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  RReeggiioonnaallnnee  TToowwaarrzzyyssttwwoo  PPoowwiiśśllaann  ww  WWiillkkoowwiiee  nnaadd  WWiissłłaa  ppoowwssttaałłoo  77  llaatt  tteemmuu..  JJuużż  wwóówwcczzaass,,  nnaa  zzeebbrraanniiuu  zzaałłoożżyycciieellsskkiimm,,  
uucchhwwaalloonnoo  wwyyddaawwaanniiee  ppiissmmaa  ppoośśwwiięęccoonneeggoo  nnaasszzeemmuu  rreeggiioonnoowwii..  II  cchhoocciiaażż  rróóżżnnee  bbyyłłyy  kkoolleejjee  nnaasszzeeggoo  ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  nniiee  wwyyccooffaalliiśśmmyy  
ssiięę  zz  tteeggoo  nnaałłoożżoonneeggoo  nnaa  nnaass  zzoobboowwiiąązzaanniiaa..  OOttoo  ppiieerrwwsszzyy  nnuummeerr  „„PPoowwiiśśllaa  LLuubbeellsskkiieeggoo””..  ZZeessppóółł  rreeddaakkccyyjjnnyy  ssttaannoowwii  zzaarrzząądd  RRTTPP  
wwyybbrraannyy  llaatteemm  22000022  rrookkuu..  RReeddaakkttoorreemm  nnaasszzeeggoo  ppiissmmaa  jjeesstt  ddyyrreekkttoorr  wwiillkkoowwsskkiieeggoo  ggiimmnnaazzjjuumm  BBooggddaann  BBaannddzzaarreewwiicczz..  TTaamm  tteeżż  mmiieeśśccii  
ssiięę  cchhwwiilloowwoo  aaddrreess  nnaasszzeejj  rreeddaakkccjjii..  
  CChhcceemmyy  aabbyy  „„PPoowwiiśśllee  LLuubbeellsskkiiee””  uukkaazzyywwaałłoo  ssiięę  jjaakk  nnaajjcczzęęśścciieejj  ii  aabbyy  ppoorruusszzaałłoo  sspprraawwyy  nnaamm  bblliisskkiiee::  mmóówwiiłłoo  oo  nnaasszzyymm  
ggmmiinnnnyymm  rroollnniiccttwwiiee,,  jjeeggoo  wwyyjjąąttkkoowwyycchh  nnaawweett  ww  sskkaallii  EEuurrooppyy  uupprraaww,,  cczzyyssttoośśccii  śśrrooddoowwiisskkaa  ii  kkoonnddyyccjjii  zzddrroowwoottnneejj  nnaass  ssaammyycchh,,  oocchhrroonnyy  
uunniikkaallnneeggoo  kkrraajjoobbrraazzuu  PPoowwiiśśllaa,,  nnaasszzyycchh  hhiissttoorryycczznnyycchh  zzaabbyyttkkóóww  ii  ppaammiiąątteekk,,  nnaasszzyycchh  ddzziieejjóóww  ii  oobbyycczzaajjóóww..  CChhcceemmyy,,  aabbyy  zznnaalleeźźllii  ttuu  
mmiieejjssccee  ddllaa  sswwooiicchh  wwyyppoowwiieeddzzii  wwóójjtt  ii  aabbyy  RRaaddaa  GGmmiinnyy  ii  RRaaddaa  PPoowwiiaattuu  mmooggłłaa  nnaass  ttuu  zzaappoozznnaaćć  zzee  sswwooiimmii  uucchhwwaałłaammii..  AAbbyy  mmoożżnnaa  
bbyyłłoobbyy  pprrzzeecczzyyttaaćć  nnaa  nnaasszzyycchh  łłaammaacchh  oo  bbooggaattyymm  żżyycciiuu  ppaarraaffiiii  wwiillkkoowwsskkiieejj  ii  zzaaggłłoobbsskkiieejj..  AAbbyyśśmmyy  mmooggllii  ttoowwaarrzzyysszzyyćć  żżyycciiuu  nnaasszzyycchh  
sszzkkóółł..  AAbbyy  wwsszzyyssttkkiiee  ssłłuużżąąccee  nnaasszzeejj  ggmmiinniiee  pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciiaa  ssppoołłeecczznnee  mmooggłłyy  ttuu  zznnaalleeźźćć  wwssppaarrcciiee..  SSłłoowweemm  cchhcciieelliibbyyśśmmyy  pprrzzeekkaazzaaćć  
PPaańńssttwwuu  wwsszzyyssttkkoo  ccoo  mmoożżee  zzaaiinntteerreessoowwaaćć  mmiieesszzkkaańńccóóww  ggmmiinnyy  WWiillkkóóww  ii  pprrzzyyjjeezzddnnyycchh,,  aa  ttyymm  ssaammyymm  pprrzzyycczzyynniićć  ssiięę  ddoo  wwzzrroossttuu  
aattrraakkccyyjjnnoośśccii  nnaasszzeejj  ggmmiinnyy  ii  wwzzrroossttuu  ttuurryyssttyykkii..  
  NNaajjwwiięękksszzyymm  sskkaarrbbeemm  nnaasszzeejj  ggmmiinnyy  jjeesstt  wwyyjjąąttkkoowwaa  pprroodduukkccjjaa  rroollnnaa,,  nniieessppoottyykkaannaa  ww  sskkaallii  kkrraajjuu  ––  cchhmmiieell  ii  ssaaddyy..  MMaammyy  tteeżż  ttuu  
pprraawwddzziiwwee  zzaaggłłęębbiiee  ttrruusskkaawweekk,,  mmaalliinn  ii  sszzppaarraaggóóww..  KKoolleejjnnyymm  nnaasszzyymm  aattuutteemm  jjeesstt  uunniikkaallnnyy  kkrraajjoobbrraazz..  NNiiee  mmaa  ww  PPoollssccee  ttaakkiieeggoo  
ddrruuggiieeggoo  mmiieejjssccaa  jjaakk  nnaasszzaa  sskkaarrppaa  wwiiśśllaannaa  cciiąąggnnąąccaa  ssiięę  oodd  uujjśścciiaa  CChhooddeellkkii  aażż  ddoo  RRooggoowwaa..  PPoowwiinnnnaa  zzoossttaaćć  ww  nniieennaarruusszzoonnyymm  ssttaanniiee,,  
bboo  ttyyllkkoo  ttaakkaa  zzaawwsszzee  pprrzzyycciiąąggnniiee  pprrzzyyjjeezzddnnyycchh..  JJuużż  tteerraazz  pprrzzyycciiąąggaa  ttuurryyssttóóww  nnaawweett  zz  zzaaggrraanniiccyy..  AAbbyy  zzaaggoośścciillii  uu  nnaass  nnaa  ssttaałłee  nnaalleeżżyy  
uuaattrraakkccyyjjnniićć  nnaasszząą  ooffeerrttęę  ttuurryyssttyycczznnąą..  ZZaacchhoowwuujjąącc  sskkaarrppęę  ii  uunniikkaallnnąą  ssiieećć  rrzzeecczznnąą  nnaalleeżż  sspprroowwaaddzziićć  zzwwiieeddzzaajjąąccyycchh  ddoo  cceennttrruumm  ggmmiinnyy,,  
wwłłaaśśnniiee  ddoo  cceennttrruumm  ggmmiinnyy,,  pprrzzyywwoożżąącc  iicchh,,  nnaa  pprrzzyykkłłaadd,,  kkoolleejjkkąą  wwąąsskkoottoorroowwąą..  TToorryy  kkoolleejjkkii  ddoo  cczzeeggoo  nnaammaawwiiaamm  jjuużż  oodd  ppiięęcciiuu  llaatt,,  
ppoowwiinnnnyy  ddoottrrzzeećć  wwrreesszzcciiee  ddoo  bbrrzzeeggóóww  WWiissłłyy..  TTaamm,,  zz  pprrzzyyssttaannii  ssttaattkkóóww  wwiiśśllaannyycchh  pprrzzyywwoożżąąccyycchh  ttuurryyssttóóww  zz  KKaazziimmiieerrzzaa,,  ppoowwiinnnnii  bbyyćć  
ddoowwoożżeennii  ddoo  WWiillkkoowwaa..  KKaazziimmiieerrzz  DDoollnnyy  jjeesstt  ttyymm  zzaaiinntteerreessoowwaannyy..  TTuu,,  ww  WWiillkkoowwiiee,,  ppoowwiinnnnoo  bbyyćć  MMuuzzeeuumm  PPoowwiiśśllaa  LLuubbeellsskkiieeggoo,,  ssttąądd  
ppoowwiinnnnoo  ssiięę  rroozzwwoozziićć  ttuurryyssttóóww  ddoo  aaggrroottuurryyssttyycczznnyycchh  kkwwaatteerr,,  nnaa  aarrcchheeoollooggiicczznnee  ssttaannoowwiisskkaa,,  ssttąądd  ppoowwiinnnnii  wwyyrruusszzaaćć  nnaa  śścciieeżżkkii  
rroowweerroowwee,,  ppiieesszzee  cczzyy  kkoonnnnee..  SSttąądd  ppoowwiinnnnoo  ssiięę  rroozzppoocczzyynnaaćć  zzwwiieeddzzaanniiee  PPoowwiiśśllaa..  WW  zzyysskkaacchh  zz  ttuurryyssttyykkii  ppoowwiinnnnyy  mmiieećć  uuddzziiaałł  wwsszzyyssccyy  
mmiieesszzkkaańńccyy  ggmmiinnyy,,  aa  nniiee  ttyyllkkoo  mmiieesszzkkaańńccyy  nnaajjbbaarrddzziieejj  aattrraakkccyyjjnnyycchh  wwiioosseekk..  TToo  ww  WWiillkkoowwiiee  ppoowwiinnnnoo  bbyyćć  cceennttrruumm  wwooddnnyycchh  wwęęddrróówweekk  
ppoo  bbooggaatteejj  ssiieeccii  rrzzeecczznneejj  PPoowwiiśśllaa..  AAttrraakkccjjąą  ggmmiinnyy  mmoożżee  bbyyćć  ttaakkżżee  ttuurryyssttyykkaa  zzwwiiąązzaannaa  zz  mmiieejjssccaammii  kkuullttuu,,  jjeesstt  oonnaa  ww  PPoollssccee  ccoorraazz  
ppoowwsszzeecchhnniieejjsszzaa  ii  pprrzzyycciiąąggaa  ccaałłee  zzoorrggaanniizzoowwaannee  ggrruuppyy..  MMaammyy  ww  nnaasszzeejj  ggmmiinniiee::  ZZaaggłłoobbiiee  ii  DDrraattoowwiiee,,  mmiieejjssccaa  ppoobbyyttuu  ddwwóócchh  
kkaannddyyddaattóóww  nnaa  oołłttaarrzzee::  kkssiięęddzzaa  KKoorrnniiłłoowwiicczzaa  ii  PPrryymmaassaa  TTyyssiiąącclleecciiaa  kkaarrddyynnaałłaa  SStteeffaannaa  WWyysszzyyńńsskkiieeggoo..  
  DDoo  tteeggoo  wwsszzyyssttkkiieeggoo  ppoottrrzzeebbnnaa  jjeesstt  wwiieeddzzaa  oo  nnaasszzyymm  rreeggiioonniiee;;  uummiieejjęęttnnoośśćć  ppookkaazzaanniiaa  jjeeggoo  aattrraakkccjjii,,  ccooddzziieennnnaa  ttrroosskkaa  oo  
ppoorrzząąddeekk  ii  cczzyyssttoośśćć;;  ssiiłłaa  aabbyy  ooddeepprrzzeećć  ppookkuussyy  łłaattwwyycchh  ddeeccyyzzjjii  ii  oocchhrroonniićć  nnaattuurraallnnee  ppiięękknnoo  kkrraajjoobbrraazzuu;;  wwrreesszzcciiee  wwiiaarraa,,  żżee  mmoożżeemmyy  
uucczzyynniićć  PPoowwiiśśllee  aattrraakkccjjąą  ii  aalltteerrnnaattyywwąą  ddllaa  zzaattłłoocczzoonneeggoo  KKaazziimmiieerrzzaa  DDoollnneeggoo  nnaadd  WWiissłłąą..  DDoo  tteeggoo  ppoottrrzzeebbnnyy  jjeesstt  ddłłuuggooffaalloowwyy,,  mmąąddrryy  
ppllaann  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  ccaałłeeggoo  PPoowwiiśśllaa..  CChhcceemmyy  ww  ttyymm  ppoommóócc,,  cchhcceemmyy  uuddoossttęęppnniićć  ddllaa  ttaakkiicchh  ddyysskkuussjjii  łłaammyy  „„PPoowwiiśśllaa  LLuubbeellsskkiieeggoo””..  

