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Uchwała Nr IV/14/9/2011 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 17 października 2011 r. 

w sprawie:  

przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Popów  

Na podstawie art. 18 pkt 20  

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  

(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.)  

w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne  

(tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005 roku, poz. 2019 z późn. zm.)  

i § 4 ust. 2, 3 i 4  

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 roku  

w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji  

(Dz. U. Nr 137 z 2010 roku, poz. 922)  

Sejmik Województwa Śląskiego  

uchwala:  

§ 1.  

Przyjmuje się zweryfikowaną propozycję planu Aglomeracji Popów , stanowiącą załącznik do 

niniejszej uchwały i poddaje się propozycję planu procedurze uzgodnień i opiniowania.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 
Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Śląskiego  

 

 

Bogusław Śmigielski 
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1. Podstawowe informacje na temat Gminy Popów 
 
Gmina Popów leży w północnej części województwa śląskiego, w powiecie kłobuckim, graniczy z 6 
innymi gminami, w tym z 3 w województwie śląskim tj. Lipie, Opatów, Miedźno i z 3 gminami 
województwa łódzkiego, tj. Działoszyn, Pajęczno, Brzeźnica. Sied komunikacyjną gminy tworzą: droga 
wojewódzka Częstochowa- Działoszyn i magistrala kolejowa Śląsk - Wybrzeże (Gdynia). 
 
Jest jedną ze 166 gmin w województwie śląskim i jedną z 9 gmin powiatu kłobuckiego. Gmina posiada 
powierzchnię 102,2 km2. Stanowi to 0,003% powierzchni kraju, 0,83 % powierzchni województwa 
śląskiego i 11,5 % powierzchni powiatu kłobuckiego.  
 
W skład gminy wchodzą 22 miejscowości skupione w 17 sołectwach: 
1. Annolesie (Marianów),  
2. Brzózki,  
3. Dąbrowa (Smolarze, Wrzosy),  
4. Dąbrówka,  
5. Dębie,  
6. Florianów,  
7. Kamieoszczyzna,  
8. Kule,  
9. Nowa Wieś,  
10. Płaczki (Antonie, Lelity),  
11. Popów,  
12. Rębielice Królewskie,  
13. Wąsosz Dolny,  
14. Wąsosz Górny,  
15. Więcki,  
16. Zawady,  
17. Zbory.  
 
 
Więcej informacji na temat Gminy Popów jako mniej istotne dla planu aglomeracji zaprezentowano 
na koocu opracowania. 
 


2. Częśd opisowa wniosku o aktualizację obszaru i granic aglomeracji 
 
2.1 Podstawa prawna  
 
Dokumentację przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 
r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 137, poz. 922). 
 
Prezentowane informacje zostały przygotowane na podstawie „Studium uwarunkowao i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Popów” przyjętego przez Radę Gminy Popów uchwałą Nr 
220/XXV/2002 z dnia 28.03.2002 r. w sprawie celów rozwoju i kierunków polityki przestrzennej. 
 
2.2 Lokalizacja aglomeracji 
 
Gmina Popów, powiat kłobucki, województwo śląskie. Aglomeracja obejmuje następujące 
miejscowości:  


 Popów, 


 Zawady, 


 Dąbrówka, 
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 Dębie, 


 Zbory, 


 Florianów, 


 Dąbrowa, 


 Więcki, 


 Annolesie (Marianów), 


 Brzózki. 
 
Pozostałe miejscowości Gminy Popów nie mogą byd włączone do aglomeracji. W miejscowościach 
tych budowa systemu kanalizacji zbiorczej nie jest uzasadniona finansowo ze względu na brak 
możliwości spełnienia warunku minimalnej wielkości wskaźnika długości sieci, definiowanego jako 
stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkaoców i 
niezbędnej długości sieci kanalizacyjnej. W miejscowościach tych wskaźnik długości sieci jest mniejszy 
niż 120 osób na 1 km sieci.  
 
2.3 Informacja o długości i rodzaju istniejącej oraz planowanej sieci kanalizacyjnej, o liczbie 
mieszkaoców i turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym obsługiwanych przez tę sied oraz 
oczyszczalnię ścieków. 
 
W Gminie Popów mieszka 6 189 osób. Na terenie Gminy zlokalizowane są trzy ośrodki turystyczno 
rekreacyjne wyposażone w 140 miejsc noclegowych w miejscowości Zawady oraz jedno 
gospodarstwo agroturystyczne posiadające 20 miejsc noclegowych w miejscowości Brzózki, które 
będą korzystały z planowanej do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej.  
 


