
Protokół Nr XXXIII/2017

z sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 29 czerwca 2017 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Popów

W sesji uczestniczyli:

Radni wg załączonej listy obecności ( nieobecny- radny Zenon Wers)

Sołtysi wg załączonej listy obecności

Wójt Gminy -  Bolesław Świtała

Sekretarz Gminy -  Ewa Kardas Bernaś

Kierownik GOPS -  Małgorzata Solnica

Wydział Prewencji Policji w Kłobucku - Maciej Szyszka, Tomasz Solnica, 

dzielnicowy regionu nr 10 -  asp.szt. Dariusz Sadziński 

Prezes OSP Rębielice Królewskie - Krzysztof Makles

Przebieg obrad sesji:

Ad.1

Przewodniczący otwiera sesję Rady Gminy. Wypowiada słowa „Otwieram 
XXXIII sesję Rady Gminy Popów” oraz „Stwierdzam, że sesja jest prawomocna, gdyż 
w sesji bierze udział 14 radnych”. Przewodniczący Rady Gminy Popów powitał 
przybyłych na sesję zaproszonych gości:

podinspektora Macieja Szyszkę - naczelnika Wydziału Prewencji Powiatowej Policji 
w Kłobucku

starszego sierżanta Tomasza Solnicę -  Wydział Prewencji Powiatowej Policji w 
Kłobucku

asp.szt. Dariusz Sadzińskiego - dzielnicowego regionu 10 

p. Krzysztofa Maklesa - prezesa OSP Rębielice Królewskie

Ad.2

Przewodniczący Rady Gminy Wróż Henryk przedstawia proponowany 
porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.



4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Popów.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy oraz czynności podjęte w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie letnim.

7. Informacja o funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy 
Popów.

8. Informacja na temat Publicznego Transportu Zbiorowego.

9. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2016 r.

10. Informacja dotycząca realizacji programu „Rodzina 500+".

11. Dyskusja.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Zapytania sołtysów i mieszkańców.

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

- Uchwała w sprawie zmian w budżecie.

- Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody 
budżetu Gminy Popów instrumentem płatniczym

-Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Popowie przyjętego uchwałą Nr 100/XVI11/2016 z dnia 19 maja 2016 r.

15. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Popów.

Przewodniczący pyta czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad sesji.

Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała i wnosi o wprowadzenie do 
porządku obrad uchwał:

• w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach

• w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawady w gminie 
Popów.

Pan Wójt wyjaśnił, że w/w uchwały zostały przedstawione radnym i omówione przez 
skarbnika na posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do proponowanego 
porządku obrad, i jeśli nie ma to przystępujemy do głosowania. Kto jest za 
przedstawionym porządkiem obrad sesji wraz z wnioskiem wniesionym przez Wójta 
Gminy odnoście wprowadzenia w/w uchwał.



Wszyscy radni jednogłośnie głosują za porządkiem obrad Sesji wraz ze zmianami.

Ad.3

Radny Józef Macherzyński proponuje, aby protokoły z poprzednich sesji 
przyjąć bez czytania. Radny zapoznał się z protokołami i stwierdził, że 
odzwierciedlają one przebieg ostatnich sesji.

Radni głosują za przyjęciem protokołów z poprzednich sesji bez czytania:

„za” -  13

„przeciw” -  0

„wstrzymało się” -  1 (Radny Paweł Zatoń)

Ad.4

Do komisji Uchwał i Wniosków radni zgłaszają następujące kandydatury:

1/ Piotr Targoński 

2/ Józef Macherzyński 

3/ Beata Praszczyk

Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na pracę w komisji.

Przewodniczący Rady Gminy Wróż Henryk poddaje skład komisji Uchwał i Wniosków 
pod głosowanie.

Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem komisji.

Ad.5

Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała, który składa sprawozdanie ze swej 
działalności międzysesyjnej, w trakcie, której:

- 26.05.2017 -  spotkałem się z przedstawicielami firmy DUON w/s 
doprowadzenia gazu do budynków użyteczności publicznej. Z taką propozycją 
wyszła firma Fruktus, która jest zainteresowana dostarczaniem gazu. Obecnie 
sprawa ta jest w trakcie analiz.

W tym dniu odbyło się również spotkanie z p. Banaszkiewiczem w sprawie projektu 
przebudowy drogi Annolesie -  Marianów.

- 30.05. -  spotkanie robocze radnych z p. Małgorzatą Krupą w sprawie budowy 
chlewni w Kamieńszczyźnie i masztu telekomunikacyjnego w Popowie

- 31.05. -  spotkanie w Urzędzie Gminy w Popowie z przedstawicielami firmy Play 
zainteresowanych budową masztu telekomunikacyjnego w Popowie oraz z 
pracownikami naukowymi Politechniki Częstochowskiej . W spotkaniu brali udział 
również przewodniczący Rady Gminy p. Henryk Wróż, p. Maciej Karpik mieszkaniec



Popowa, radny Janusz Krawczyk, sekretarz oraz. Monika Kowalczyk pracownik UG 
Popów.