ZZ  ttaakkiimmii,,  mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii,,  iinntteennccjjaammii  pprrzzyyssttąąppiilliiśśmmyy  ddoo  wwyyddaanniiaa  ppiieerrwwsszzeeggoo  nnuummeerruu..          
            Wojciech Włodarczyk 
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7 lat działalności Regionalnego Towarzystwa Powiślan 
 

 
Regionalne Towarzystwo 

Powiślan w Wilkowie nad Wisłą zostało 
założone w lutym 1996 roku. W czerwcu 
2002 roku odbyło się II Walne 
Zgromadzenie  RTP, które wybrało nowe 
władze Towarzystwa. Prezesem został 
Wojciech Włodarczyk, wiceprezesem – 
Bogdan Bandzarewicz, sekretarzem – 
Grażyna Jarska, skarbnikiem – Zofia 
Markiewicz, członkami Zarządu – Anna 
Bandzarewicz, Barbara Bogdańska, 
Tadeusz Dzierżak i Bożenna Stawińska.  
Komisja Rewizyjna została wybrana w 
następującym składzie: przewodniczący – 
Andrzej Rozwód, członkowie: Rena 
Wicha i Marianna Wójtwicz. Sąd 
Koleżeński stanowią: Janusz Ogoński – 
przewodniczący, członkowie: Helena 
Furga i Stanisław Kulig. 

