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W piątek, 8 lutego, na lodowisku w Pawłowicach, odbędzie się po raz drugi w tym roku, „Dyskoteka na lodzie”.

Chcesz podnieść swoją sprawność fizyczną i miło spędzić czas? Zapraszamy 8 lutego o godz. 2000 na drugą odsłonę
„Dyskoteki na lodzie”. To niepowtarzalna okazja, aby poślizgać się w rytm muzyki. Wystarczy założyć łyżwy!
Nie może Was zabraknąć.
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W piątek, 4 stycznia, na lodowisku w Pawłowicach, odbyła się po raz pierwszy w tym roku, „Dyskoteka na lodzie”.
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