Festyn wakacyjny Pierwszy dzień wakacji

Kto spędzał z nami pierwszy dzień wakacji, ten narzekać na nudę nie
mógł. Sobota 26 czerwca to był czas pod hasłem edukacji, rekreacji, relaksacji i bezpieczeństwa. Przygotowaliśmy dla was kilka różnorodnych
stref aktywności, w których każdy znalazł coś dla siebie.
Na festyn zaprosili państwa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Gryfowie Śląskim, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie
Śląskim oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej, a w realizacji wspierała nas rzesza fantastycznych osób.
O słodkie doznania kulinarne zadbała Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej nr 2. Pyszne, świeże ciasta, lody i ulubione napoje znikały
w mgnieniu oka. Efektem intensywnej pracy rodziców i wielodniowych
przygotowań było zawrotne 5.200,00 zł na rzecz Rady Rodziców. Tym
samym udało się zebrać część środków niezbędnych do realizacji celu
podjętego przez rodziców w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
Ogrom zaangażowania Rady Rodziców w organizację festynu wzbudził nasz wielki podziw.
Najbardziej zaangażowani rodzice, których mogliście spotkać w festynowej kawiarence to panie: Dorota Dżamalis, Elżbieta Rosowska, Natalia Świątkiewicz, Mariola Wójcikowska, Alicja Jaszkiewicz, Beata
Musiał, Agnieszka Trzaśkowska, Anna Śliwińska, Oliwia Drabowicz,
Anna Chlabicz, Jagoda Słobodzian i Ewa Bułkowska.
Kawiarenkę wsparli sponsorzy: Ośrodek Szkolenia Kierowców
„DRIFT” Łukasz Jaszkiewicz, Firma „Pol-Trans” Sebastian Kuśnierek,
„Solar Eco Energia” Jarosław Mielniczyn, Jagoda i Przemysław Słobodzian, Przedsiębiorstwo Handlowe „Sawczak” Sp.j., Anna i Andrzej Kowalscy, Ewelina i Paweł Jezierscy, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim, Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 oraz
wielu darczyńców, którzy pragnęli pozostać anonimowi.

Od początku festynu na dużym boisku działała strefa rekreacji i aktywności sportowej. Część sportową, która obfitowała w ciekawe atrakcje
i wyzwania, przygotowali i z pasją prowadzili nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 – Krzysztof Złocik, Anna Gajewska i Krzysztof Babiak.
Maluchy szalały na torze przeszkód, a największym zainteresowaniem
starszych dzieci cieszył się turniej unihokeja. Oprawa wizualna, dekoracje, wielkoformatowe banery to również efekt ich wielkiego zaangażowania.
Nad całością prac przygotowawczych i realizacją działań w szkole czuwała Anna Pląskowska dyrektor szkoły.
Specjalnie dla państwa po długiej, pandemicznej przerwie do Gryfowa powrócił klaun Rufi Rafi. Lider Teatru „Czerwona Walizka” zaprezentował swój interaktywny show angażujący zgromadzoną publiczność.
Warsztaty wykonywania przypinek, mini warsztaty cyrkowe i wielkie
bańki mydlane dopełniły program Rufiego.
Jedną z najbardziej obleganych atrakcji była kolorowa strefa Biblioteki
Animacji przygotowana przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Gryfów Śląski. Dzieci mogły ulepić figurki z ekologicznej masy solnej, stworzyć piękne, biżuteryjne dzieła z koralików, wykonać zmywalny tatuaż,
zapleść kolorowe warkoczyki oraz zatańczyć Zumbę. W strefie animacji pracowały intensywnie: Jolanta Kuczyńska, Teresa Cierlik, Joanna
Czerwiec oraz Małgorzata Królikowska.
Za pogadanki o bezpieczeństwie w czasie wakacji oraz specjalne pokazy odpowiadała „Drużyna Mundurowych”. Na nasze zaproszenie licznie
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stawili się druhowie z OSP Ubocze w składzie: Aleksandra Sarzyńska,
Mariusz Kownacki, Adam Radkiewicz, Krzysztof Szczerbicki i Hubert Maksymiak. O organizację i morale w drużynie oraz prelekcję o
bezpieczeństwie zadbała prezes OSP Proszówka – Kamila Zajączkowska.
Pierwszą pomoc przedmedyczną zapewnił Patryk Bobik (poniekąd również druh OSP Proszówka).
W mocnym składzie na teren wydarzenia wjechali pokazowym radiowozem funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gryfowie – Paweł Jaworski i Rafał Polowy oraz Olga Łukaszewicz – rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. Dzieci chętnie odwiedzały stanowisko
przygotowane przez policję, na którym można było pobrać gadżety związane z bezpieczeństwem. Pani rzecznik poprowadziła ciekawą pogadankę
na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji.
Drużynę Mundurowych uzupełniła inspirująca grupa młodych ludzi
z klasy 2TL Technikum Leśnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim. Młodzież niezwykle ciekawie opowiadała o korzyściach płynących z nauki w klasie leśników. Prezentowała
również rekwizyty związane z ekosystemem leśnym.

