
l.p. Dzień i data Godzina Rodzaj zajęć Uczestnicy Uwagi

10.00-11.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

11.00-12.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

12.00-13.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

13.00-14.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

14.00-15.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

15.00-16.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

10.00-11.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

11.00-12.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

12.00-13.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

13.00-14.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

14.00-15.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

15.00-16.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

10.00-11.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

11.00-12.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

12.00-13.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

13.00-14.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

14.00-15.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

15.00-16.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

10.00-11.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

11.00-12.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

12.00-13.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

13.00-14.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

14.00-15.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

15.00-16.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

10.00-11.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

11.00-12.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

12.00-13.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

13.00-14.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

14.00-15.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

15.00-16.00 zajęcia rekreacyjno sportowe z elemntami gry w koszykówkę                                                                                                                                                       Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych

Lato w Mieście 2022

"Orlik"- boisko do koszykówki ul. Przy Bażantarni 3

"Orlik"- boisko do koszykówki przy ul. Przy Bażantarni 3
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