- 01.06. - odbyła się w kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w 
sprawie p.Marcina Zomerfelda

- 04.06. - uczestniczyłem w zjeździe Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w 
Miasteczku Śląskim

- 05.06.- razem z kierownikiem K. Moczkiem uczestniczyłem w spotkaniu z 
nauczycielami w szkole w Więckach. W wyniku tragedii jaka miała miejsce
29.05.2017 zginęła p. Julita Sieja dyrektor GZSP nr 4 w Więckach. Od dnia
05.06.2017 obowiązki dyrektora w GZSP nr 4 w Więckach zostały powierzone p. 
Ryszardzie Badura na okres 10 m-cy

- 07.06. -  został zawarty akt notarialny u notariusza w Opolu dot. działki w 
Smolarzach pod kanalizację

- 08.06.- odbyło się spotkanie z p. M. Krupą w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

-14.06.- odbyła się sesja nadzwyczajna w sprawie podjęcia uchwały przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponadto 
odbyło się spotkanie przedsesyjne, na którym omówiono porządek dzisiejszej sesji

-15.06. -  udzieliłem ślubu poza USC -  w Ośrodku pod Grzybkiem

-17.06.- udzieliłem ślubu w USC

-19.06.- odbyło się spotkanie z w sprawie podłączenia studni w Kamieńszczyźnie do 
sieci wodociągowej. 30 czerwca podamy mieszkańcom wodę z nowego ujęcia. W 
wyniku przeprowadzonych pierwszych badań zawartość azotanów wynosi 19mg/l. W 
zeszłym tygodniu próbki wody zostały pobrane przez Sanepid w Kłobucku i stację w 
Wieluniu.

- 20.06. - uczestniczyłem w rozprawie sądowej w sprawie wydania gruntów w 
Rębielicach Królewskich. W tej sprawie sąd powołał biegłego.

- 20.06.- uczestniczyłem w zebraniu walnym LGD „ Zielony Wierzchołek Śląska” w 
Kłobucku

- 21.06. - odbyła się rozprawa sądowa , w której zapadł nieprawomocny wyrok, 
dotyczy działek za szkołą w Rębielicach Królewskich o pow. 63 ary.

-22.06. -  spotkanie w Urzędzie Gminy Popów z nadleśniczym Półtorakiem w 
sprawie dotyczącej lokalu p. Kałat. Nadzór budowlany nie dopuścił lokalu do 
dalszego użytkowania. Jedynym rozwiązaniem na chwilę obecną jest zakup 
kontenera mieszkalnego, w którym zamieszkałaby p. Kałat.

- 23. 06. -  Uczestniczyłem razem z Przewodniczącym Rady Gminy p. H. Wróż i 
radnym p. K. Owczarkiem w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017 w 
Gimnazjum w Zawadach.

Nadmieniam, że obecnie został ogłoszony konkurs na dyrektora Gminnego Zespołu 
Szkolno -  Przedszkolnego Nr 5 w Zawadach.



- 24.06. - Udzieliłem dwóch ślubów, jeden w Słonecznym Brzegu w Zawadach , 
drugi w USC.

- 28.06. - spotkanie z komendantem PSP w Kłobucku - p. Desperakiem w sprawie 
złożenia wniosku dotyczącego budowy strażnicy w Wąsoszu za pośrednictwem 
komendanta PSP.

- 28.06. -  Wczoraj przeszła nad naszą gminą wichura , w wyniku której zostało 
poszkodowanych wielu mieszkańców naszej gminy : Zbory, Florianów, Rębielice 
Królewskie. W akcji usuwania szkód uczestniczyli nasi strażacy, ponadto zostały 
wysłane w teren służby w celu przyznania poszkodowanym pomocy.

Ad. 6

Podinspektor Maciej Szyszka - naczelnik Wydziału Prewencji Powiatowej Policji w 
Kłobucku przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Popów 
za okres od 01.01.2017 roku do dnia 31.05.2017 roku co stanowi załącznik do 
protokołu.

Podsumowując podinspektor M. Szyszka nakreślił zadania dla Policji na okres letni:

• dzielnicowi spędzać mają 90 % czasu pracy w rejonie

• zwiększona zostanie liczba patroli prewencyjnych

• kontakt z dzielnicowymi za pośrednictwem telefonu, maili, , aplikacji „mój 
dzielnicowy”.

Głos zabrał sołtys K. Makles -  zwracając uwagę na to, że

• na drodze z Popowa do Wąsosza gałęzie drzew spotykają się na górze

• Policja na drogach powinna być widoczna , a na Makuszyńskiego jeżdżą 
kierowcy jak szaleni

Sołtys A. Radek -  skrzyżowanie obok gminy jest bardzo niebezpieczne, szczególnie 
kiedy wyjeżdża się z drogi z Zawad.

Radny K. Bęben - Chciałem podziękować dzielnicowym za trud i pracę jaką 
wykonują aby nam żyło się bezpieczniej.

Radna B. Praszczyk -  serdecznie dziękuję za owocną współpracę z GOPS-em w 
Popowie.

Sołtys W. Randak- chodzi o bezpieczeństwo na skrzyżowaniu w Smolarzach, obok 
parkowane są samochody i to utrudnia wyjazd na drogę wojewódzką.

Radny K. Bęben- mieszkańcy nie mają gdzie parkować i prośba do Wójta aby 
wybudować tam parking.

Radny J. Bźdźion - Pan Łyko w Wąsoszu parkuje samochody na parkingu 
kościelnym w Wąsoszu.

Przewodniczący H. Wróż- Czy policja może nakazać zrobienie porządku na posesji?



Podinspektor M. Szyszko - Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową to przygotuję 
notatkę do rejonu Zarządu Dróg , nie wiem czy przyniesie to pozytywny skutek ale 
tyle może zrobić policja. Dziękuję za wszystkie słowa pochwały, płynące pod naszym 
adresem. Jest nam niezmiernie miło.

Jeśli chodzi o skrzyżowanie w Zawadach to powinno to być uwzględnione w 
projekcie przebudowy drogi wojewódzkiej 491. Dokonamy lustracji tego skrzyżowania 
i wystosujemy pismo do administratora tej drogi 491.

Jeśli chodzi o utrzymanie porządku na posesji, to tylko regulamin dotyczący 
utrzymania porządku i czystości na terenie gminy pozwala na upomnienie 
właściciela posesji, aby zajął się porządkiem na swojej działce.