Byli z nami: Anna Mróz, Aleksandra Krasucka, Natalia Gagatek,
Katarzyna Burawska i Filip Śmigiel. Młodzieżą opiekowała się Małgorzata Szczepańska. Specjalnymi członkami ekipy były psy Rex oraz
Fredzio, które odegrały swoją edukacyjną rolę w pogadankach o bezpieczeństwie.
O strefę poradnictwa dla rodziców zadbał Powiat Lwówecki i Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim. Rodzice oraz młodzież mogli skorzystać na miejscu z porad psychologa (Joanna Smusz),
logopedy (Małgorzata Szczepańska) oraz pedagoga (Paweł Szabla), jak
również umówić się na konkretne terminy spotkań.
O wakacyjną nutę i profesjonalne nagłośnienie zadbał Grzegorz
Baszak. Podsumowując: Z taką ekipą, która pracowała przy realizacji wydarzenia można przenosić góry! Ponadto do haseł przewodnich festynu
należy dopisać kilka nowych: współpraca, sprawna organizacja, zrozumienie, radość, luz, uśmiech i świetna zabawa.
Wakacje uważamy za otwarte! Dziękuję z całego serca!!!
Anna Michalkiewicz
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Teatr w Małym Mieście
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy z Fundacją
Wspierania Twórczości Niezależnej zaprasza na wakacyjne spektakle
dla dzieci. Już 22 lipca (czwartek)
od godz. 17.00 na gryfowskim rynku obejrzycie dwa spektakle Teatru
Łata.
godz. 17.00 „Morskie opowieści” – to
spektakl utrzymany w konwencji teatru ruchu, rzadko spotykanej wśród propozycji dla
dzieci. Dzięki lekkiej formie z wyraźnymi odniesieniami do slapstiku rodem z niemego kina jest wspaniałą atrakcją dla całych rodzin, bowiem
uczy i bawi jak filmy z Charlie Chaplinem. Przesłaniem spektaklu jest
myśl, iż ciągle czegoś szukamy nie dostrzegając, że to, co najcenniejsze
jest tuż obok nas.
godz. 18.15 „Podróże dookoła świata” – to interaktywny program
teatralny dla dzieci, podczas którego widzowie wraz z aktorami odwiedzają najdalsze zakątki świata. Magiczna podróż zawiedzie ich na Dziki
Zachód, do Hiszpanii, do Afryki, do Mroźnej Krainy Eskimosów i do
Szkocji. W każdym zakątku świata dzieci poznają specyfikę danego rejonu uczestnicząc w charakterystycznych zabawach i etiudach teatralnych,
prowadzonych przy typowej dla danego miejsca muzyce. Jest to dynamiczny program, pełen balonowych niespodzianek, okraszony deszczem
wystrzałowych konfetti. Zapewniamy niemal godzinę niezmordowanej
zabawy, podczas której rodzice zapomną, że mieli dzieci;-)
Spektakle prezentowane w ramach projektu Teatr w Małym Mieście, dofinansowane są ze środków Fundacji PZU.
Zapraszamy!

Mamy gotową diagnozę!
Drodzy Państwo! Zakończyliśmy intensywną część badawczo-analityczną w projekcie „Kultura pod strzechami-pokaż swój potencjał!” dofinansowanym ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021”. Dziękuję każdej osobie, która pomogła nam zrealizować badania w najtrudniejszym, pandemicznym czasie
(marzec-maj). Największe podziękowania kieruję do dyrektorów oraz
pedagogów ze szkół i przedszkola. Dzięki Wam udało się! Dziękuję zaprzyjaźnionym seniorkom, które pomogły dotrzeć do grupy 60+ bez konieczności osobistego kontaktu. W imieniu zespołu badawczego dziękuję
każdej osobie która wzięła udział w spotkaniach on-line oraz w badaniach
internetowych i telefonicznych.
Diagnozę możecie znaleźć na naszej stronie www.mgok.gryfow.pl w
zakładce Dom Kultury+
Zapraszam do lektury!
Uwaga! Dla zainteresowanych przekażemy wersje papierowe diagnozy. Proszę o wcześniejszy kontakt pod nr 75 78 12 900.
Kłaniam się nisko!
Anna Michalkiewicz wraz z zespołem badawczym.
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Warsztaty dla wnioskodawców
w projekcie „Kultura pod
strzechami-pokaż swój potencjał!”