2.3.1 Charakterystyka systemu kanalizacji sanitarnej istniejącego w Gminie Popów: 
 
Aktualnie sied kanalizacji sanitarnej zbudowana i eksploatowana jest w następujących 
miejscowościach Gminy Popów: 


 Popów, 


 Zawady, 


 Dąbrówka, 


 Dębie, 


 Zbory, 


 Florianów. 
 


Lp. 
Kanalizacja 
istniejąca 


Materiał 
Zakres 
średnic 


Długośd 
[km] 


Liczba osób 
korzystających 
z kanalizacji 


Uwagi 


1 Grawitacyjna PVC 315 – 200 
mm 


 13,295  
2 132 osoby 


-- 


2 Tłoczna PE 200 – 50 mm     5,2495 -- 


3 RAZEM         18,545 m 2 132 osoby -- 


 
Z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta 2 132 osoby mieszkające w Gminie Popów, 
 do sieci kanalizacyjne nie są podłączone obiekty turystyczne wyposażone w miejsca noclegowe dla 
turystów. Powstające ścieki odprowadzane są do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy 
ul. ZHP 1 w Popowie o przepustowości 550 m3/d. Oczyszczalnia eksploatowana jest na podstawie 
decyzji pozwolenia wodno prawnego Nr ROŚ.III.6223/6/05 wydanego 16.03.2005 r. przez Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku (kopia w załączeniu). Ścieki oczyszczone w ilości około 135 m3/d 
odprowadzane są do rzeki Liswarty w km 14+580. Aktualne obciążenie oczyszczalni wynosi 25 %. 
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2.3.2 Charakterystyka systemu kanalizacji sanitarnej planowanego  
do wykonania w Gminie Popów (spełniającego niezbędne warunki) 


 
Planuje się wybudowad sied kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach: 


 Zawady ulica Szkolna i Wczasowa, 


 Dąbrowa, 


 Więcki, 


 Annolesie (Marianów), 


 Brzózki. 
 


Lp. 
Kanalizacja 
planowana do 
wykonania 


Materiał 
Zakres 
średnic 


Długośd 
[km] 


Liczba osób 
korzystających 
z kanalizacji 


Uwagi 


1 Grawitacyjna PVC 315 – 200 
mm 


9, 877  
1 565 osób 


Mieszkaocy – 
1 405 
Turyści – 160 2 Tłoczna PE 200 – 50 mm 3, 000 


3 RAZEM   12, 877 1 565 osób -- 


 
Z sieci kanalizacji sanitarnej będzie korzystało dodatkowo 1 565 osób, w tym 1 405 mieszkaoców 
Gminy Popów oraz 160 osób korzystających z obiektów turystycznych wyposażonych w miejsca 
noclegowe. Na terenie Gminy zlokalizowane są trzy ośrodki turystyczno rekreacyjne wyposażone w 
140 miejsc noclegowych w miejscowości Zawady oraz jedno gospodarstwo agroturystyczne 
posiadające 20 miejsc noclegowych w miejscowości Brzózki. Powstające ścieki zbierane projektowaną 
siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą do istniejącej i aktualnie eksploatowanej oczyszczalni 
ścieków zlokalizowanej przy ul. ZHP 1 w Popowie. 
 


Wskaźnik długości sieci w aglomeracji dla projektowanej sieci kanalizacyjnej (współczynnik 
koncentracji): 


 Długośd sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania: 12,877 km. 


 Liczba mieszkaoców oraz turystów (liczba turystycznych miejsc noclegowych) planowanych do 
podłączenia do sieci w wyniku realizacji kanalizacji: 1 565 osób. 


 Wskaźnik koncentracji: 1 565 osób / 12,877 km = 121,5 osób/km 


 
2.3.3 System kanalizacji sanitarnej w Gminie Popów po realizacji inwestycji (stan 


przewidywany na 31.12.2015 r.): 
 


Lp. 