RTP zajmuje się promocją 
regionu, bada dzieje Powiśla Lubelskiego, 
propaguje ochronę naszego krajobrazu, 
dba o czystość szeroko rozumianego 

środowiska. Do RTP należy w tej chwili 
ponad 20 osób. 

Wydaliśmy już dwie książki: w 
1998 roku „Dzieje Wilkowa i okolic” 
Wojciecha Włodarczyka  (nakład 1000 
egzemplarzy) i w 2002 roku 
„Wspomnienia” Marii Kleniewskiej (500 
egzemplarzy). Mamy zaawansowane dwie 
następne: historie XX-wiecznego 
szkolnictwa na terenie gminy Wilków i 
życia codziennego na Powiślu w II 
połowie XVIII wieku. 

Rozpoczynamy wydawanie 
kwartalnika „Powiśle Lubelskie”. 
Wydawnictwa te traktujemy także jako 
przygotowanie do wydania dużego 
kolorowego albumu zawierającego 
historię Powiśla i promującego piękno 
krajobrazu gminy Wilków, jej walory 
turystyczne. 
 Dla mieszkańców i dla turystów 
chcemy założyć w Wilkowie Muzeum 
Powiśla Lubelskiego. Chcemy wreszcie 

wzmocnić tożsamość, wystąpiliśmy do 
rady gminy aby uchwaliła herb i flagę. 
Chcemy upamiętnić miejsca walk i 
męczeństwa mieszkańców gminy (z 
czasów powstania styczniowego i terroru 
lat powojennych). 
 Będziemy także organizować  
zebrania otwarte dla wszystkich 
mieszkańców gminy. Już 9 lutego 2003 
roku odbędzie się bardzo ciekawe 
spotkanie z archeologami, którzy w 2002 
roku badali Żmijowiska  i Kosmolankę. 
 Zachęcamy wszystkich, którzy 
chcieliby nam pomóc w pracach  RTP 
(organizować spotkania i wystawy, pisać 
artykuły, uczestniczyć w planowanych 
wycieczkach), aby zapisywali się do 
naszego Towarzystwa. Składki są 
niewielkie (10 zł rocznie dla dorosłych, 
dzieci w wieku od lat 16 – 5 zł, wpisowe 
dla wszystkich – 6 zł), zapisy przyjmują 
członkowie  Zarządu RTP. 

Wojciech Włodarczyk
 

Znak graficzny Regionalnego Towarzystwa Powiślan 
 
 Już od samego początku istnienia 
naszego Towarzystwa czyli od 1996 roku 
członkowie i sympatycy mówili o 
konieczności przyjęcia przez RTP znaku 
graficznego wyróżniającego nas od 
innych tego typu stowarzyszeń. Były 
różne pomysły: aby znak wiązał się ze 
znanymi powszechnie wizerunkami 
budynków naszej gminy (np. dzwonnicą 
w Wilkowie), aby wybrać go z konkursu 
jaki przeprowadzono by z tej okazji wśród 
młodzieży szkolnej. Ostatecznie jednak 
nie została przedstawiona żadna 
propozycja. 
 Na walnym zgromadzeniu w 
czerwcu 2002 roku ponownie 
przypomniano o potrzebie posiadania 
własnego znaku, swoistego „loga firmy”. 
Tym razem Regionalne Towarzystwo 
Powiślan zwróciło się do specjalisty, 
jednego z najwybitniejszych grafików 
polskich Mieczysława Wasilewskiego.  
 Mieczysław Wasilewski, uczeń 
słynnego Henryka Tomaszewskiego, 
grafika i współtwórcy „polskiej szkoły 
plakatu”, urodził się w 1942 roku w 
Warszawie. Tu w 1966 roku ukończył 
Akademię Sztuk Pięknych. W stołecznej 
ASP prowadzi od 1990 roku jako profesor 
(po Henryku Tomaszewskim) własną 
pracownię projektową. Zajmuje się 

znakami graficznymi, plakatami, 
ilustracjami. Wielokrotnie nagradzany, 
zdobył między innymi złoty i srebrny 
medal na VI i XIV Międzynarodowym 
Biennale Plakatu w Warszawie i srebrny 
medal na I Międzynarodowym Triennale 
Plakatu Teatralnego w Sofii w 1995 roku. 
Od 1995 roku jest także profesorem w 
Europejskiej Akademii Sztuki w 
Warszawie. Był wykładowcą wielu 
uczelni zagranicznych. Jego prace 
znajdują się w wielu międzynarodowych 
kolekcjach prywatnych i muzealnych. Jest 
członkiem prestiżowego Alliance 
Graphique International. 
 Prace Mieczysława Wasile-
wskiego wyróżniają się niezwykłą 
oszczędnością formy i koloru. Projektuje 
prawie wyłącznie w czerni i bieli. Łączy 
perfekcyjną, czystą kreskę z malarską, 
swobodną plamą. Projektowane przez 
niego znaki i plakaty zawierają w sobie 
niezwykłe skojarzenia. Znak plastyczny 
jest dla niego ekwiwalentem myśli, idei, 
odczucia. Uproszczony do granic 
czytelności wyraża to, co niemalże nie jest 
możliwe do przekazania. 
 Regionalne Towarzystwo 
Powiślan zwracając się do profesora 
Wasilewskiego prosiło o uwzględnienie 
charakteru stowarzyszenia i regionu. 

Powstał projekt niezwykle barwny jak na 
dotychczasowe prace grafika. 
Reprodukowany tu w postaci czarno-
białej, zawiera w oryginale trzy kolory: 
zieloną literkę „R”, białą - „T” i niebieską 
„R”. Zielony jest również napis okalając 
znak. Trzy kolory: biel, zieleń i błękit 
zawierają w sobie barwy Powiśla: bujnej 
roślinności, błękitu wody i bieli 
wapiennych skał. Literka „T” powstała z 
oryginalnego zestawienia dwóch 
odrębnych krojów pisma, zawiera w sobie 
linię i łagodność form natury i 
geometryczną prostotę właściwą każdemu 
projektowaniu i „budowaniu”, a więc 
także działalności kulturalnej, działalności 
organizatorskiej, społecznej. Dynamiczny 
ukośny kształt przypomina po trosze i 
zarys staromodnej stalówki jak i 
uproszczoną formę liścia. Wszystko to 
czym zajmuje się RTP wydaje się w tym 
znaku zawarte. Jesteśmy niezwykle 
usatysfakcjonowani, że nasze niewielkie 
Towarzystwo posiada tak znakomity 
plastyczny wyróżnik. 
 Zarząd Regionalnego 
Towarzystwa Powiślan w Wilkowie nad 
Wisłą przyjął znak projektu Mieczysława 
Wasilewskiego jako znak RTP specjalną 
uchwałą w dniu 24 listopada 2002 roku. 

