
                                                     Protokół Nr XXIV/2013 
z nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy Popów  odbytej w dniu 26 maja 2013 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Popów Zawady ul.Częstochowska 6

W sesji uczestniczyli:
Radni wg załączonej listy obecności
Sołtysi wg załączonej listy obecności
Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności
Wójt Gminy Bolesław Świtała
Sekretarz Gminy – Ewa Kardas- Bernaś
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus 
pracownicy urzędu gminy

Porządek sesji 

Ad.1

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Wniesienie flagi, baneru,pieczęci
3.Przyjęcie proponowanego  porządku obrad sesji
4.Powołanie komisji uchwał i wniosków
5.Wystąpienie Wójta Gminy
6.Przedstawienie historii Gminy Popów.
7.Przedstawienie rysu historycznego herbu Gminy Popów.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu,flagi, baneru i pieczęci

9. Wystąpienia gości.
10. Występ Magdy Dłubak i Gminnego Zespołu Folklorystycznego „Popowiaczki”.
11. Zamknięcie obrad XXIV, a III nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Popów.

Przebieg sesji 

Ad 1 Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska otwiera obrady XXIV sesji Rady Gminy 
Popów ,Wypowiada słowa „Otwieram XXIV sesje Rady Gminy Popów , stwierdzam ,że sesja jest 
prawomocna , gdyż uczestniczy w niej 15 radnych na stan 15”.
Wita przybyłych na sesję zaproszonych gości .Lisa gości w załączeniu.

Ad.2
Flaga , pieczęcie , herb i baner  Gminy Popów zostały wniesione do sali obrad sesji  i ułożone na 
oddzielnym stoliku.

Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska przedstawia proponowany porządek obrad sesji.
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Wniesienie flagi, baneru,pieczęci
3.Przyjęcie proponowanego  porządku obrad sesji
4.Powołanie komisji uchwał i wniosków
5.Wystąpienie Wójta Gminy
6.Przedstawienie historii Gminy Popów.
7.Przedstawienie rysu historycznego herbu Gminy Popów.



8.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu,flagi, baneru i pieczęci
9.Wystąpienia gości.
10.Występ Magdy Dłubak i Gminnego Zespołu Folklorystycznego „Popowiaczki”.
11.Zamknięcie obrad XXIV a III nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Popów.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska 
Pyta czy są uwagi do przedstawionego  porządku obrad sesji .Uwag nie ma.
Przewodniczący Rady Gminy poddaje porządek obrad sesji pod głosowanie. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za  proponowanym porządkiem obrad sesji.

 Ad.4
Do komisji uchwał i wniosków  zostali zgłoszeni:

1. Macherzyński Józef
2. Wróż Henryk
3. Żurawska Teresa

Zgłoszeni radni  wyrażają zgodę na pracę w komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  poddaje skład komisji pod głosowanie. 
Wszyscy Radni jednogłośnie głosują za składem komisji.
Ad.5
Wystąpienie Wójta Gminy  Popów
Na początku swojego wystąpienia Wójt Gminy składa z okazji Dnia Matki życzenia wszystkim 
matkom obecnym na sesji . Następnie przedstawia proces tworzenia się samorządu i nadmienia,
że wśród radnych znajdują się jeszcze radni , którzy pełnią swą funkcję  już 23 lata, .a więc od 
samego powstania  samorządu .Tym radnym Wójt Gminy  dziękuje  w szczególny sposób. Wójt 
wyróżnił   radnych   - Wróża Henryka i Macherzyńskiego Józefa, którzy otrzymali podziękowanie 
za  wspólną 23 letnia troskę i pracę na rzecz rozwoju  wspólnoty lokalnej oraz kształtowaniu 
przynależności dla naszej małej ojczyzny  z życzeniami  wielu jeszcze  inspiracji na rzecz gminy 
Popów. Podziękowanie za dotychczasową prace na rzecz gminy otrzymała również radna Teresa 
Żurawska.  Za pomoc  w przygotowanie i organizację  uroczystości  z okazji 150 rocznicy 
Powstania Styczniowego i   Bitwy pod Wąsoszem  podziękowanie otrzymał Ks. Krzysztof 
Jeziorowski Proboszcz Parafii Św .Andrzeja w Wąsoszu Górnym. Podziękowanie za pomoc i 
zaangażowanie  w przygotowanie uroczystości 150 rocznicy Powstania Styczniowego i Bitwy pod 
Wąsoszem  oraz propagowanie idei samorządności i interesujące koncepcje dla dobra mieszkańców 
Gminy Popów otrzymali:Starosta Kłobucki Roman Minkina i Wicestarosta Kłobucki Henryk 
Kiepura. Podziękowanie również otrzymała Pani Anna Kijak za wydanie książki  pt „Walki w 
Powstaniu Styczniowym na ziemi częstochowskiej i kłobuckiej” na okoliczność 150 rocznicy 
Powstania Styczniowego  i bitwy pod Wąsoszem , za zaangażowanie i  niegasnący zapał  w 
popularyzację wiedzy historycznej o zakątkach naszej gminy wśród  kolejnych pokoleń. 