W związku z tym , że nie było więcej pytań Przewodniczący H. Wróż podziękował 
przybyłym policjantom i ogłosił 10 minutową przerwę - godz.9.55.

Obrady wznowiono o godz. 10.07.

Ad.7.

Informację o funkcjonowaniu jednostki OSP Rębielice Królewskie przedstawił 
Krzysztof Makles - prezes OSP Rębielice Królewskie, co stanowi załącznik do 
protokołu.

Informacje o funkcjonowaniu jednostki OSP Popów przedstawił radny Łukasz 
Tasarz , nadmienił, że W. Konieczny prezes OSP Popów obecnie przebywa na 
zwolnieniu lekarskim. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Informację o funkcjonowaniu jednostki OSPWięcki przedstawił radny Robert 
Zagrodnik - prezes OSP Więcki, co stanowi załącznik do protokołu.

Radny Zagrodnik nadmienił, że główną bolączką jednostki OSP Więcki jest brak 
termomodernizacji budynku OSP. Ponadto nadmienił, że współpraca z Gminą i 
Zarządem układa się pomyślnie.

Informację o funkcjonowaniu jednostki OSP Zbory odczytała w imieniu prezesa OSP 
Zbory Roberta Matyszczaka sekretarz gminy Popów, co stanowi załącznik do 
protokołu.

Informacja o funkcjonowaniu jednostki OSP Wąsosz i Dębie nie została złożona.

Ad. 9

Sekretarz gminy Popów Ewa Kardas- Bernaś odczytała informację o realizacji 
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie Popów za 2016 rok, co stanowi 
załącznik do protokołu.

Ad. 10

Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie przedstawiła



informację dotyczącą realizacji Programu 500+, co stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11,12,13

Radny Łukasz Tasarz zwrócił się z pytaniem, co dalej z remontem drogi w 
Dąbrówce. P. Kucharczyk -  dyrektor Zarządu Powiatowego Dróg deklarował, że do 
końca II kwartału zostanie droga naprawiona. Działania Zarządu są skandaliczne. 
Proszę o pomoc w wysyłaniu pism, a także o zaproszenie starosty na najbliższą 
sesję, który jest Jego przełożonym

Radny Zagrodnik w swojej wypowiedzi zaznaczył, że w tym roku wykaszanie traw 
przy drogach jest skandaliczne. Ponadto stan dróg jest fatalny, uszkodzona jest 
droga od wiaduktu w Lelitach w stronę powiatu pajęczańskiego, tam nikt nie 
dojechał nawet paczerem. Na chwilę obecną trzeba tam zerwać wszystko i położyć 
nowy dywanik . Jestem skrajnie niezadowolony z działalności Powiatowego Zarządu 
Dróg. Wczorajsze ulewy spowodowały, ze cała woda z Więcek wpływa do 
Błachowiczów. Proszę o udrożnienie tamtejszej studzienki, wówczas woda będzie 
odprowadzana do sadzawki koło Strzelczyka.

Radny Paweł Zatoń -  Zgłaszałem dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg 
wykoszenie i wycięcie krzaciorów w stronę Władysławowa. Nawet dzwoniłem w 
zeszłym tygodniu, w rozmowie dowiedziałem się, że wykonawca nie wywiązuje się z 
swoich obowiązków.. W związku z powyższym proszę o napisanie pisma do starosty 
,że Powiatowy Zarząd Dróg nie wywiązuje się z swoich obowiązków.

Radny Józef Macherzyński -  Zbliżają się żniwa. Na Kamieńszczyźnie druty 
telefoniczne wiszą od nr 7 do 47. Został wysłany w dniu 20.06.2017 mail przez 
informatyka p. K. Krawczyka , którego treść została odczytana ale do tej pory nie ma 
żadnego odzewu. Może Gmina by się tym zajęła.

Radny Jerzy Kasprzak- Straż Pożarna w Rębielicach cieszy się dużym zaufaniem, 
jednak ich bolączką jest brak samochodu, może w końcu doczekamy się nowego 
wozu strażackiego. Ponadto zbliża się 100 rocznica straży w Rębielicach czy będzie 
z tej okazji wykonana termomodernizacja budynku remizy?

W grudniu rozmawialiśmy o dożynkach, chciałem się dowiedzieć czy będą w tym 
roku dożynki gminne.

Sołtys Rębielic Królewskich Adam Radek - studzienka koło Wersa zarwana, chodzi 
ojej naprawienie. Ponadto proszę o wyrówniarkę na zakręt na ul. Królewską, a także 
o powieszenie lustra na zakręcie obok zlewni. Również o usunięcie powalonej lipy 
na stodole u p. Desperak.

Sołtys Antoni, Lelit, Płaczek Jacek Leszczyński -  Czy można by przysłać 
podkaszarkę by wykosić na skrzyżowaniu Więcki -  Lelity . Ponadto przy drodze 
Więcki -  Antonie należałoby wyrwać krzaciory i naprawić tę drogę. Proszę również o 
wyrówniarkę na drogę Antonie- Lelity w lesie.

Radny K. Bęben zaproponował aby na sesję sierpniową zaprosić starostę i 
ponownie dyrektora Zarządu Dróg, niech się tłumaczą z nie wykonania obiecanych 
robót. Dziury w drodze miały być wycinane, wycieli jedną to obok zostawili drugą.



Redaktor Gazety kłobuckiej opisał mnie w gazecie za to, że za ostro odezwałem się 
do dyrektora Zarządu Dróg

Radny R. Zagrodnik -  nie wolno nic powiedzieć, bo zaraz zostanie radny opisany.