Wojciech Włodarczyk
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Wybory samorządowe 2002 
 

Rada Gminy Wilków 
27 października odbyły się wybory do 
Rad Gmin, Powiatów, sejmików 
Samorządowych oraz wybory na Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów. Po raz 
pierwszy w historii dokonaliśmy wyboru 
bezpośredniego wójta naszej gminy. 
Został nim Grzegorz Teresiński na 
którego głosowało 1713 osób (sylwetkę 
wójta oraz jego artykuł o zamierzeniach 
na najbliższą kadencję przedstawiamy na 
4 stronie).  
W trakcie wyborów, przy blisko 54% 
frekwencji wybrano piętnastoosobową 
Radę Gminy Wilków. Poniżej 
przedstawiamy wyniki wyborów w 
poszczególnych okręgach wyborczych. 
Okręg Wyborczy nr 1  
Przepiórka Jadwiga Leokadia 11 
Pastwa Krzysztof   36 
Czarnecki Stanisław Henryk 47 
 

Okręg Wyborczy nr 2 
Złotucha Janusz Ryszard 148 
Maciaszek Ryszard    35 
 

Okręg Wyborczy nr 3  
Gąsiorowski Jerzy  35 
Rusek Ewa Urszula  25 
Jarska Grażyna Janina  21 
Lejwoda Jacek   39 
Giza Celina   43 
Wosik Marek   23 
Maciejczak Elżbieta  32 
 

Okręg Wyborczy nr 4 
Włodarczyk Marianna Bernarda 48 
Rożek Marian   6 
Kramek Marian   82 
 

Okręg Wyborczy nr 5 
Szałas Bolesław   2 

Pałka Henryk   13 
Czarnota Jerzy Piotr  45 
Turski Wojciech   16 
Madej Jan   122 
 

Okręg Wyborczy nr 6 
Lisowski Stefan Józef  22 
Piłat Urszula   26 
Piłat Henryk   66 
Smykla Janusz Stefan  108 
Bojarski Andrzej  94 
Czarnecki Wojciech  81 
Knop Elżbieta   37 
 

Okręg Wyborczy nr 7 
Czapla Sławomir  50 
Czajka Jan Wojciech  23 
Dzierżak Przymysław  36 
 

Okręg Wyborczy nr 8 
Pietras  Andrzej   20 
Szkutnik Andrzej   33 
Czapla Grzegorz  40 
 

Okręg Wyborczy nr 9 
Śpiewak Sylwia   3 
Łyjak Zofia   23 
Filiks Mariola   44 
Stepień Arkadiusz Robert  33 
Bernacki Bogusław  34 
 

Okręg Wyborczy nr 10 
Kuzioła Stanisław  63 
Pietras Kazimierz  65 
Rybak Grażyna   17 
 

Okręg Wyborczy nr 11 
Markowski Jerzy  101 
Mosińska Hanna   30 
 

Okręg Wyborczy nr 12 
Solis Henryk   4 
Misztal Dorota   32 
Mróz Stanisław   46 
Czarnota Edward Jan  21 
Mądzik Robert Marcin  26 

Rybicki Henryk   35 
 

Okręg Wyborczy nr 13 
Szymczyk Piotr Robert  27 
Drąg Bernarda   55 
Figiel Henryk Wiesław  43 
 

Okręg Wyborczy nr 14 
Sanecki Zenon Piotr  24 
Kuś Cezary Julian  76 
Kuś Henryk   99 
 
Na pierwszym posiedzeniu  w dniu 
19.11.2002r. radni wybrali 
Przewodniczącego Rady , którym został 
Janusz Złotucha. Wiceprzewodniczącym 
Rady został Stanisław Mróz. Powołano 
również składy osobowe komisji rady. 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i 
Budżetu w składzie: Celina  Giza – 
przewodnicząca, Stanisław Mróz, Janusz 
Złotucha, Sławomir Czapla, Bernarda 
Drąg, Jerzy Markowski, Henryk Kuś, 
Kazimierz Pietras, Janusz Smykla. 
Komisja Rewizyjna w składzie: Bernarda 
Drąg – przewodnicząca, Janusz Smykla, 
Henryk Kuś, Sławomir Czapla, Kazimierz 
Pietras.  
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i 
Opieki Społecznej w składzie: Janusz 
Złotucha – przewodniczący, Celina Giza, 
Stanisław Mróz, Sławomir Czapla,  
Bernarda Drąg, Jerzy Markowski, Henryk 
Kuś, Kazimierz Pietras, Janusz Smykla. 
Komisja Rolnictwa w składzie: Jerzy 
Markowski – przewodniczący, Celina 
Giza, Stanisław Mróz, Bernarda Drąg, 
Kazimierz Pietras, Janusz Smykla, 
Sławomir Czapla, Janusz Złotucha, 
Henryk Kuś. 
 

Bogdan Bandzarewicz

 
 

Rada Powiatu 
 Opolskiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Również 27.10.2002 roku 
wybraliśmy Radę Powiatu Opolskiego. 
Do 19-osobowej rady weszli: 
1. Błachnio Tadeusz Henryk  

2. Chlebicki Stanisław  
3. Chyła Andrzej  
4. Dudziak Henryk  
5. Gąsior Janusz  
6. Guściora Władysław  
7. Kania Zbigniew  złożył rezygnację  
    Pomorski Janusz 
8. Kowal Tadeusz  
9. Kowalski Piotr Adam  
10.Pastwa Ryszard Czesław  
11.Piech Zdzisław  
12.Piłat Krzysztof  
13.Rodzik Zenon Jerzy  
14.Rozwód Andrzej  
15.Skorek Lechosław   złożył rezygnację  
     Mikita Janusz  
16.Słowik Waldemar Michał  

17.Teresiński Grzegorz  złożył  rezygnację  
      Majak Ryszard 
18.Zegarski Zbigniew Ryszard  
19.Żuber Henryk Zbigniew  
 Przewodniczącym Rady Powiatu 
został radny Zegarski Zbigniew 
Ryszard, natomiast dwaj 
wiceprzewodniczący to Guściora 
Władysław i Pastwa Ryszard Czesław. 
 Starostą Powiatu Opolskiego 
został ponownie Pan Rodzik Zenon. W 
skład Zarządu Powiatu weszli: 
Rozwód Andrzej – wicestarosta, 
Chlebicki Stanisław – urzędujący członek 
zarządu, Chyła Andrzej i Kowalski Piotr – 
członkowie zarządu. 
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Grzegorz Teresiński 
Wójt Gminy Wilków 