Najlepsze inicjatywy
nagrodzone

W środę 16 czerwca gościliśmy w skromnych progach M-GOK wyjątkowego gościa. Przybył do nas Marek Sztark - wybitny animator kultury i
rozwoju lokalnego, a jednocześnie animator wyznaczony przez Narodowe
Centrum Kultury. Marek Sztark poprowadził spotkanie projektowe dla
potencjalnych wnioskodawców w naborze na inicjatywy lokalne w projekcie "Kultura pod strzechami-pokaż swój potencjał!"
Frekwencja dopisała. Odwiedzili nas mieszkańcy, którzy planowali
realizację swoich pomysłów dla społeczności lokalnej przy wsparciu naszym i Narodowego Centrum Kultury. Nasz gość wyjaśnił uczestnikom
na czym polega program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, rozwiał wątpliwości związane z aplikowaniem i zainspirował do działania.
W ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury+
Inicjatywy lokalne 2021" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu wyłoniliśmy w dniu 23 czerwca inicjatywy zgłoszone w naborze.
Komisja konkursowa złożona z autorów wszystkich pomysłów oraz
osób nie będących wnioskodawcami (Bożena Mulik, Marzena Szuflicka,
Anna Michalkiewicz) oceniła 9 złożonych wniosków. Nad całością prac
czuwał animator Narodowego Centrum Kultury-Marek Sztark.
Przed rozpoczęciem prezentacji pomysłów autorzy wspólnie z animatorem opracowali kryteria dobrej inicjatywy. Ostatecznie pomysły zostały
ocenione pod kątem zgodności z rekomendacjami wynikłymi z przeprowadzonej diagnozy lokalnej, realności, racjonalnych finansów, zakładanych rezultatów oraz uczestnictwa mieszkańców.
Do realizacji przyjęto najwyżej ocenione inicjatywy na łączną kwotę
22.000,00 zł:
„Sztuki z życia wzięte-gryfowski teatr osobliwości” – Magdalena Włodarczyk;
„Kultura to TY-daj się poznać!” – Agnieszka Toros;
„Nigdy nie zaginie ludowe śpiewanie” – Marian Pukacki;
„Koło gospodyń miejskich” – Teresa Polesiak, Danuta Jańczyk;
„Gryfowski Teatr pod Fontanną/Gryfowskie Czytanie Wielkich Dzieł
Literatury/Władysław Stanisław Reymont-Chłopi-cz. 1 „Jesień” – Katarzyna Bronowicka, Mieczysław Gnach;
„Gryfowianina portret współczesny” – Małgorzata Szczepańska
„Wieczorny obchód miasta” – Towarzystwo Miłośników Gryfowa
Serdecznie gratulujemy wszystkim wspaniałych, kulturotwórczych
pomysłów. Wiemy, że dla Was kultura się liczy!
Teraz przyszedł czas na złożenie raportu z realizacji pierwszej części
projektu „Kultura pod strzechami-pokaż swój potencjał!”. Po uzyskaniu
pozytywnej oceny z Narodowego Centrum Kultury i przyznaniu środków
na realizację drugiego etatu czekają nas kolejne, intensywne miesiące pracy i wiele ciekawych, wspólnych wyzwań.
Nie możemy się już doczekać!
Anna Michalkiewicz wraz z zespołem
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Wyniki wyborów uzupełniających

Jednogłośne absolutorium
dla burmistrza Gryfowa
We wtorek, 29 czerwca odbyła się
sesja zwyczajna absolutoryjna Rady
Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Obrady zorganizowano w sposób hybrydowy, radni obradowali w sali posiedzeń
Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie
Śląskim, goście uczestniczyli w obradach online. W sesji wzięło udział 15
radnych. Gościli na niej również przedstawiciele Powiatu Lwóweckiego: starosta Daniel Koko, przewodnicząca Rady
Powiatu Małgorzata Szczepańska oraz
radna Helena Okulowska.