Przewodniczący H. Wróż- jak my sami nie wykosimy traw przy drogach powiatowych 
to Zarząd nic nie zrobi. Obecnie skazani czyszczą drogę w zawadach ul. 
Wypoczynkowa, Turystyczna.

Chciałbym tylko zaznaczyć, że przy posesji Misiaka na drodze powiatowej znajduje 
się okropnie duża dziura.

Radny J. Bździon - W swojej wypowiedzi zaznaczył, że w tym roku to remont dróg to 
takie babranie. Zwracałem uwagę Majowi, który łatał drogę Nowa Wieś -  Kule, że 
zamiast łatać to należy wycinać i zalewać dziury. Teraz po tym łataniu droga 
wygląda jakby były na niej porozrzucane czapki. Ponadto radny przypomniał o 
oświetleniu ulicznym na Nowej Wsi. Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za to 
zadanie działa bardzo opieszale.

Sołtys Zawad E. Borecki - Wybija szambo i ścieki idą od Jacka Tokarskiego ,
Lizureja. Może należy tylko podnieś studzienkę wyżej i wszystko będzie w porządku. 
Proszę aby Tomek Randak tam podjechał i to zobaczył.

Sołtys Dąbrowy W. Randak zwrócił uwagę na fatalne wykoszenie trawy przy drodze 
wojewódzkiej 491, w rowach teraz stoją takie chochoły i wygląda to okropnie.

Sołtys Kamieńszczyzny K. Makles zwrócił uwagę na to, że mieszkańcy 
Kamieńszczyzny zostali pozbawieni drogi do rzeki, która biegła między Troniną a 
Labochą. Teraz jest zaorana. Niech gmina odtworzy drogę a tego co to zrobił obciąży 
kosztami.

Radny K. Bęben podkreślił w swojej wypowiedzi ,że na terenach innych gmin powiat 
łata drogi, wycina trawy, maluje pasy tylko u nas ciągle się powtarza ,że powiat nie 
ma pieniędzy i nic nie jest robione.

Radny R. Zagrodnik - chodzi o drogę gminną w Antoniach. Jest to sprawa pilna , 
bowiem spotkanie z p. Banaszkiewiczem i geodetą p. Zawadą było w 2016 roku i od 
tej pory nic się nie dzieje. Jest to sprawa priorytetowa.

Przewodniczący udzielił głosu Wójtowi, który odniósł się do powyższych zagadnień.

Majątek Ochotniczych Straży Pożarnych wszystkich 6 jednostek wynosi 2 137 000 
złotych. Wyposażenie jednostek w niezbędny sprzęt ratowniczy jest prawidłowy.
Jeśli są jakieś niedoskonałości, to należy stwierdzić, że niemałe środki 
przeznaczamy na OSP. Jeśli wspomnieć tylko o najbliższych wydatkach to zakup 
samochodu dla Rębielic Królewskich, czy tez budowa strażnicy w Wąsoszu to są 
niemałe pieniądze. Jeśli chodzi o termomodernizację remiz w Rębielicach i w 
Więckach to jeśli tylko będzie można składać ponowne wnioski to prezesi tych 
jednostek poprzez firmy złożą nowe wnioski. W tym miejscu chciałbym złożyć 
podziękowanie strażakom , którzy brali udział w usuwaniu szkód powstałych w 
wyniku wczorajszej nawałnicy. ( 28.06.2017)

Temat dróg powiatowych dominuje na sesjach od pewnego czasu. Należy zwrócić 
uwagę na tematy dotyczące remontu dróg i wykaszania rowów przy drogach



powiatowych. Starostwo tłumaczy się, że na terenie gminy Popów remontuje się 
drogi , czego przykładem jest w ubiegłej kadencji remont drogi w Rębielicach 
Królewskich. Sam radny Kasprzak chwalił rzetelne wykonanie tej drogi i przytaczał 
zadowolenie mieszkańców. Obecnie starostwo poszerza drogę Zawady- Mokra -  
Kłobuck. Zostało już wykonane nowe pobocze , teraz frezuje się drogę aby położyć 
nową nakładkę. Gmina chce pozyskać ten frez aby móc poprawić min. drogę na 
ulicy Piwnej. Starostwo zwróciło się do nas pismem o dofinansowanie remontu tej 
drogi. Nadmieniam, że wcześniej została przeznaczona kwota 135 000 złotych. 
Obecnie starostwo zwróciło się o kwotę 65 000 złotych argumentując to 
położeniem nowej nakładki na całej szerokości drogi . Decyzja co do pomocy 
finansowej dla powiatu kłobuckiego należy do rady gminy.

Naszej gminie chodzi jedynie o to aby powiat złożył wniosek w ramach schetynówek 
na drogę Florianów -  Zbory -  Popów skrzyżowanie z ul. PCK. Myślę, że starostwo 
nie wycofa się z obietnicy i wniosek na w/w drogę zostanie złożony. Chociaż 
starostwo chce złożyć wniosek na schetynówkę na drogę Kłobuck- Kamyk -  
Smugi.

Jeśli chodzi o wykaszanie to jeżdżę po gminie i widzę jak to wygląda. Uwagi 
kierujemy do Zarządu Dróg ale nie zawsze są one uwzględniane. Przewodniczący 
H. Wróż dopilnowuje skazanych przy wykaszaniu poboczy i innych odcinków 
rowów. Z tego co mi wiadomo, starostwo wyłoniło wykonawcę z Kielc na 
wykaszanie dróg powiatowych , cena wynosi 5 gr / m2

Pan Wójt nadmienił, że jutro tj. 30.06.2017 roku uruchamiamy ujęcie wody w 
Kamieńszczyźnie. Przyłącze do nitki wodociągowej zostało wykonane nocą i 
mieszkańcy nie odczuli brak wody. Odwiert, uzbrojenie wykonaliśmy gospodarczym 
sposobem i koszt wyniósł 200 000 zł.