 
Urodził się 23.03.1970 r. w Warszawie 
Ukończył LO im. A. Mickiewicza w 
Opolu Lubelskim 
Absolwent UMCS w Lublinie 
Od 1994 r.  pracownik Izby Skarbowej w 
Lublinie 
6.11.2000r. powołany przez Radę Gminy 
na stanowisko Wójta Gminy Wilków 
27.11.2003 r. w wyborach powszechnych 
wybrany na wójta gminy  
  

 
 

Szanowni Państwo! 
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na 
łamy nowopowstałego wydawnictwa. Z 
wielkim zainteresowaniem przyjąłem do 
wiadomości fakt, iż na terenie gminy 
Wilków mamy do czynienia z udaną 
próbą animacji życia kulturalnego poprzez 
działalność Towarzystwa Przyjaciół 
Powiśla. Uważam, że inicjatywa ta będzie 
stanowić doskonałe uzupełnienie misji 
społecznej, do jakiej zobligowany jest 
lokalny samorząd. Łączą nas wspólne cele 
i przy dobrej współpracy będziemy mieli 
okazję do skutecznej promocji naszych 
dokonań na szerszym forum 
przekraczającym granice lubelskiego 
Powiśla. Dodatkowym atutem jest fakt, iż 
działalność nowego Zarządu Towarzystwa 
zbiegła się z początkiem nowej kadencji 
władz samorządowych. 
 Dzień 27 października 2002r. dał 
początek czwartej już kadencji Rady 
Gminy w Wilkowie oraz rozpoczął moją 
kadencję – jako wójta gminy. Z tego 
miejsca pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim tym, którzy udzielili mi 
poparcia w wyborach bezpośrednich i 
przyczynili się do bardzo dobrego wyniku 
wyborczego. Podkreślam – to zasługa 
mieszkańców, którzy opowiedzieli się za 
wyznaczoną przeze mnie drogą, i którzy 
obdarzyli mnie ogromnym kredytem 
zaufania. Razem z nowo wybraną Radą 
Gminy, którą kieruje p. Janusz Złotucha - 
zamierzam wywiązać się ze składanych 
obietnic wyborczych, a ci którzy zdążyli 
poznać moje metody pracy na rzecz 
tutejszej społeczności wiedzą, że nie 
rzucam słów na wiatr.  
 Z pewnością największe emocje i 
oczekiwania wzbudza plan inwestycyjny 
na kolejne cztery lata kadencji. Dlatego 
też postaram się przybliżyć jego główne 
założenia. Ufam, iż współpraca z w/w 

wydawnictwem nie będzie jednorazowym 
epizodem i będę mógł korzystać z 
gościnności gazety, aby na bieżąco 
informować mieszkańców o pracach 
samorządu. 
 Priorytetowym zadaniem na 
nadchodzącą kadencję jest dokończenie 
budowy Gimnazjum Publicznego w 
Wilkowie. Obecna sytuacja w sferze 
dotacji oświatowych kierowanych do 
samorządu przez MEN narzuca na gminy 
wprowadzanie pewnego rygoru odnośnie 
wydatkowania pieniędzy z budżetowej 
kasy. Dlatego też w perspektywie 
nadchodzących lat konieczne jest 
racjonalne rozwiązanie systemu oświaty 
na terenie gminy. Jednym z 
podstawowych zadań w tym zakresie jest 
zapewnienie dzieciom należytej bazy 
pedagogicznej stwarzającej realną szansę 
na lepszy rozwój dziecka, co w 
perspektywie członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej potwierdza zasadność tej 
inwestycji. 
 Kolejną istotną sprawą czekającą 
nas w najbliższym czasie jest dalsze, 
sukcesywne zapobieganie skutkom 
ewentualnej powodzi. Jak dotąd udaje 
nam się (czyt.: lokalnemu samorządowi), 
skuteczne ściąganie inwestycji wałowych 
na teren gminy. Na ten rok zaplanowany 
jest kolejny odcinek: Kępa Chotecka – 
Majdany – Las Dębowy (rz.Wisła) i 6 km 
wału wstecznego na rzece Chodelce. 
Gdyby tempo realizacji w/w projektów 
było zbliżone do ostatnich dwóch lat, 
wówczas stwarza to realną nadzieję na 
pewien komfort w wypadku przyboru 
wody. Jednak nauczony przez ostatnią 
powódź wiem, że z żywiołem wody nie 
ma żartów i próby lekceważenia tego 
zjawiska spotyka natychmiastowa kara.  
 Na dowód, że spraw 
powodziowych nie lekceważę przytoczę 

kolejną planowaną inwestycję. Otóż w 
2003r. planujemy wykonanie 
kompleksowego odmulenia rzeki 
Wrzelówki na całym 14 km odcinku. 
Pewne prace melioracyjne zostały już 
poczynione w roku ubiegłym (Kłodnica, 
Szczekarków i Kol. Szczekarków), ale 
żeby przyniosło to pożądany efekt musi 
być oczyszczona Wrzelówka. I ta 
inwestycja jest logiczną konsekwencją 
działania samorządu wilkowskiego. 
 Obecnie trwają prace nad 
końcowym kształtem budżetu i planów 
inwestycyjnych w bieżącym roku. Z 
pewnością znajdą się w nim kolejne 
inwestycje drogowe i wodociągowe, na 
które złożyłem już odpowiednie wnioski. 
Moim celem jest dalsze systematyczne 
wzbogacanie infrastruktury gminy 
Wilków, tak aby nasza piękna gmina 
odnalazła swoje miejsce w Unii 
Europejskiej. Mamy nie tylko doskonałej 
jakości chmiel i jabłka, ale także bardzo 
atrakcyjny krajobraz, który już niebawem 
może stanowić alternatywne źródło 
dochodów dla całkiem licznego grona 
naszych mieszkańców. 
 Ale o tym i o moim spojrzeniu na 
agroturystykę wypowiem się w 
następnym numerze. 
            Szanowni Czytelnicy! 
 Z okazji rozpoczynającego 
się roku 2003 pragnę złożyć 
serdeczne życzenia dla wszystkich 
mieszkańców gminy. Niech ten 
rok przyniesie wszystkim 
oczekującym moc zdrowia i 
radości z realizacji małych i 
dużych marzeń! Wszystkiego 
dobrego! 
             Wójt Gminy 

Grzegorz Teresiński 
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Dokąd zmierzasz wilkowska oświato  
W tym cyklu planujemy przedstawić Państwu problemy związane z naszą gminną oświatą. Zajmiemy się 
zarówno bieżącymi problemami nurtujące szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne jak również historią naszych 
placówek. Liczymy tu oczywiście na współpracę z dyrektorami placówek, nauczycielami, no i wszystkimi 
osobami , którym sprawy oświatowe nie są obojętne. Rozpoczynamy od ogólnych informacji dotyczących 
organizacji sieci szkół, sposobu finansowania placówek i udziału w tym samorządu lokalnego. 
 