13 czerwca przeprowadzono głosowanie w wyborach uzupełniających
do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w okręgu nr 11 (Proszówka,
Wieża). Wybierano w w/w okręgu jednego kandydata.
Ilość uprawnionych do głosowania – 532
Karty do głosowania wydano 182 osobom, co stanowi 34,4 % uprawnionych do głosowania. Głosów ważnych oddano – 182.
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów
1) Dariusz August – 19– 11% głosujących
2) Marek Sieradzki – 163 – 89 % głosujących
Radnym został Sieradzki Marek zam. Wieża, który 29 czerwca 2021
r. złożył ślubowanie Radnego w czasie sesji zwyczajnej Rady Miejskiej
Gminy Gryfów Śląski. Życzymy panu radnemu godnego reprezentowania mieszkańców okręgu oraz realizacji zamierzeń i planów.
Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak

Obrady rozpoczęto od zaprzysiężenia nowego radnego Marka Sieradzkiego, który 13 czerwca wygrał wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Wieża-Proszówka.
Głównym tematem obrad był Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski
za rok 2020 oraz przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2020 r. Raport był wyjątkowy, gdyż dotyczył roku naznaczonego pandemią covid-19, w związku z czym, po przedstawieniu dokumentu przez burmistrza, pojawiło się sporo pytań. Radni pytali m. in. o
realizację programu turystycznego zagospodarowania gminy, wieloletni
program gospodarki wodno-ściekowej, poruszono problem monitorowania najbardziej newralgicznych miejsc w gminie, w których mieszkańcy
nielegalnie gromadzą odpady. Pytano też o wydatki na kulturę w tym
trudnym okresie, a także o miejsce dla młodzieży, którego brakuje w naszym mieście, tu burmistrz zaprosił radnych do debaty i wypracowania
wspólnego pomysłu w tym temacie. Po dyskusji nad Raportem podjęto
uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl. Włodarzowi Gryfowa udzielono votum zaufania przy jednym
głosie wstrzymującym się.
Kolejnym punktem sesji było przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 r. Sprawozdania
przedstawili skarbnik Marek Kurec oraz burmistrz Olgierd Poniźnik.
Po wysłuchaniu wystąpień przedstawiono pozytywną opinię Komisji
Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące sprawozdania. Także pozostałe komisje stałe Rady Miejskiej przedstawiły pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu za rok 2020. Następnie podjęto
uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz w sprawie absolutorium dla burmistrza za
2020 r. Radni udzielili burmistrzowi absolutorium jednogłośnie.
Na stronie internetowej BIP www.bip.gryfow.pl w zakładce Prawo lokalne dostępne są nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej. Zapraszamy do
zapoznania się.
M. Wojciechowska

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy w roku 2021 znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz na stronie
internetowej www.gryfow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce
nieruchomości.
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Dotacje przyznane
Gminie Gryfów Śląski
Jak już wcześniej informowaliśmy, w marcu br.,
w imieniu Gminy Gryfów Śląski zostały złożone
aplikacje, w odpowiedzi na ogłoszone przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego dwa konkursy pn.:
„Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021”
i „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2021 roku”.
Celem pierwszego konkursu jest wsparcie rozwoju
gmin Dolnego Śląska o niskich dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych
gminy, wpisujących się w cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego.
Zgłoszony przez Gminę Gryfów Śląski w tym konkursie projekt oceniono pozytywnie i została przyznana na jego realizację dotacja w kwocie
123 658 zł. Szacunkowy całkowity koszt projektu to blisko 180 tys. zł.
Przedmiotowy projekt obejmuje budowę oświetlenia zewnętrznego typu
LED zasilanego energią słoneczną przy drogach i chodnikach będących
pod zarządem Gminy Gryfów Śląski – w kilku lokalizacjach oraz - wykonanie nawierzchni zatoki parkingowej przy drodze będącej pod zarządem
w/w gminy - przy ul. Lipowej w Gryfowie Śląskim – dz. nr 242.
Określone w ramach ww. projektu lokalizacje punktów świetlnych to
miejsca, w których nie ma możliwości zasilenia oświetlenia ulicznego z
istniejącej sieci energetycznej lub zainstalowanie tam energetycznych sieci zasilających jest ekonomicznie nieracjonalne, w zestawieniu z alternatywnym oświetleniem solarnym.
Celem przedmiotowego zadania jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego, w tym zwiększenie bezpieczeństwa publicznego
oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej na potrzeby społeczności lokalnej.
Natomiast do konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2021 roku”,
Gmina Gryfów Śląski zgłosiła projekt pn.: „Oczyszczenie zbiornika
wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zielonego i

