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Znaleziono 225 wiadomości.

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Następ

Ostatni

-

-

-

-

-

na

a

stron

stron

stron

stron

stron

a3

a4

a5

a1

a

2

11 PAŹ 2021
Laryszów po raz drugi

kategoria:
Aktualności

Świetlica w Wieszowie wydaje się być miejscem niezwykle szczęśliwym dla Laryszowa. W zaledwie 2

tygodnie reprezentacja tego sołectwa dwukrotnie zwyciężała w kolejnych odsłonach Wieloboju
Sołectw.

27 WRZ 2021
Laryszów sięga po złoto, Ziemięcice samodzielnym liderem

kategoria:
Aktualności

Sobotnia rywalizacja przy szachownicach podła łupem reprezentacji Laryszowa. Czteroosobowa
reprezentacja tego sołectwa okazała się niepokonana zarówno w fazie grupowej, jak i w spotkaniu
ﬁnałowym z Ziemięcicami.

22 WRZ 2021
Zagrają o puchar banku

kategoria:
Aktualności

W sobotnie popołudnie zapraszamy na boisko przy Szkole Podstawowej w Zbrosławicach. Właśnie
tam odbędzie się "Turniej o Puchar Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach - Oddział
Zbrosławice".

16 WRZ 2021
kategoria:

Miro Fussballschule w Wieszowie

Aktualności

W najbliższa niedzielę w Wieszowie oﬁcjalnie zainaugurowana zostanie Szkółka Piłkarska Miro
Fussballschule.

14 WRZ 2021
kategoria:

Marsz po puchar

Aktualności

Jedną z atrakcji sobotniej „Rodzinnej Olimpiady z Brasilem” w Czekanowie będą zawody New
Walking o Puchar Wójta Gminy Zbrosławice. Zapraszamy do udziału niezależnie od wieku!

10 WRZ 2021
Boule dla Czekanowa

kategoria:
Aktualności

Dramataliowy turniej petanque w tym roku rozegrany został w ramach Wieloboju Sołectw. Do
rywalizacji na zbrosławickim bulodromie przystąpiło 11 sołeckich ekip.

23 SIE 2021
kategoria:

Łowili w Kamieńcu

Aktualności

Staw w Kamieńcu był w sobotę areną zmagań kolejnej odsłony tegorocznego Wieloboju Sołectw. Do
zawodów wędkarskich przystąpiło 15 reprezentacji sołectw.

13 SIE 2021
kategoria:

Wielobój - wędkarstwo 21 sierpnia

Aktualności

Po 3 dyscyplinach na czele wieloboju są Ziemięcice. Jak będzie po wędkarstwie? Przekonamy się w
sobotę 21 sierpnia.

04 SIE 2021

New walking na odporność - przyjdź i spróbuj

kategoria:
Aktualności

Przypominamy i zapraszamy na zajęcia new walking! Zdecydowanie warto spróbować, tym bardziej,
że cenną radą służyć będzie wykwaliﬁkowana instruktor.

12 LIP 2021
kategoria:

New walking na odporność - przyjdź i spróbuj

Aktualności

Gmina Zbrosławice i Polska Federacja Nordic Walking zachęcają do udziału w programie „New
Walking na odporność”.
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