Odnosząc się do zwisających drutów telekomunikacji, wójt nadmienił, że w latach 90 
ubiegłego stulecia gmina przeznaczyła 4 min złotych na telefonizację , z której 
skorzystało większość mieszkańców naszej gminy. Obecnie większość ludzi 
posiada telefony komórkowe i sama telekomunikacja nie interesuje się porzuconymi 
przewodami .

Co do umieszczenia lustra koło zlewni to w tej sprawie zostanie wystosowane 
pismo do Zarządu Dróg. Powiatowych.

Jeśli chodzi o równiarkę to będzie po żniwach.

Sołtys K. Makles poprosił aby wyrównać również drogę w lesie tj od Rębielic po 
mostek w lesie.

Pan Wójt obiecał zaprosić na sesję sierpniową starostę p. Henryka Kiepurę.

Wójt poinformował radnych, że 30.06.2017 odbędzie się sesja wyjazdowa powiatu w 
Lipiu, na którą został zaproszony. Ponadto w Lipiu odbędzie się spotkanie w sprawie 
tuczami w Kamieńszczyźnie, biogazowni w Krzepicach i kurnika w Opatowie, w 
którym będzie uczestniczył razem z wice przewodniczącym Józefem Macherzyńskim.

Wójt obiecał radnemu Bździonowi, że z pracownikiem w sprawie oświetlenia na 
Nowej Wsi porozmawia w Jego obecności.



Co do wybijania szamba na ul. Makuszyńskiego to najprawdopodobniej jest to efekt 
wczorajszej nawałnicy.

Wójt również odniósł się do drogi prowadzącej do rzeki na Kamieńszczyźnie. Spór 
jest między dwoma sąsiadami, którzy nie mogą się dogadać. Droga ta jest Skarbu 
Państwa. Obecnie starostwo tym zarządza. Jeśli wojewoda zaakceptuje 
komunalizację, to wówczas będzie to droga gminna. Takich sytuacji na terenie gminy 
jest wiele, np., Zbory, ul, Nadrzeczna.

Wszystkie sprawy , które dotyczą dróg powiatowych kieruję do starosty.

Jeśli chodzi o opracowanie koncepcji drogi w Antoniach, to przygotowuje to p. 
Banaszkiewicz, zgodnie z umową ma przygotować ją do 30 czerwca 2017 roku.

Nie potrafię obecnie określić terminu realizacji tej drogi, bowiem jak sami radni 
wiedzą obecnie mamy wiele zadań, które musimy zrealizować, np. remont szkoły w 
Popowie, kanalizacja w Smolarzach, ogłoszenie przetargu na rozbudowę 
gimnazjum, ogłoszenie przetargu na budowę strażnicy w Wąsoszu.

Radny R. Zagrodnik wtrącił, że jeśli chodzi o tą inwestycję jak i oświetlenie na 
Antoniach to są one spychane na dalszy plan. A woda i prąd to podstawowe środki 
egzystencji.

Pan Wójt odpowiedział, że nie traktuje miejscowości Antonie po macoszemu, ale 
gmina musi racjonalnie gospodarować środkami, bowiem już teraz na jesień musimy 
dołożyć do oświaty około 289 107 złotych, co związane jest z reformą oświaty, która 
wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Rany P. Zatoń podkreślił w swojej wypowiedzi, że na Antoniach mieszka 12-15 osób 
i nie można wybudować tam drogi, tylko robi się ul. Rzeczną pomimo, że nikt tam nie 
mieszka.

Radny Zatoń odniósł się do linii telefonicznych, podkreślając w swojej wypowiedzi ,że 
są one najbardziej stabilne, jeśli chodzi o Internet. Zerwało światłowód na Zborach i 
już 2 dni nie ma Internetu. Linie telefoniczne są najlepsze jeśli chodzi o Internet, 
może nie jest on taki szybki ale najpewniejszy, testowałem sam, bo jestem 
informatykiem.

Radny zwrócił się z zapytaniem, kto konserwuje most bujany w Zawadach, bowiem 
brak jest w nim śrub samokontrujących, liny są nie konserwowane. Ponadto radny 
zwrócił uwagę ,że również koło mostu została uszkodzona kostka granitowa, którą 
należy poprawić.

Radny również zwrócił uwagę na jedną sprawę związaną z wpływaniem do urzędu 
protestu z podpisami dotyczącymi tuczami w Zawadach. Nadmienił, że wraz z 
sołtysem z Zawad w poniedziałek w dniu 12 czerwca 2017 dokumenty wraz z 
podpisami zostały złożone na sekretariacie.

Na obrady sesji przybył p. Krzysztof Nowak członek Zarządu Starostwa 
Powiatowego w Kłobucku, który został powitany przez Przewodniczącego Rady 
Gminy.



Głos zabrał ponownie radny K. Bęben, który zaproponował aby przekazać 
powiatowi na drogę Dąbrowa -  Lelity sumę 10 -15  tys. , aby została ona solidnie 
naprawiona. Może dojść do wypadku na tej drodze i wówczas będzie tragedia.

Radny J. Bździon- Na drogowskazie Nowa Wieś -  Kule zamalowano nazwę Kule. 
Najprawdopodobniej zrobiono to ze względu na fatalny stan nawierzchni tej drogi.

Głos zabrał zaproszony gość -  Krzysztof Nowak, który poinformował ,że odbyło się 
posiedzenie Zarządu, na którym omawiano stan dróg w powiecie. Zarząd dysponuje 
w tym roku kwotą 239 000 złotych na remont dróg, sami państwo widzicie, że jest to 
śmieszna kwota.

