZ 2018
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Szkolnej w
sołectwie Czekanów na działce geodezyjnej 961/101

kategoria:
Sport

W Czekanowie lada moment ruszy budowa obiektu sportowego przy ul. Szkolnej. Gmina Zbrosławice
pozyskała na ten cel z Europejskiego Funduszu Rolnego 112 983,00 zł.
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