Nowe boiska sportowe

12 maja w Gryfowie Śląskim została podpisana umowa na budowę boisk wielofunkcyjnych przy szkole podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim.
Zakres inwestycji obejmuje:
Boisko wielofunkcyjne (A) obejmujące funkcje: dwóch szt. boisk do
koszykówki o wym. 15x28 m, - boiska do piłki ręcznej o wym. 20x40
m, - boiska do piłki siatkowej o wym. 18x9 m, - kortu tenisa ziemnego o
wym. 23,78x10,97 m o nawierzchni polipropylenowej;
Boisko wielofunkcyjne (B) obejmującego funkcje: – boiska przystosowanego do piłki nożnej o pow. 20x40m, o nawierzchni polipropylenowej, – boiska do gry w dwa ognie o wym. 9x12m, – rzutni do rzutu
kulą, – skoczni do skoku wzwyż, – bieżni okrężnej trzytorowej o dł. 200
m, – bieżni jednotorowej o dł. 60 m, – skoczni do skoku w dal i trójskoku
o nawierzchni poliuretanowej;
Boisko wielofunkcyjne (C) dla dzieci młodszych z klas I-III o wym.
zewn. 12x24m, obejmującego funkcje boiska przystosowanego do gry w
piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę o nawierzchni polipropylenowej.
Ponadto roboty budowlane obejmują jest montaż piłkochwytów, budowę nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej dla ruchu pieszego,
wymianę ogrodzenia bezpośrednio przylegającego do terenu nowo powstałych boisk, montaż oświetlenia zewnętrznego, montaż elementów
małej architektury.
Boisko po obwodzie zewnętrznym wykończone opaską z kostki brukowej betonowej, szerokości 74 cm. Przedmiotem zamówienia jest także
wyposażenie boiska w stały sprzęt sportowy.

nadanie mu funkcji publicznej – miejsca spotkań o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym we wsi Ubocze w gminie Gryfów Śląski”.
Całkowity koszt ww. projektu oszacowano na poziomie prawie 65
tys. zł., w tym przyznana dotacja to kwota 30 tys. zł. W rezultacie jego
realizacji zostanie utworzona przestrzeń publiczna - miejsce spotkań o
charakterze rekreacyjno-edukacyjnym we wsi Ubocze, poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego i przyległego do niego, dotychczas nieużytkowanego, terenu zielonego. Z ww. miejsca będą korzystali nie tylko
mieszkańcy Ubocza, ale także przybywający tam turyści oraz inne osoby
korzystające z drogi publicznej przebiegającej bezpośrednio przy tym zagospodarowanym obiekcie.
Ponadto, z uwagi na specyficzne walory przyrodnicze tego miejsca,
jako początku cieku wodnego – rzeki Olszówka, która tutaj rozpoczyna
i kontynuuje swój długi bieg przez inne miejscowości i tereny gmin naszego regionu – stanowi ono bardzo ciekawe miejsce dla różnego rodzaju
działań edukacyjno-dydaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży
w obszarze ochrony środowiska, ekologii i zrównoważonego rozwoju.
Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do podniesienia
atrakcyjności turystycznej Ubocza i całego obszaru wiejskiego gminy
Gryfów Śląski oraz pozytywnie wpłynie na racjonalne gospodarowanie
wodami, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego ww.
obszaru wiejskiego i aktywizacji ludności tam mieszkającej.
Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
UGiM Gryfów Śląski Krzysztof Rozenbajger

Awarie wodociągowo-kanalizacyjne
poza godzinami pracy ZBGKiM
prosimy zgłaszać
pod nr tel.: 500-117-064

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszej umowy
w terminie do dnia 31 sierpnia 20201 roku. Całkowita Wartość inwestycji wyniesie 2 185 136,59 zł Wykonawcą jest firma Bellsport Grzegorz
Leszczyński z Bytomia.
Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków własnych budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz współfinansowany w ramach Programu „Sportowa Polska” – edycja 2020 – na kwotę 1 092 500 zł.
podinsp. ds. inwestycji i infrastruktury Rafał Olszówka
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