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Dzień i data Godzina Rodzaj zajęć Uczestnicy Uwagi
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Lato w Mieście 2021

HALA HAWAJSKA

ZOS HAWAJSKA
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* gry zespołowe m.in. Piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, badminton, unihokej
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