Ad.6
Pan Zdzisław Makles -  redaktor Radia  Katowice przedstawia historię gminy Popów. 
Poczatki osadnicze na terenie gminy Popow sięgają XI wieku. Od początku istnienia  przełom  XII-
XIV wieku należała do parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Wąsoszu i stanowiła własność plebana.
W I połowie XV wieku  Jan Hincza z Rogowa , dzierżawca Wąsosza nadał ją jako uposażenie 
klasztorowi kanoników  laterańskich w Krzepicach. Arcybiskup Jan Łaski „LIBER 
BENEFICIORUM” podaje ,że w skład parafii Wasosz  wchodziła „ wieś plebańska Popów”. 
Wizytując parafie w roku 1521  zanotował ,że we wsiach Wąsosz , Popów i Więcki żyło 900 dusz.
 W latach 1532-1533 wieś Popów  miała wraz z osadnikami  na  na łanach sołtysich 24 osady  i 
karczmę.
W II połowie XV wieku Popów należał  do rodziny  Długoszów . Wiadomo,że ojciec sławnego 
dziejopisarza  burgrabia na zamku  w Brzeźnicy , starosta małopolski w Nowym Korczynie „Nabył 



wsie  Popów,Przedmoście , Parzymiech i Prusicko'. Trudno ustalić  jak długo miejscowość Popow 
była ich własnością . Niektóre źródła podawają,  że była ich jedynie dzierżawą. 
Od 1793 roku/ po II rozbiorze Polski) Popów należał  do państwa Pruskiego i wchodził w skład 
dóbr rządowych Ekonomii Iwanowice , później do Księstwa Warszawskiego  a po kongresie 
wiedeńskim (1815) do Królestwa  Polskiego.
W 1827 roku w Popowie były 52 domy z 337 mieszkańcami.
Na znaczeniu Popów zyskał dopiero po 31 grudnia 1866 roku  , po reformie administracyjnej 
przeprowadzonej przez cara  Aleksandra II. W 1867 roku utworzono w Popowie gminę. Oficjalnego 
utworzenia gminy  w Popowie dokonano na podstawie Ukazu Cesarskiego w 1868 roku.
Przed powstaniem styczniowym w Popowie było 118 domów z 815 mieszkańcami, którzy 
gospodarowali  na 2350 morgach ziemi włościańskiej . Do folwarku należało 6 domów,35 
mieszkańców i 415 mórg dworskich. Po upadku powstania na mocy carskiego dekretu dokonano 
parcelacji gruntów . Tworząc nowe wsie : Dąbrówka, Dąbrowa,Zawady i Zbory. W 1885 roku  w 
Popowie powstała Publiczna Szkoła  Powszechna jako gminna dla dzieci włościańskich.
 W latach 20-tych  ubiegłego wieku rozparcelowano  folwark  tworząc nową wieś : Popów Parcela. 
W latach  1927-1929 przystąpiono do budowy 7-klasowej szkoły.
W latach  1955-1972 Gmina Popów została podzielona na 4 Gromadzkie Rady Narodowe. Popów. 
Więcki ,Wąsosz  i Rębielice Królewskie. Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej  z dniem 1 
stycznia 1973 roku  został utworzony Urząd Gminy Popów z siedzibą w Popowie. W grudniu 1986 
roku siedziba Urzędu Gminy została przeniesiona z miejscowości Popów do nowo wybudowanego 
budynku  do miejscowości  Zawady.
Obecnie  w skład gminy  wchodzi 25 miejscowości, które tworzą 17 sołectw.
Herb to nasze dziedzictwo, nasze korzenie ,nasza duma,  i niech zostanie naszą dumą a nie pychą.
powiedział na zakończenie swojego wystąpienia pan Krzysztof Makles.

 Ad .7
 Przedstawienia rysu historycznego  herbu Gminy Popów dokonuje członek komisji heraldycznej 
profesor Marceli Antoniewicz. Pan Prof. Marceli Antoniewicz powiedział  ,że wybór herbu dla 
gminy  jest bardzo trudny. Przy dokonaniu wyboru  herbu,baneru , flagi i pieczęci bierze się pod 
uwagę  kulturę religijną ,tradycje danego terenu, uwarunkowania topograficzne i dopiero na tej 
podstawie  tworzy się herb. Po głębokiej analizie  tego terenu  , a pan profesor M. Antoniewicz 
bywał tutaj  na spływach kajakowych i widział te krajobrazy i przyglądał się tym  miejscowościom
i doszedł do wniosku ,że ten herb  bardzo związany jest tradycyjnie z rodziną Długoszów .Pan 
profesor przypomniał ,że najpierw  powstała miejscowość Wąsosz potem Rębielice , Więcki i 
Popów. Pierwszym właścicielem osady by Jan Niedzielska herbu Wieniawy, który był bohaterem 
bitwy pod Grunwaldem. Pan profesor widząc na uroczystości księdza z Parafii pw.św.Andrzeja 
Apostoła Wąsosz Górny wspomniał  ,że brano pod uwagę również herb z atrybutami  św. Andrzeja , 
ale ten pomysł nie  został zrealizowany ponieważ dotyczyło to tylko miejscowości Wąsosz Górny,a 
nie całej gminy. Zdecydowano się na użycie znaku rodziny Długoszów  „Wieniawa”.
Sam Jan Długosz był z tego herbu bardzo dumny , ponieważ był fundatorem wielu dzieł  i wszędzie 
ten znak herbu  bawoła/żubra /  umieszczał. Pan profesor gratuluje  gminie Popów nadania swoich 
symboli. 