Kanalizacja po 
wykonaniu 
planów 
inwestycyjnych 


Materiał 
Zakres 
średnic 


Długośd 
[km] 


Liczba osób 
korzystających 
z kanalizacji 


Uwagi 


1 Grawitacyjna PVC 315 – 200 
mm 


23, 172 
3 697 osób 


Mieszkaocy – 3 
537 
Turyści – 160 2 Tłoczna PE 200 – 50 mm 8, 2495 


3 RAZEM   31, 4215 3 697 osób -- 


 
Po zrealizowanej sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni będą dopływały ścieki  
z następujących miejscowości:  


 Popów, 


 Zawady, 


 Dąbrówka, 


 Dębie, 
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 Zbory, 


 Florianów, 


 Dąbrowa, 


 Więcki, 


 Annolesie (Marianów), 


 Brzózki. 
 
2.4 Opis gospodarki ściekowej 
 
2.4.1 Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy 
oraz ich składzie jakościowym 
 


 


 Stan aktualny 
 
Ścieki powstające na terenie Gminy Popów odprowadzane są do istniejącej oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej w Popowie grawitacyjno – tłocznym systemem kanalizacyjnym. Oczyszczalnia 
ścieków zlokalizowana jest przy ul. ZHP 1  
w Popowie i posiada przepustowośd 550 m3/d, eksploatowana jest na podstawie decyzji pozwolenia 
wodno prawnego Nr ROŚ.III.6223/6/05 wydanego 16.03.2005 r. przez Starostwo Powiatowe w 
Kłobucku, ważne do dnia 16.03.2015r.  
Ścieki oczyszczone  odprowadzane są do rzeki Liswarty w km 14+580.  
 
Aktualnie do oczyszczalni dopływa około 135 m3/d ścieków. Oczyszczalnia obciążona jest w 25 %. 
 
Ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków pochodzą z następujących miejscowości: Popów, 
Zawady, Dąbrówka, Dębie, Zbory, Florianów. Kolektory sanitarne wykonano w drogach i poboczach 
dróg gminnych oraz na terenie innych właścicieli za ich zgodą wyrażoną na etapie występowania o 
decyzję pozwolenie 
na budowę. 
 
Lokalizacja oczyszczalni została przedstawiona w załączniku graficznym. 
 
Ścieki surowe oraz ścieki oczyszczone posiadają następujący skład:  
Surowe      Oczyszczone 
BZT5            -        566 mgO2/dm3  BZT5            -     3,0 mg O2/dm3 
ChZTCr         -     1 385 mgO2/dm3 ChZTCr         -   27,3 mg O2/dm3 
Zawiesina    -        324 mgO2/dm3  Zawiesina    -     3,3 mg O2/dm3 
Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana przy ul. ZHP 1 w Popowie spełnia wymagania określone w 
decyzji pozwoleniu wodno prawnym Nr ROŚ.III.6223/6/05 wydanym 
16.03.2005 r. przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku i w okresie do 2015 r. 
nie przewiduje się jej modernizacji czy też remontu. 
 
 
 
 


 Stan na dzieo 31.12.2015 r. 
 
Po realizacji planowanych inwestycji do oczyszczalni będą odprowadzane ścieki 
od dodatkowo 1 565 osób. Ścieki będą doprowadzane do oczyszczalni  
z następujących miejscowości: Popów, Zawady, Dąbrówka, Dębie, Zbory, Florianów, Dąbrowa, 
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Więcki, Annolesie (Marianów) i Brzózki. 
Do oczyszczalni będą odprowadzone dodatkowo 115 m3/d, czyli obciążenie oczyszczalni będzie 
wynosiło 135 m3/d + 115 m3/d = 250 m3/d o składzie zbliżonym do składu ścieków surowych 
dopływających aktualnie. Będzie to stanowiło 45,5 % przepustowości oczyszczalni. 
 
W miejscowościach, które nie mogą byd włączone do aglomeracji gospodarka ściekowa zostanie 
rozwiązana w oparciu o systemy indywidualne oparte o szczelne zbiorniki na ścieki (szamba) lub 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
Nie ma możliwości włączenia tych miejscowości do aglomeracji z oczyszczalniami ścieków 
zlokalizowanymi na terenie innych Gmin. 
 


 
 


2.4.2 Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych 
przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej 


 


 
Do oczyszczalni nie są i nie będą odprowadzane ścieki przemysłowe. 
 


 
2.4.3 Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest 


planowane 
 


 
Do systemu kanalizacji zbiorczej nie są i nie będą podłączone zakłady przemysłowe. 
 