Organizacja sieci szkół 
 i ich finansowanie 

W momencie powstania 
samorządu w 1990 r. w gminie Wilków 
funkcjonowało  4 szkoły podstawowe z 
klasami I - VIII, 3 szkoły z klasami I – IV 
oraz jedna szkoła z klasami I - VI. Liczba 
uczniów w tych szkołach była bardzo 
zróżnicowana od blisko 260  w Szkole 
Podstawowej w Wilkowie i Zagłobie do 
25 w Szkole Podgórzu. Zastana przez 
samorząd struktura szkolnictwa gminnego 
była więc pod względem ekonomicznym 
nieracjonalna. Rachunek ekonomiczny, 
warunki nauczania, zapowiadana reforma 
oraz niż demograficzny musiały wcześniej 
czy później sprawić, iż sieć szkół będzie 
ulegać zmianie. 

W 1993 roku nastąpiła pierwsza 
reorganizacja sieci szkół. Szkoły 
podstawowe w Żmijowiskach, Machowie, 
Podgórzu i Wólce Polanowskiej zostały 
przekształcone w punkty filialne. Po tej 
reorganizacji sieć szkół przedstawiała się 
następująco:  
1. Szkoła Podstawowa w Wilkowie z 

punktem filialnym w Podgórzu 
2. SP w Zagłobie z punktami filialnymi w 
Żmijowiskach i Machowie 

3. SP w Rogowie z punktem filialnym w 
Wólce Polanowskiej 

4. SP w Dobrem 
Zmiany te nie spowodowały 

praktycznie żadnych oszczędności 
finansowych. Oszczędności te polegały 
tylko na likwidacji stanowisk 
dyrektorskich w przekształcanych 
szkołach. Kolejne próby reorganizacji 
sieci szkól napotykały na znaczne opory 
społeczne, dlatego nie dokonano żadnych 
zmian mimo bardzo trudnej sytuacji 
finansowej gminy. Zupełnie nowym 
wyzwaniem dla samorządu gminy 
Wilków było ustalenie sieci szkół w 
związku z wprowadzoną reformą 
strukturalną szkolnictwa. Nad 
opracowaniem optymalnej sieci nowych 
szkół gimnazjalnych pracowało bardzo 

dużo ludzi: Zarząd Gminy, Komisje Rady, 
radni, nauczyciele, rodzice. Prace byłe 
niełatwe, priorytety różnych środowisk 
wiejskich i szkolnych często były bardzo 
rozbieżne. Przeprowadzono szereg 
spotkań konsultacyjno-uzgodnieniowych 
z przedstawicielami Kuratorium Oświaty, 
dyrektorami szkół, związkami 
zawodowymi. W pierwszej fazie prac 
zaproponowano likwidację wszystkich 
punktów filialnych. Propozycja ta nie 
napotkała na większy opór społeczny. 
Końcowym efektem tej fazy prac była 
uchwała Rady Gminy w Wilkowie z dnia 
13 lutego 1999 w sprawie likwidacji szkół 
filialnych w Podgórzu, Żmijowiskach, 
Machowie i Wólce Polanowskiej. Druga 
faza prac polegała na końcowym ustaleniu 
sieci szkół i gimnazjum w gminie 
Wilków. W toku rozległych dyskusji 
Zarząd Gminy przedstawił dwa warianty 
sieci szkól i gimnazjum: 
1. Lokalizacja gimnazjum w budynku 

Szkoły Podstawowej w Wilkowie 
przy równoczesnej stopniowej 
likwidacji tej placówki.  

2. Lokalizacja gimnazjum w budynku 
Szkoły Podstawowej w Wilkowie 
przy równoczesnym rozpoczęciu 
budowy gimnazjum i hali sportowej.  

Wariant ten zakładał przeniesienie części 
oddziałów Szkoły Podstawowej w 
Wilkowie do Szkoły Podstawowej w 
Dobrem. Wiązało się to z likwidacją 
Szkoły Podstawowej w Dobrem. 

Oba te warianty miały wielu 
zwolenników i przeciwników. 
Doprowadziło to licznych protestów 
społecznych. Końcowym efektem tych 
działań było przyjęcie wariantu, który 
zakładał budowę nowego gimnazjum i 
hali sportowej. Szkoła Podstawowa i 
gimnazjum funkcjonować miały w 
jednym budynku szkolnym. Odstąpiono 
równocześnie od likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Dobrem. Decyzja ta nie 
wyciszyła jednak bardzo złych nastrojów 
społecznych związanych z siecią szkół. 
Kulminacyjnym punktem wszelkich 

działań związanych z reorganizacją sieci 
szkół było referendum, które miało 
zadecydować o odwołaniu Rady Gminy w 
Wilkowie. Wynik referendum okazał się 
korzystny dla urzędującej rady w związku 
z powyższym przystąpiono do realizacji 
inwestycji.  

Taka decyzja spowodowałaby 
znaczący wzrost kosztów utrzymania 
gminnego szkolnictwa, którego nie 
pokryłaby subwencja oświatowa i do 
którego gmina musiałaby dokładać coraz 
więcej środków własnych kosztem innych 
gminnych wydatków. Daje się jednak 
zauważyć inną, na pewno pozytywną 
prawidłowość. Powoli zmienia się 
mentalność ludzi w środowiskach 
wiejskich. Zawzięty, nieracjonalny 
patriotyzm lokalny pomału ustępuje 
miejsca myśleniu racjonalnemu, opartemu 
na zdrowym rozsądku. Rodzicom dzieci 
coraz bardziej zależy na tym, aby uczyły 
się one w dobrych znakomicie 
wyposażonych szkołach, z fachową kadrą 
pedagogiczną. Inwestowanie w edukację 
dzieci staje się priorytetem coraz większej 
liczby rodzin. 