Ad.8.

Informację na temat Publicznego Transportu Zbiorowego złożył członek Zarządu 
Starostwa Powiatowego w Kłobucku - Krzysztof Nowak.

01.06.2017 roku została znowelizowana ustawa o publicznym transporcie 
zbiorowym. Łącznie jest wprowadzonych do wyżej wymienionej ustawy ok. 50 
poprawek. Gminę Popów obsługiwać będą 4 linie. Minimalnie przyjęto 2 kursy w 
dni robocze, a w święta 4, ale tylko na linii Popów -  Kłobuck.

Należy nadmienić ,że z dotychczasowych kursów zostanie tylko 1/3 tylko tych, które 
były do tej pory.

Doskonale radzi sobie na chwilę obecną prywatny przewoźnik.

W niedługim czasie zostanie przyjęta nowa ustawa w tej sprawie, z terminem 
realizacji do końca 2019 roku. Obecnie projekty są w Sejmie.

Radny Bździon -  Zostało zlikwidowanych dużo kursów i to jest makabra. Gdyby 
gmina dopłacała do tego to byłoby dobrze.

P. K. Nowak - Żadna gmina nie dopłaca do kursów. Nie wolno tego robić, nie wolno 
dopłacać przedsiębiorstwu.

Pytań więcej nie było i Przewodniczący H. Wróż podziękował za przybycie p. 
Krzysztofowi Nowak.

W dalszej części trwania sesji radny Ł. Tasarz zwrócił się z prośbą o wykoszenie 
trawy przy bibliotece w Popowie , ponadto poprosił aby protokoły z sesji przesyłać 
radnym na podane wcześniej adresy mailowskie.

Pan radny zapytał również czy była przeprowadzona rozmowa z p. Aleksandrą Kijak 
-  Sawską, o którą proszono na ostatniej sesji.

Radny G. Badura -  zwrócił się do Pana Wójta z zapytaniem, czy będzie jakakolwiek 
pomoc poszkodowanym w wczorajszej nawałnicy?

Poinformował, że przy posesji Nr 59 w Zborach zapadła się droga przy studzience i 
powiat pomimo zgłoszeń nic z tym nie robi.

Radny poinformował, że mieszkańcy przyjeżdżający na wakacje proszą o kosz na 
śmieci przy ulicy Piwnej.



Sołtys Wąsosza Dolnego K. Strugacz -  Proszę o wykoszenie trawy obok 
pustostanów w Wąsoszu

Przewodniczący H. Wróż zaapelował do strażaków aby wokół strażnic strażacy 
sami wykaszali trawę. Ponadto zaznaczył, że skazani niechętnie pracują żyłkową 
podkaszarką.

Sołtys K. Makles -  stwierdził, że na ul. Nadrzecznej również nie wykoszono trawy, 
jednak na parkingach wokół Kościołów skazani wykaszają trawę.

Do powyższych zapytań ustosunkował się w swojej wypowiedzi Pan Wójt.

Stwierdził, że jeśli chodzi o drogę ul. Rzeczna to otrzymaliśmy na nią fundusze z 
FOGR-u, które chcemy na nią wykorzystać.

Jeśli chodzi o konserwację mostu bujanego w Zawadach to wyślę tam pracowników 
UG aby ten most obejrzeli i się tym zajęli.

Obecnie wszystkie siły skierowałem na ujęcie wody w Kamieńszczyźnie. Musimy 
dochować wszystkich wymogów , aby móc dopuścić wodę do spożycia.

W bibliotece w Popowie obecnie p. Kijak -Sawską zastępuje p. Agnieszka 
Szymoniak.

Jeśli chodzi o kosz na śmieci to każdy wczasowicz przyjeżdżający na wakacje i 
mający swój domek może złożyć deklarację na odbiór śmieci nawet na okres letni.

Jeśli chodzi o pomoc dla poszkodowanych w wczorajszej nawałnicy to strażacy do 
późna w nocy zabezpieczali zerwane dachy, usuwali połamane drzewa. Nawet sam 
komendant PSP w Kłobucku Desperak przyjechał na miejsce zdarzenia. Wszystkim 
strażakom jeszcze raz serdeczne podziękowania za trud i pracę.

Zapadnięta studzienka koło zagrody nr 59 w Zborach zostanie zgłoszona do powiatu.

Jeśli chodzi o wykaszanie to na pewno wykosimy na Marianowie.

Radny P. Zatoń -  jeszcze raz zwrócę uwagę na drogę koło Labochy Uważam , że 
to Wójt powinien zwrócić się do starosty o jej przywrócenie.

Ad. 14

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Piotr Targoński czyta kolejno 
projekty uchwał.

Radni: Janusz Krawczyk, Jakub Deska i Józef Macherzyński opuścili obrady sesji 
zwalniając się u Przewodniczącego Rady Gminy Popów.

Uchwała Nr 193 / XXXIII / 2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.

W głosowaniu bierze udział 11 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały.

Uwag nie ma. Radni głosują:



za" - 10

" przeciw" - 0

" wstrzymało się" - 1 ( Radny Paweł Zatoń)

Uchwała Nr 194 / XXXIII / 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

finansowej Gminy Popów na lata 2017- 2029.

W głosowaniu bierze udział 11 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały.

Uwag nie ma. Radni głosują:

" za" - 11

" przeciw" - 0

" wstrzymało się" - 0

Uchwała Nr 195 / XXXIII / 2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków 

stanowiących dochody budżetu Gminy Popów instrumentem płatniczym 

W głosowaniu bierze udział 11 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały.