 
2.4.4 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkaoców 


 


 
Aglomeracja POPÓW posiada Równoważną Liczbę Mieszkaoców równą 3 697, 
na którą składają się wyłącznie mieszkaocy oraz turyści zatrzymujący się w trzech ośrodkach 
turystyczno rekreacyjnych w Zawadach oraz w gospodarstwie agroturystycznym w Brzózkach 


 Liczba mieszkaoców aktualnie odprowadzających ścieki do kanalizacji zbiorczej                                                                                  
- 2 132 osób 


 Liczba mieszkaoców, którzy będą odprowadzad ścieki do planowanej do realizacji sieci 
kanalizacji sanitarnej                                       - 1 405 osób 


 Liczba miejsc noclegowych dla turystów (trzy ośrodki turystyczno rekreacyjnych w Zawadach 
– 140 miejsc oraz w gospodarstwie agroturystycznym w Brzózkach 20 miejsc                             
-    160 miejsc 


 
RAZEM                                                                                             -   3 697 RLM 
 


 
2.5 Informacja o strefach ochronnych ujęd wody obejmujących tereny ochrony 


bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa 
miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia 
obowiązujące na tych terenach 
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Na terenie wyznaczonej aglomeracji nie występują ww. tereny. 
 


 
 
 


2.6 Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą 
oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i 
ograniczenia obowiązujące na tych obszarach, 


 


 
Na terenie wyznaczonej aglomeracji nie występują ww. tereny. 
 


 
2.7  Informacja o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody 


oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony 
przyrody, 


 


 
Na terenie wyznaczonej aglomeracji nie występują ww. tereny. 
 


 
3. Wniosek Gminy Popów 


 
W związku z powyższym Gmina Popów wnosi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922) 
o wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Popów w następującym zakresie: 


 nazwa aglomeracji – „Popów”, 


 wielkośd aglomeracji – 3 697 RLM, 


 miejscowości (tereny) skanalizowane – Popów, Zawady, Dąbrówka, Dębie, Zbory, Florianów, 


 miejscowości przewidziane do skanalizowania – Zawady ulica Szkolna i Wczasowa, Dąbrowa, 
Więcki, Annolesie (Marianów), Brzózki, 


 zakres istniejącej kanalizacji – 18, 54 km, 


 zakres kanalizacji sanitarnej przewidzianej do budowy – 12,877 km, 


 przewidywana ilośd mieszkaoców oraz turystów (liczba turystycznych miejsc noclegowych) 
planowanych do podłączenia do sieci – 1 565 osób, 


 wskaźnik długości sieci dla miejscowości przewidzianych do skanalizowania – 121,5 osób na 1 
km sieci, 


 Adres oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Popów: Popów ul. ZHP nr 1. 


 Ścieki surowe oraz ścieki oczyszczone w aglomeracji Popów będą posiadad 
następujący skład:  


Surowe      Oczyszczone 
BZT5            -          566 mg O2/dm3           BZT5            -     3,0mg  O2/dm3 
ChZTCr         -     1 385 mg O2/dm3           ChZTCr         - 27,3 mg O2/dm3 
Zawiesina    -          324 mg O2/dm3  Zawiesina    -    3,3 mg O2/dm3 


 Oczyszczalnia spełnia wymagania określone w decyzji pozwoleniu wodno prawnym Nr 
ROŚ.III.6223/6/05 wydanym 16.03.2005 r. przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku i w 
okresie do 2015 r. nie przewiduje się jej modernizacji czy też remontu. 


 Prognozuje się, że liczba mieszkaoców Gminy Popów do 2015 r. wzrośnie o 5%. 


 Odbiornikiem ścieków jest rzeka Liswarta. 
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 Na terenie projektowanej aglomeracji Popów nie występują obszary na których dopuszczono 
zmniejszenie wskaźnika koncentracji mieszkaoców w stosunku do długości sieci. 


