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12 KWI 2011
Siłacze w Akcji

kategoria:

Sport

W dniu 6.04.2011 roku odbył się VIII Regionalny Mityng w Trójboju Siłowym Olimpiad Specjalnych
zorganizowany przez Sekcję Terenową „ Sokoły” Miedary. Areną zmagań dla 24 zawodników z
niepełnosprawnością intelektualną była sala Zespołu szkolno – przedszkolnego w Miedarach a
zawodnicy reprezentowali 7 sekcji terenowych z województwa Śląskiego takich jak: „Animusz”
Racibórz, „Huragan” Racibórz, Koniczynka

28 MAR 2011
kategoria:

upływa termin skaładania wniosków

Sport

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/431/09 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia
2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzaju wyróżnień i nagród
pieniężnych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym
i krajowym, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Nr 41 poz. 605 z dnia 30 marca 2010 r., wnioski w
sprawie wyróżnień i nagród składa się do

18 MAR 2011
Juniorki z Kamieńca mistrzem rejonu w piłce siatkowej

kategoria:
Sport

Tegoroczne ﬁnały powiatowe w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii juniorek odbyły sie w LO im. S.
Staszica w Tarnowskich Górach. W ﬁnale drużyna dziewcząt z LO im. Jana Pawła II w Kamieńcu
pokonała LO im. S. Sempołowskiej 2:0, zapewniając sobie tytuł mistrzyń powiatu tarnogórskiego.

12 marca odbył się ﬁnał rejonowy w Lublińcu, w którym dziewczęta z Kamieńca pokonały LO im.
Mickiewicza z Lublińca 2:1 (21:25 ,

09 MAR 2011
Zawody na terenie Ośrodka Jeździeckiego w Zbrosławicach

16 LUT 2011
Startują zapisy drużyn do piłkarskich Mistrzostw Polski

kategoria:
Sport

W Miedarach 11.12.2010r o godz. 10.00 rozpoczęły się ostatnie zawody w ramach Wieloboju
Sołectw. Tego dnia w turnieju wzięło udział 9 drużyn, które rywalizowały w sztafetach
sprawnościowych. Wszystkie drużyny walczyły o poprawienie swych lokat w klasyﬁkacji ogólnej. Po
zaciętej walce i sportowej rywalizacji sędziowie mogli policzyć zdobyte punkty i ogłosić
tegorocznych zwycięzców:

07 LUT 2011
II indywidualne mistrzostwa powiatu w skacie

kategoria:
Sport

W Miedarach 11.12.2010r o godz. 10.00 rozpoczęły się ostatnie zawody w ramach Wieloboju
Sołectw. Tego dnia w turnieju wzięło udział 9 drużyn, które rywalizowały w sztafetach
sprawnościowych. Wszystkie drużyny walczyły o poprawienie swych lokat w klasyﬁkacji ogólnej. Po
zaciętej walce i sportowej rywalizacji sędziowie mogli policzyć zdobyte punkty i ogłosić
tegorocznych zwycięzców:

Pierws

Poprze

Sport

Sport

Sport

Sport

za

dnia

-

-

-

-

stron

stron

stron

stron

a 19

a 20

a 21

a

22

