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Znaleziono 225 wiadomości.
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05 LIP 2021
Ziemięcice najlepsze w piłkę nożną

kategoria:
Aktualności

Zespół z Ziemięcic wykorzystał atut rozgrywania zawodów na swoim obiekcie i zwyciężył w kolejnej

odsłonie Wieloboju Sołectw. Na boisku w Pogoni rywalizowało w niedzielę 10 reprezentacji sołectw.
Do dotychczasowej 8 dołączyła Wieszowa oraz Świętoszowice.

15 CZE 2021
kategoria:

W sobotę sztafeta

Aktualności

Bieg sztafetowy będzie drugą tegoroczną dyscypliną Wieloboju Sołectw. Już w najbliższą sobotę
spotykamy się za szkołą podstawową w Kopienicy, by ruszyć na dobrze znaną trasę.

26 MAJ 2021
kategoria:

W czerwcu powróci Wielobój Sołectw

Sport

Najwyższa pora wyjść z domu i pomyśleć o treningu – po wymuszonej przerwie wraca długo
oczekiwana rywalizacja sportowa w ramach Wieloboju Sołectw.

20 KWI 2021

Nagrody Wójta - zgłoszenia kandydatur do końca maja

kategoria:
Aktualności

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród za wybitne osiągnięcia mieszkańców Gminy
Zbrosławice w roku 2020.

09 LUT 2021
Dotacje na sport przyznane

kategoria:
Aktualności

300 000 zł – to łączna kwota dotacji na realizacje zadań w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury ﬁzycznej w roku 2021 w Gminie Zbrosławice.

30 GRU 2020
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2021

kategoria:
Aktualności

Wójt Gminy Zbrosławice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji
zadania publicznego w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury ﬁzycznej i sportu.

26 SIE 2020
kategoria:

W Dramatalia na rowery!

Aktualności

W trakcie tegorocznego weekendu dramataliowego wyruszamy w teren. W niedzielę 6 września
zapraszamy na Dramataliowy, Rodzinny Przejazd Rowerowy.

02 CZE 2020
kategoria:

Wielobój Sołectw odwołany

Aktualności

Panująca od marca epidemia oraz wszystkie ograniczenia, jakie ze sobą niesie, niestety
pokrzyżowały plany organizacji imprez sportowych. Nie obyły się już zawody szachowe, trójbój
lekkoatletyczny i biegi przełajowe. Obowiązujące wytyczne wykluczają również „normalny” przebieg
czerwcowych zawodów piłkarskich, w wyniku czego nie odbędą się one w wyznaczonym terminie.

14 KWI 2020
Trójbój lekkoatletyczny oraz biegi przełajowe przełożone na inny termin

kategoria:

Aktualności

Działalność sportowa w dobie koronowirusa i wszystkich ograniczeń, jakie ze sobą niesie, niemalże
zamarła. Niestety Wielobój Sołectw nie jest wyjątkiem.

03 MAR 2020
kategoria:

Koszykówka = Laryszów

Sport

Murowany faworyt nie zawodzi. Po raz szósty z rzędu Laryszów nie pozostawił złudzeń rywalom i w
cuglach wygrał zawody koszykarskie. Pozostałe miejsca na podium wywalczyły ekipy z Wieszowy i
Czekanowa.
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