 Na terenie aglomeracji nie występują zakłady przemysłowe, które  
w horyzoncie czasowym do 2015 r. mogłyby odprowadzad ścieki przemysłowe do 
projektowanej oczyszczalni ścieków w Popów. 
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Pozostałe informacje o Gminie Popów 
 


Lokalizacja 
 


 


   
 


 


 
Warunki naturalne 
Niepowtarzalny charakter gmina Popów zawdzięcza swemu położeniu nad dwiema rzekami i 
walorom geograficzno – przyrodniczym. Piękne sosnowe lasy, bujna roślinnośd, specyficzny 
mikroklimat, spokój i cisza to atuty, które stanowią o atrakcyjności turystyczno – wypoczynkowej 
tego regionu dla mieszkaoców Częstochowy i zurbanizowanego Górnego Śląska. to główne atuty 
miejscowej bazy rekreacyjno – wypoczynkowej. Wszystko to sprawia, że gmina traktowana jest od 
wielu lat jako teren o wysokiej wartości rekreacyjnej. Ok. X-XI wieku okolice Popowa w znacznie 
większym stopniu niż obecnie pokrywały obszary leśne. Rosły tu przede wszystkim lasy sosnowo-
dębowe z domieszką świerka i brzozy. Z informacji przekazywanych ustnie z pokolenia na pokolenie 
wynika, że pierwsi osadnicy karczując lasy i zakładając osady, nadawali im nazwy związane z 
drzewostanem, jaki dominował na danym miejscu. I tak, dziś mamy takie miejscowości jak: Dąbrowa, 
Dębie, Dąbrówka – od rosnących tam niegdyś dębów; Brzózki – od brzóz; i Wrzosy – miejsce będące 
kiedyś polaną śródleśną porośniętą wrzosami, a zagospodarowaną przez pierwszych osadników. Zaś 
miejscowośd Smolarze zawdzięcza swą nazwę wypalaniu w tym miejscu dużych ilości węgla 
drzewnego przez pierwszych osadników. Węgiel ten wypalano z drewna sosnowego pozyskiwanego z 
okolicznych lasów, uzyskując przy tym duże ilości smoły. Wody Rzeka Liswarta, największy z badanych 
dopływów Warty, prowadzi na całej swej długości wody klasy III klasy czystości według klasyfikacji 
ogólnej. Z badao wynika, że woda w Liswarcie jest czysta. Na terenie gminy Popów podstawowy 
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poziom wodonośny występuje w skrasowiałych spękanych wapieniach górnej jury (malm). Wody tego 
poziomu stanowią doskonałe źródło zaopatrzenia w wodę pitną. W 73% należą do najwyższej i 
wysokiej klasy jakości. Zasoby mineralne Na terenie gminy Popów występują także surowce 
mineralne: złoża kamienia wapiennego (Rębielice Królewskie, Wąsosz) i piasku (Więcki, Dąbrowa, 
Brzózki). Położenie okolic Popowa na skraju Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej sprawia, że w 
krajobrazie występują wapienne wzgórza i pagóry. Niestety częśd z nich uległa zniszczeniu na skutek 
dośd rabunkowej eksploatacji ka-mienia wapiennego. Dziś w znacznym stopniu zaprzestano tej 
działalności, a spacerując w pobliżu dawnych kamieniołomów można podziwiad wspaniale ułożone 
warstwy wapienia, obejrzed odciski muszli amonitów, powiększyd swoją kolekcję skał i minerałów o 
przepiękne okazy kryształów kalcytu. Jeden z takich kamieniołomów znajdował się właśnie w 
Rębielicach Królewskich. Teren ten obfituje w zasoby naturalne w postaci kamienia wapiennego. 
Około roku 1910 rozpoczęto tu urobek tego surowca, który służył jako materiał budowlany, 
wykorzystywany przez miejscową ludnośd do budowy domów. Prace najpierw wykonywano ręcznie, 
przy użyciu kilofa i łopaty. W późniejszych latach minerałem tym zainteresowała się jedna z firm 
krakowskich, która wydobywała wapieo i przerabiała go na kruszywo służące do budowy dróg. 
Zwiedzając to miejsce zwane przez miejscową ludnośd „Rębielską Górą”, można spotkad ruiny 
dawnych pieców, tzw. wapienników, w których kiedyś wypalano kamieo wapienny. W procesie 
wypalania powstawało wapno. Około 1980 r. zaprzestano tych prac. U podnóża „Rębielskiej Góry” 
znajduje się małe jeziorko. Można tutaj wiosną i latem zatrzymad się i posłuchad kumkania żab. W 
jeziorku tym żyją również ryby, chociaż jest ich coraz mniej. Latem nad wodą unoszą się kolorowe, 
piękne ważki i pływają pająki wodne. Wśród bujnych traw spotkad można jaszczurkę zwinkę. Uwagę 
przyciąga również ciekawa roślinnośd m.in. podbiał pospolity. Bez większego trudu można spotkad tu 
chronione egzemplarze np. dziewiędsiła bezłodygowego i purchawicy olbrzymiej. Obydwa gatunki są 
pod całkowita ochroną. Jeżeli podczas wyprawy do tego atrakcyjnego miejsca spotkamy zwinięty 
dziewiędsił, będzie to znak, że lepiej zrezygnowad z dalszej wycieczki, ponieważ może zaskoczyd nas 
burza. W drzewostanie „Rębielskiej Góry” dominuje sosna zwyczajna, ale rośnie tu także modrzew i 
świerk. Domieszkę stanowi brzoza omszona, grab, klon zwyczajny i wiąz szypułkowy. Od strony 
południowej, tam gdzie powstało ogromne wyrobisko po kamieniołomie, można obserwowad skały 
budujące „Rębielską Górę”. Są to głównie wapienie o różnorodnej barwie od białej po piaskową, 
żółtą, czerwoną i szarą. Można znaleźd tu olbrzymie kryształy kalcytu. Gdyby nie bezmyślnośd 
miejscowej ludności, która zanieczyszcza to urocze miejsce, próbując zamienid je na lokalne 
wysypisko śmieci, mógłby tu powstad przepiękny rezerwat przyrody. Przez Popów, Zawady, Brzózki i 
Nową Wieś przepływa rzeka Liswarta, która w pobliżu miejscowości Kule wpada do znacznie od niej 
większej Warty. Płynąc szeroką doliną, tworzy liczne zakola i wyspy. Brzegi rzeki porośnięte są 
głównie olszynami i topolami, niekiedy trzciną. Jest to wspaniałe miejsce dla spacerowiczów i 
wędkarzy. Znacznie groźniej wyglądają wody Warty w okolicy Wąsosza, która płynie tu szeroką, 
malowniczą pradoliną tworząc liczne rozlewiska i starorzecza. Na jednym z nich „zadomowiła się” 
para łabędzi, które co roku przybywają w to miejsce, aby założyd rodzinę. Groźne wody Warty, 
miejscami dośd głębokiej tworzą na rzece niebezpieczne wiry. Również bociany upodobały sobie tę 
częśd naszej okolicy ze względu na podmokłe łąki i dostatek pożywienia. Jako ptaki brodzące mają tu 
odpowiednie warunki do życia i dla-tego co roku odwiedzają okolice Wąsosza. Gniazda bocianie 
można spotkad także na przydrożnych drzewach w Rębielicach Królewskich. Wśród zwierząt, które 
można zobaczyd w okolicy, do najczęściej spotykanych należą: zające, sarny, borsuki i lisy a ze 
zwierząt przechodnich, nie mających stałych ostoi w naszych lasach: jelenie, łosie i dziki. Z ptaków: 
kuropatwy, bażanty, jastrzębie, sikorki, sójki, gołębie grzywacze i skowronki oraz wspomniane już 
bociany (Wąsosz, Rębielice Królewskie), rzadziej łabędzie (Zawady, Wąsosz). 
 