Finansowanie szkół stało się 
najważniejszym i najbardziej 
odpowiedzialnym zadaniem gminy. Od 
nakładów na edukację zależy bowiem jej 
efektywność, a co za tym idzie 
zadowolenie uczniów, rodziców i 
społeczeństwa lokalnego. Obowiązek 
finansowania i utrzymywania gminnych 
placówek oświatowych w Gminie Wilków 
powstał od 1 stycznia 1996 roku, ale już 
wcześniej w trosce o utrzymanie bazy 
szkolnej samorząd partycypował w 
kosztach utrzymania szkół na miarę 
swoich możliwości budżetowych. Już na 
początku I kadencji samorządu tj. 1990 
roku samorząd współdziałał w 
prowadzeniu dwóch dużych inwestycji 
oświatowych: 
1. rozbudowa Szkoły Podstawowej w 

Wilkowie 
2. rozbudowa SP w Rogowie. 
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Zakres pierwszej inwestycji 
obejmował m.in. budowę kotłowni 
węglowej oraz sanitariatów, które do tej 
pory zlokalizowane były na zewnątrz 
obiektu. Znacznie większy zakres miała 
inwestycją w Rogowie. Zakres prac 
związanych z rozbudową zakładał 
dobudowanie nowego skrzydła szkoły, w 
którym zlokalizowano kotłownię 
ekologiczną (na olej opałowy), sześć 
dodatkowych sale lekcyjnych, bibliotekę i 
sanitariaty. Obie te inwestycje zostały 
oddane do użytku w 1994 roku. Łącznie 
samorząd gminy w ciągu tego okresu 
wyasygnował kwotę w wysokości 800 tys. 
zł. W 1996 roku samorząd gminy Wilków 

podjął się modernizacji kotłowni 
węglowej w Szkole Podstawowej w 
Dobrem. Koszt modernizacji wyniósł 109 
tys. zł. przy czym połowa tej kwoty 
została sfinansowana przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
Naturalnego i Gospodarki Wodnej. 
Kolejna inwestycja oświatowa 
przeprowadzona została w 1997 roku, 
była to modernizacji kotłowni węglowej 
w Szkole Podstawowej w Zagłobie. Koszt 
tej inwestycji wyniósł 150 tys. zł. i 
również w połowie został zrefundowany 
przez WFOŚNiGW w Lublinie. W ciągu 
roku budżetowego 1996 środki finansowe 
kierowane były na niezbędne wydatki 

rzeczowe, tak by rok zamknąć bez 
zadłużeń. Bardzo szybko okazało się, że 
potrzeby i oczekiwania szkół są o wiele 
większe niż wysokość subwencji 
oświatowej i możliwości budżetu gminy. 
Ustawa o systemie oświaty określiła zaś 
jednoznacznie, że w pełni muszą być 
finansowane z budżetu gminy. W 
przypadku niewystarczającej subwencji, 
brakujące środki należało wyasygnować 
w formie dotacji z budżetu własnego. 
Na zakończenie przedstawiam trochę 
statystyki i szczegółowych informacji 
dotyczących finansów oświaty. 

Bogdan Bandzarewicz 

 
Ilość zatrudnionych lp Szkoła Ilość 

uczniów 
Ilość 
oddziałów 

Średnia 
wielkość 
oddziału 

nauczycieli adm. i 
obsługi 

Budżet szkoły 
w 2002r. 

Roczny koszt 
kształcenia 

jednego ucznia 
1 SP Wilków 160 7 28,3 13,92 4 578 400 3615
2 SP Zagłoba 203 10 20,3 18,27 5 638 112 3143
3 SP Rogów 69 6 11,5 10,62 3 399 788 5794
4 SP Dobre 22 2 11,0 5,67 0,75 145 149 6597
5 Gimnazjum 215 9 23,9 18,39 2 698 286 3247
6 W gminie 669 34 19,7 72,40 14,75 2 459 735 3676

 
 

 

Moja MAŁA OJCZYZNA 
W tym cyklu artykułów zaproponujemy naszym czytelnikom „spacery” po najpiękniejszych zakątkach naszej 
gminy jak również  zapoznamy z bardzo ciekawą historią. Cykl rozpoczynamy fragmentami pracy konkursowej 
uczennicy  II klasy Gimnazjum Publicznego w Wilkowie Ilony Witczak, zgłoszonej na konkurs „Moja 
lubelszczyzna w szkołach” ogłoszony przez Biuro Podróży Beatur i Gazetę Wyborczą. Dalsze fragmenty pracy 
w następnych numerach naszego pisma. 
 
Gmina Wilków, należąca do powiatu 
opolskiego obejmuje swym zasięgiem 
większość Powiśla Lubelskiego. Od 
północy graniczy z Kazimierzem Dolnym 
a od zachodu z Wisłą. 
Nadrzeczny krajobraz Wilkowa jest 
otwartą księgą historii "długiego trwania" 
- powolnych, niewidocznych przemian 
gospodarczych i cywilizacyjnych. Bagna, 
stawy, rozległa sieć rzeczek i strumieni 
(Chodelki, Wrzelówki czy Jankówki) od 
najdawniejszych czasów sprzyjały 
zakładaniu siedzib ludzkich i budowie 
gospodarstw. Tędy przebiegał wschodni 
szlak bursztynowy, a wzdłuż dolnej 
Chodelki - trakt handlowy na Ruś. W VI-
Xw. mieszkało tu słowiańskie plemię 
Lędzian. W XIIw. na Powiślu osiedlili się 
drobni rycerze broniący księstwa 
sandomierskiego przed najazdami ze 
wschodu. 
W tym samym czasie ukształtowały się 2 
klucze majątków: polanowski obejmujący 
Polanówkę, Rogów, Dobre, Podgórz, 

Żmijowiska i klucz opolski ze 
Szczekarkowem, Urządkowem, Wilko-
wem, Kłodnicą i Zagłobą na czele. 
Podstawą gospodarki była do XIX w. 
uprawa i spław zboża do Gdańska. 
Tradycje flisackie odnajdujemy i dziś: 
wieś Szkuciska to także miejsce budowy 
szkut - największych wiślanych statków 
do przewozu zboża. Toteż na Powiślu 
buduje się drewniane "Pychówki". Z 
Zastowa Karczmiskiego i Polanowskiego 
rekrutowali się retmani, flisacy, oryle. 
Gmina Wilków jest typowo rolnicza. To 
flisacy przywozili i upowszechniali nowe 
uprawy. Zakładali sławne na całą Polskę 
sady jabłoni, grusz i śliwek węgierek. 
Owoce i susz spławiali galerami do 
Warszawy. Pod koniec XIXw. Jan 
Kleniewski - dziedzic Szczekarkowa i 
Zagłoby, okazał się wspaniałym 
gospodarzem. Wprowadził na tych 
terenach uprawę buraków i chmielu (dziś 
jest to jedno z największych na świecie 
zagłębie chmielu). W 1893r. dziedzic 