Uwag nie ma. Radni głosują:

" za" - 11

" przeciw" - 0

" wstrzymało się" - 0

Uchwała Nr 196 / XXXIII / 2017 w sprawie zmiany Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie przyjętego uchwałą Nr 100 /XVIII / 

2016 z dnia 19 maja 2016 roku 

W głosowaniu bierze udział 11 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały.

Uwag nie ma. Radni głosują:

" za" - 11

" przeciw" - 0

" wstrzymało się" - 0



Uchwała Nr 197 / XXXIII / 2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach.

W głosowaniu bierze udział 11 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały.

Uwag nie ma. Radni głosują:

" za"-11

" przeciw" - 0

" wstrzymało się" - 0

Uchwała Nr 198 / XXXIII / 2017 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu 

Kłobuckiego

W głosowaniu bierze udział 11 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały.

Uwag nie ma. Radni głosują:

" za" - 11

" przeciw" - 0

" wstrzymało się" - 0

Uchwała Nr 199 / XXXIII / 2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w 

miejscowości Zawady w gminie Popów 

W głosowaniu bierze udział 11 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały.

Uwag nie ma. Radni głosują:

" za"-11

" przeciw" - 0

" wstrzymało się" - 0

Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż zamyka obrady XXXIII sesji 
Rady Gminy Popów.

Wypowiada słowa "Zamykam obrady XXXIII sesji Rady Gminy Popów".



Obrady sesji trwały od godz. 09.00 do godz. 13.20.

Protokołowała:

Ewa Kardas - Bernaś

Przewodniczący Rady Gminy Popów 

Henryk Wróż



Kłobuck dnia 25 czerwca 2017 r.

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE GMINY POPÓW 
ZA OKRES OD 01.01.2017 ROKU DO 31.05.2017 ROKU

SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ANALIZY STANU ZAGROŻENIA DLA POTRZEBY SŁUŻBY
PATROLOWEJ

I ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ

W okresie od 01 stycznia 2017 do 31 maja b.r. w powiecie kłobuckim zgłoszono łącznie 
65 przestępstw w siedmiu kategoriach mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa. W tym 
samym czasie roku ubiegłego , zgłoszono takich przestępstw 90.

Na terenie gminy Popów zgłoszono 1 przestępstwo tj. 1.5 % do ogółu. Natomiast w tym 
samym okresie czasu w roku 2016 zostało zgłoszone również 1 przestępstwo.
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Zgłoszenie to dotyczyło kradzieży z terenu posesji ciągnika ogrodniczego m-ki KU BOTA oraz 
pilarki spalinowej o łącznej wartości 58 tys. złotych , które zaistniało w nocy z 05/06.04.2017 roku 
w miejscowości Wąsosz



II ZAGROŻENIE W RUCHU DROGOWYM

W okresie od 01.01.2014 roku do 31.05 bieżącego roku w powiecie kłobuckim odnotowano 
łącznie 281 zdarzeń drogowych, w tym 16 wypadków drogowych / 5 ze skutkiem śmiertelnym
1 17 rannych , 265 kolizji drogowych/.

Na terenie gminy Popów odnotowano 23 zdarzenia drogowe, z czego 21 zgłoszono kolizji 
drogowych. Odnotowano 2 wypadki w których zginęły 3 osoby.

Wypadki te miały miejsce;
W dniu 01.04.2017 roku o godz. 17.15 w m. Dębie /DW491/, gdzie kierujący audi z nieustalonych 
przyczyn zjechał z drogi i uderzył w przystanek autobusowy,
natomiast drugie zdarzenie miało miejsce w dniu 29.05.2017 roku o godz. 15.00 w miejscowości 
Wąsosz Górny, gdzie w wyniku zderzenia czołowego samochodów Citroen i Ford Mondeo, zginęły
2 osoby.

Z przedstawionej poniżej tabelki wynika, że w porównaniu do okresu poprzedniego roku. na 
terenie gminy Popów nastąpił wzrost zdarzeń drogowych.

Rok WYPADKI ZABICI KANNI KOLIZJE RAZEM
WYPADKI +KOLÍZJE

2017 2 n - 21 23
2016 2 1 2 7 9

HI ZAGROŻENIE WYKROCZENIAMI

Na terenie powiatu kłobuckiego w okresie od 01.01.20 ljbroku do 31.05 bieżącego roku 
roku zostało zgłoszonych i ujawnionych przez policjantów prewencji 1500 wykroczeń, 
tj. /do czynności wyjaśniających 211 wykroczeń i w postępowaniu mandatowym 1289 
wykroczeń mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W porównaniu 
do roku poprzedniego jest to mniej o 41 wykroczeń.

Na terenie gminy Popów7 w okresie od stycznia do maja 2017 roku zostało ujawnionych 
53 wykroczenia , gdzie w roku ubiegłym w tym samym okresie ujawniono 47 wykroczeń.

IV KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

W okresie od 01 stycznia do 31 maja 2017 r. mieszkańcy powiatu kłobuckiego nanieśli na 
KMZB łącznie 243 zagrożenia z czego potwierdzonych zostało 97.

Łącznie od 14 września 2016 roku, zagrożeń naniesionych na KMZB zostało 405, z czego 
potwierdzonych zostało-168, niepotwierdzonych 235.

Na terenie gminy Popów odnotow-ano takich zagrożeń 16, gdzie potwierdzonych zostało 8.

Główne kategorie zagrożeń jakie mieszkańcy nanieśli na KMZB a które zostały potwierdzone to;

-przekraczanie dozwolonej prędkości /4/ dot. głównych ciągów komunikacyjnych/
- poruszanie się po terenach leśnych ąuadami l l l  dot. terenów leśnych w rejonie m. Zawady 
-spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych fil dot. m. Zbory ul. Spokojna 
-niewłaściwa infrastruktura drogowa l l l  dot. ul. Topolowej w m. Więcki-Dąbrowa



ZADANIA DO REALIZACJI W SEZONIE LETNIM DLA GM. POPÓW ;

1. Zwiększyć liczbę patroli prewencyjnych w miejscach zagrożonych, a w szczególności
w obrębie parkingów, placówek handlowych, ważnych miejsc użyteczności publicznej zgodnie 
z wyznaczonymi trasami / W okresie wakacyjnym także Szkół / .