Historia 
 
Popów - folwark i kolonia nad rzeką Liswartą, powiat częstochowski, gmina Popów, parafia Wąsosz, 
odległośd 27 włók na północ od Częstochowy, przy drodze do Działoszyna – ma kaplice publiczną, 
drewnianą, szkołę początkową. Kolonia 118 domów, 815 mieszkaoców, 2350 mórg ziemi 
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włościaoskiej – folwark 6 domów 35 mieszkaoców, 415 mórg dworskich – 2 osady leśne rządowe 2 
domy, 7 mieszkaoców, 1191 mórg lasu, 30 mórg roli. W 1827 roku były 52 domy 337 mieszkaoców. 
Popów stanowił uposażenie klasztoru kanoników lateraoskich w Krzepicach przez Hinczę z Rogowa w 
XIV wieku. Według regulaminu pobor powiatu wieluoskiego z roku 1532-1533 wieś Popów w parafii 
Wąsosze należała do klasztoru krzepickiego, miała wraz z osadnikami na łanach sołtysich 24 osad, 
karczmę i 7 łanów. Ostatecznie Popów wchodził w 1838 roku w skład dóbr rządowych Iwanowice.  
Popów gmina należy do sądu gminnego okręgu III w Kłobucku, starostwo powiatowe Działoszyn, ma 
14848 mórg i 3293 mieszkaoców to jest 1560 mężczyzn, 1733 kobiety w tym 3155 katolików, 68 
izraelitów (1880 rok)  
 
