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W akacje to czas wyjazdów, 
czas poznawania ciekawych ludzi i miejsc, 
czas korzystania z darów lata.

Mieszkańcom Łabęd i ich bliskim życzymy bezpiecznego wypoczynku.
Niech nadchodzące dni i tygodnie staną się źródłem 

miłych przeżyć, radości i prawdziwego relaksu.
  

Rada Osiedla Łabędy
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