2. Kierować patrole operacyjne w porze nocnej w rejony zagrożone kradzieżami, kradzieżami 
z włamaniem i uszkodzeniem mienia

3. Planować większy udział patroli Ruchu Drogowego na godziny popołudniowe na teren 
Gminy Popów w celu eliminacji zagrożeń w ruchu drogowym zwłaszcza nietrzeźwych 
kierujących

4. Przy pomocy policjantów SPPP w Częstochowie, kierować patrole w rejon dzikich kąpielisk 
w dorzeczu Liswarty i Warty (w tym patrole rowerowe) oraz w okolice ośrodków' 
wypoczynkowych.

5. Zwiększyć zaangażowanie i efektywność dzielnicowych , przede wszystkim w zakresie 
rozpoznawania zagrożeń jak i współpracy z samorządem jak i mieszkańcami.

6. Kontynuować spotkania policjantów' Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich
i Patologi z dziećmi oraz młodzieżą w celu uświadamiania o grożących niebezpieczeństwach.

wyk. M.Kałmuk



Realizacja ustawyutrzymaniu porządku i czystości w Gminie Popów w 2016 r.
Z A vv<w Y

u l. l:)ęNa terenie GitiinV Popów w 2016 r. zebrano 1 350,354 Mg odpadów w tym:
woj. śląskie

a) ifÓ3tMg odpadów niesegregowanych w tym 801 Mg od mieszkańców (981 w 2015 r od miesz)
b) 12 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych
c) 16 Mg odpadów wielkogabarytowych
d) 110 Mg szkła
e) 115 Mg tworzyw sztucznych
g) 3 Mg zużytych opon
h) 1,1 kg urządzeń zawierających freon
i) 5,1 Mg zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
j) 1,7 Mg metaii

2) Na terenie Gminy Popów znajduje się 1 punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Popów 
ul. Rzeczna 1

3) W PSZOK zebrano nast. ilości odpadów:

a) 7,9 Mg odpadów wielkogabarytowych (3,8)
b) 6,9 Mg tworzyw sztucznych (1)
c) 6,4 Mg odpadów budowlanych
d) 2,7 Mg zużytych opon (2)
e) 780 kg zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
f) 240 kg urządzeń zawierających freony

4) Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji jest równa 
22,3 Mg w tym całość poddana recyklingowi i kompostowaniu. (10,1)

5) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 
do składowania wyniósł 0% przy normie dopuszczalnym poziomie 45% wskazanej w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dn. 25 maja 2012 r . (15,37%)

6) Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 22,95 % przy min. normie 18% 
wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 29 maja 2012r (25,70)

7) Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
innych niż niebezpieczne oraz odpadów budowlanych 66,15 % przy minimalnej 45 %

8) Zbiórka odpadów objęto 5065 mieszkańców w tym 1729 właścicieli posesji, od których zostały 
odebrane odpady. Łącznie z 1866 punktów odbioru.

9) Zadłużenie mieszkańców za odpady komunalne na dzień 31.12.2016 r. wynosi 92 200 zł

Aktualnie obowiązuje umowa z Eko-System Bis sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Przemysłowa 7, 42- 
274 Konopiska z którą Gmina Popów jest związana do 31.12.2016 roku. Ważymy pojazdy na wadze 
udostępnionej przez P. Dymka na Młynie w Zawadach (wcześniej global).

Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy dot. segregacji odpadów, zbierane maja być frakcje: papier, 
metal+tworzywa szt., szkło oraz bioodpady. Dla każdej frakcji mają być przeznaczone kolorowe



pojemniki które mąją być jednakowe dla całego kraju. Nasza gmina zmiany nie odczuje ponieważ i tak 
zbieramy odpady w ww. frakcjach.

I
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Sołtysiak



Informacja dotycząca realizacji Programu 500 +

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizowana 
jest od 01.04.2016 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie. Świadczenie 
wychowawcze jest przyznawane na dzieci do dnia ukończenia 18 r.ż.

Na terenie Gminy Popów do 31.12.2016 r. zameldowanych na pobyt stały i czasowy było 
1149 dzieci do 18 r. ż. Jednak świadczenie przyznawane jest ze względu na miejsce zamieszkania 
osoby ubiegającej się o świadczenie i od kwietnia 2016 roku do nadal objętych Programem jest 716 
dzieci z 439 rodzin. Na pierwsze dziecko świadczenia wypłacane są 303 rodzinom. Zauważalna jest 
przewaga rodzin pobierających świadczenie 500 + na pierwsze dziecko.
Łączna kwota wydana na świadczenia w 2016 roku wynosiła 2.917491,60 zł. Natomiast do 
26.06.2017 r. wydano 4.571273,00 zł.
Kryterium dochodowe pozostaje bez zmian i nie może przekraczać 800 zł na osobę w rodzinie 
i 1200 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane są od 01.08.2017 r.
Wnioski przyjęte do 31.08.2017 muszą zostać rozpatrzone i zrealizowane do 31.10.2017 r. 
Natomiast wnioski przyjęte od 01.09 do 31.10 to muszą zostać rozpatrzone i zrealizowane do końca 
30.11
Planujemy pracującą sobotę we wrześniu w trakcie trwania festynu. (02.09.2017 r.)
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy realizujący Ustawę.