Rembielice Królewskie (Rębielice Królewskie); w XVI w Rambyelicze - kolonia i folwark powiat 
częstochowski, gmina Popów, parafia Kłobucko, mają szkołę początkową ogólną, 132 domy 1021 
mieszkaoców – w osadzie karczma i osada leśna 6 domów 40 mieszkaoców. W 1827 roku były 62 
domy 407 mieszkaoców. Kolonialne włości mają obecnie 4800 mórg ziemi (2126 ornych), osada 
karczmarska i folwark rządcy 640 mórg, osada leśna 314 mórg (14 mórg roli). W XV wieku Rembielice 
miały 2 wolne sołtysie łany, z których dziesięcinę pieniężną płacono klasztorowi kłobuckiemu a 
snopową biskupowi krakowskiemu. W 1581 roku Rembielice, własnośd zamku krzepickiego miały 16 
półłanków kmiecich 1 sołtysi 3 zagrodowe bez roli 2 półłanki karczmarskie.  
Rembielice (częśd rządowa) należały do uposażenia kanoników lateraoskich w Krzepicach, 
osadzonych tu przez Kazimierza Wielkiego w 1357 roku. Zabrane przez rząd pruski w 1800 roku, 
wchodziły następnie w skład ekonomii Iwanowice. Istniał tu rozległy zwierzyniec, którego ogrodzenie 
złożone z 5017 przęseł, otrzymywane było przez obowiązanych do tego osadników.  
 
Wąsosz – w XVI w Vansosche kolonia, pustkowie i folwark nad rzeką Wartą, Ma kościół murowany, 
szkołę początkową, 65 domów 475 mieszkaoców, 1388 morg włościaoskich, 502 morgi folwarczne Na 
obszarze Wąsosza powstała Nowa Wieś Wąsoska, mająca 33 domy 230 mieszkaoców i 1361 mórg 
(582 morgi roli). Wąsosz w roku 1827 było w ogóle 49 domów, 483 mieszkaoców. Wąsosz należał 
dawniej do starostwa brzeźnickiego, później do paulinów jasnogórskich, dziś prywatny. Wieś z dawna 
królewska wchodziła w skład starostwa brzeźnickiego. W roku 1564 wieś królewska w województwie 
sieradzkim miała łanów 12 czynszowych – karczmarze mieli 1,5 łana, zdun na półłanku, młyn na 
Warcie, młynek na strudze Trzebce. Dochód 101 fl 24 grosze 13 den. W roku 1568 nadana została 
klasztorowi częstochowskiemu w nagrodę za obronę przeciw Szwedom. Kościół parafialny pod 
wezwaniem św. Andrzeja Apostoła istniał już zapewne w XIV wieku. Akta gnieźnieoskie nazywają go 
,,starym” w roku 1460. Patronat należał do króla pleban miał szczupłe uposażenie – stanowiła je 
karczma z rolą, dająca na początku XVI w czynszu grzywnę bez dwóch groszy i jeden zagrodnik 
płacący fertony. Łąki kościelne nad Wartą zarosłe były krzakami. Dziesięcinę pieniężną, po 6 groszy z 
łanu płacili kmiecie z Wąsosza proboszczowi wieluoskiemu, swemu zaś plebanowi meszne po 3 korce 
żyta, tyleż owsa. Łany sołtysie dawały dziesięcinę plebanowi. Obecny kościół murowany stanął w roku 
1848 kosztem parafian. W parafii 1700 dusz, dekanat częstochowski.  
 
Zawady – osada i karczma nad rzeką Liswartą, powiat częstochowski, gmina Popów, parafia Wąsosz 
ma 1 dom 2 mieszkaoców 3 morgi. 1827 roku 11 domów, 97 mieszkaoców  
  
Florianów (Floryanów) w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiaoskich z 
1880 roku wymieniony jest jako folwark wchodzący wraz z Szyszkowem, nomenklaturą Chwałków, 
Wapiennikiem w skład dóbr Rembielice Szlacheckie (dziś Rębielice Szlacheckie). Należał do powiatu 
częstochowskiego, gminy Lipie i parafii parzymiechskiej. Floryanów ma pod koniec XIX wieku 263 
morgi ziemi ornej i ogrodów, 11 mórg łąk i 8 mórg pastwisk. Znajdują się tu 2 budynki murowane i 2 
wykonane z drewna.  
 
 