 Ad.8

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński  czyta projekt uchwały
 Nr 190/XXIV/2013  w sprawie ustalenia herby,flagi , baneru i pieczęci Gminy Popów.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych.
Radni głosują 
„za” - 14
„przeciw” = 0
„wstrzymało się” - 1 / Matyszczak Robert/



Ad.9
Głos zabiera Władysław Serafin   radny sejmiku Wojewódzkiego Województwa Śląskiego, który 
gratuluje gminie uchwalenia  herbu .Cieszy się ,że kolejna gmina w powiecie kłobuckim ma swój 
herb. Wszyscy jesteśmy z tego dumni – powiedział Pan Serafin.
Następnie  głos zabierają Starosta Powiatu Kłobuckiego Roman Minkina i Wicestarosta Henryk 
Kiepura. Pan Starosta Minkina zabierając głos mówi,że w 2010 roku taką samą  uroczystość 
związaną z nadaniem herbu  obchodził Kłobuck  i tak samo głęboko przeżywali  to święto.
W imieniu Powiatu Kłobuckiego składają gratulacje  za podjęcie tak wielkiego  dzieła. 
Uczestnicząc w tej podniosłej uroczystości  ma nadzieję ,że te insygnia będą łączyć samorząd z 
lokalną społecznością, życzy samorządowi gminy zrealizowania wszystkich  planów i zamierzeń , 
przekazuje życzenia dla wszystkich mieszkańców  gminy  składając je na ręce Wójta Gminy. 
Wręcza Wójtowi Gminy podziękowanie  za owocną współpracę .
Grupa samorządowa  na czele z Panią Bożeną Wieloch  Wójtem Gminy Lipie składa gratulacje  na 
ręce Wójta Gminy od wszystkich samorządowców powiatu kłobuckiego , którzy jak powiedziała 
Pani Wójt  szanują gminę  Popów i wręczyła okolicznościową mapę. Do życzeń dołączają się  Wójt 
Gminy Przystajń  wręczając dużą drewniana pieczęć ,Gmina Panki  wręczając list gratulacyjny, 
oraz gmina Opatów z okolicznościowym upominkiem,.
Następnie głos zabrał  Burmistrz Miasta i Gminy Kłobuck pan Krzysztof Nowak ,który mówi ,że 
jest mu bardzo miło uczestniczyć  w tej uroczystości i dzieli się refleksjami  jakie następują po 
ustanowieniu tego herbu. Herb ten będzie  dekorował wszystkie instytucje publiczne na wszystkie 
uroczystości , będzie używany  w codziennej pracy urzędu gminy i będzie  stanowił trwałe 
znamiona  tożsamości wspólnoty  samorządowej. W imieniu swoim i Rady Miejskiej w Kłobucku 
gratuluje władzom  i mieszkańcom gminy.

Ad 10

Na zakończenie części oficjalnej uroczystej sesji Rady Gminy wystąpiła  Magda Dłubak w 
piosenkach „Nie dokazuj miła nie dokazuj”,” \Dziwny jest ten świat”, „Kocham cię życie”. 
Następnie wystąpił Zespół „Popowiaczki” oraz Julia Bojur i Inga Kucharska.

Wójt Gminy Bolesław Świtała  podziękował  zaproszonym gościom,  radnym sołtysom i 
pracownikom urzędu gminy  za liczne przybycie na tę uroczystą sesje . Podziękował Sekretarz 
Gminy Pani Ewie Kardas-Bernaś za przygotowanie  tej uroczystej sesji nadzwyczajnej, która dla 
gminy ma duże znaczenie , gdyż na niej właśnie  zostały ustanowione  symbole gminy Popów, które 
od tej chwili będą nam towarzyszyć wszędzie a flaga  z herbem gminy tak jak flaga państwowa  i 
unii europejskiej będzie  wywieszana na wszystkich uroczystościach państwowych 

Ad   11     Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  zamyka obrady XXIV sesji Rady Gminy 
Popów.
Sesja  rozpoczęła się o godz 9,00  i trwała do godz. 10,45.

Druga część sesji nadzwyczajnej  dotyczyła poświęcenia ustanowionych symboli gminy tzn. 
herbu,flagi, baneru i pieczęci w kościele parafialnym im Józefa Robotnika w Popowie rozpoczęła 
się o godz.11,30 mszą świętą ,na której została odczytana przez Przewodniczącego Rady Gminy 
Jakuba Deskę uchwała podjęta na sesji Rady Gminy dotycząca  ustanowienia symboli Rady Gminy.
Poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii pw. Świętego Józefa Robotnika ks. Edward Bojarski
Protokołowała:                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
Halina Płuska.                                                                                             Jakub Deska