wybudował własną fabrykę w majątku 
Wrzelów, którą nazwał od herbu 
Kleniewskich "Zagłoba" . Wykorzystując 
materiały budowlane produkowane w 
swoich cegielniach i fabryce kafli dążył 
do wykształcenia specyficznego stylu 
budownictwa, w którym podstawowym 
materiałem był miejscowy kamień 
wapienny, natomiast cegła stanowiła 
element dekoracyjny. Układana w 
narożach w kształcie lizen, okalała 
również drzwi i okna. Na terenie Gminy 
Wilków można jeszcze dziś spotkać tego 
typu budynki np. dawny budynek aresztu 
gminnego czy dom rodziny Siedliskich. 
Janowi Kleniewskiemu zawdzięczamy 
również rozwój rzemiosła np. wciąż 
popularnego wikliniarstwa. Gmina 
Wilków cechuje się nie tylko bogatą 
historią ale też chlubi się walorami 
przyrodniczymi. Jej obszar znajduje się w 
obrębie systemów chronionych byłego 
województwa lubelskiego jako część KPK 
i jego otuliny oraz Chodelskiego Obszaru 
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Chronionego Krajobrazu. Znajdują się tu 
dwa rezerwaty przyrody: "Krowia wyspa" 
oraz "Skarpa Dobrska", cztery parki i 
ogrody wiejskie. W Gminie Wilków 
zachowały się interesujące zabytki 
architektoniczne prehistoryczne, kościoły, 
kapliczki, młyny, grodziska, folwark. Na 
terenie gminy istnieje możliwość rozwoju 
bazy turystycznej i rekreacyjnej. Obecnie 
Gmina Wilków liczy ponad 5 tys. 
Mieszkańców. Jej powierzchnia 
charakteryzująca się dużą zwartością 
wynosi 79,5 km2 , co stanowi 1,2% 
województwa. Południowa część gminy 
należy do obszarów kształtowanych 
bezpośrednio przez działalność wód 
Wisły. Obszar gminy charakteryzuje się 
znacznie urozmaiconą forma rzeźby. 
Ukształtowanie powierzchni tego terenu 
nawiązuje bardzo wyraźnie do budowy 
geologicznej, a kontrasty hipsometryczne 
i różnorodność form wyróżniają go na tle 
innych regionów. 
 --   WILKÓW   -- 
Zanim poznamy zapisane i potwierdzone 
dokumentami dzieje Wilkowa nad Wisłą 
należy wspomnieć o czasach owianych 
mrokiem odległej przeszłości. Echa 
niezbadanej historii powracają po dzień 
dzisiejszy w postaci legend i opowiadań 
przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie. Z takich to informacji 
wiadomo, że w miejscu, w którym 
obecnie znajduje się Wilków były wielkie 
bagna podzielone jedynie połaciami lasów 
łęgowych , wśród których grasowały stada 
wilków. Stąd według opinii mieszkańców 
pochodzi nazwa tej miejscowości. Inne 
źródła podają, że to właśnie od imienia 
Wilk, rycerza z rodu Awdańców - 
wywodzi się obecna nazwa. 

 
Herb Awdańców 

 

Kapryśne wody Wisły szukały tędy drogi 
podczas częstych powodzi. Potężne strugi, 
a zimą dodatkowo zatory lodowe 
powodowały zniszczenie i degradację, ale 
też niosły zwały urodzajnych madów, 
dając w ten sposób szansę przyrodzie na 
szybka odnowę. Dla ówczesnych 
mieszkańców był to jedynie teren 

wypadów łowieckich. Na stałe siedziby 
wybrano bardziej przyjazne miejsca, 
którymi były wysokie wapienne 
wzniesienia. Na szczycie jednej ze skarp 
zwanej współcześnie Dobrską 
wybudowano grodzisko. Legenda głosi, 
że mieszkający tu pierwsi chrześcijanie 
postanowili wybudować kościół na 
szczycie najwyższego wzniesienia skarpy. 
Przygotowano i złożono gotowy budulec. 
I oto w pewnym momencie w ciągu jednej 
nocy wszystko, co było przygotowane do 
budowy świątyni zostało przeniesione w 
tajemniczy i nadzwyczajny sposób w 
miejsce, gdzie obecnie znajduje się 
wilkowski kościół. Chociaż miejsce to 
było niedostępne, to jednak uznano, że to 
wola Boża. Pozostawiono tak wyznaczoną 
lokalizację i zbudowano pierwszą 
zapewne drewniana świątynię. Inna 
legenda głosi, że w czasie budowy 
kościoła ówczesny dziedzic Wilkowa 
przywłaszczył sobie drewno, z którego 
zbudował własny dwór . Dosięgła go 
jednak sprawiedliwość jeszcze na ziemi, 
gdyż dobra jego nawiedzały liczne 
pożary. Tak czy owak kościół powstał i 
służył wiernym do czasu aż wybudowano 
murowaną świątynię. Obecny kościół 
fundacji rodziny Głuskich wybudowany 
został w 1625 r. Fasada pochodzi z 1876r. 
W ołtarzach znajdują się obrazy między 
innymi Józefa Buchbindera. W 1723 r. od 
strony północnej rodzina Polanowskich 
dobudowała Kaplicę Różańcową. 

 
Dzwonnica i kościół w Wilkowie  

 

Parafia miała wspaniałych duszpasterzy : 
Stanisława Piekowskiego (XVI w.) 
współfundatora kościoła NMP w 
Kazimierzu Dolnym, Jana ze Staszowa 
(XVII w.) budowniczego obecnego 
kościoła i fundatora paramentów, Jana 
Pawłowskiego (XVIII/XIX w.) 
odnowiciela świątyni, Józefa 
Błażowskiego (zm. W 1868 r. na 
wygnaniu w Rosji) "naczelnika" 
powstania styczniowego czy Antoniego 
Chotyńskiego - odkrywcy 
prehistorycznych zabytków. W 1921 r. dla 
uczczenia odzyskania niepodległości ks. 
Jan Skwara wybudował malowniczą 

dzwonnicę projektu Karola Sicińskiego, a 
za sprawą obecnego proboszcza księdza 
kanonika Jana Mazura powstała w 2001r. 
grota Matki Boskiej Fatimskiej dla 
upamiętnienia roku milenijnego.  
Świątynia może się też poszczycić 
unikalnymi pamiątkami. Są wśród nich: 
dwa barokowe kielichy, puszka z 1628r. z 
trybowanymi postaciami św. Jana 
Ewangelisty i Floriana na stopie z datą i 
napisem Joannes Staszowiensis, 
relikwiarzyk z XIX w. , dzbanuszek, tacka 
i dwie ampułki empirowe z 1846 r., 
czternaście lichtarzy cynowych w typie 
barokowym oraz osiem klasycystycznych. 
Na strychu kościelnym znajduje się obraz 
Ukrzyżowanie, rzeźba św. Jana 
Nepomucena, krucyfiks i aniołek oraz trzy 
bębny - wszystko z XVIII w.  
Przy kościele znajduje się park o 
powierzchni 0,7 ha. Jest to zieleń 
osłonowa skupiona wokół świątyni - 
dobrze zachowana. Warto również dodać, 
że przy kościele utworzony był szpital dla 
ubogich. Pierwsza wzmianka na ten temat 
pochodzi z XVII wieku. 
Najprawdopodobniej inicjatywa, 
następnie trud i obowiązek prowadzenia 
przytułku należały do miejscowego 
duchowieństwa, przy wsparciu rodu 
Głuskich a następnie Polanowskich. 
Wilkowski przytułek mieścił się do II 
wojny światowej w stojącym naprzeciw 
kościoła drewnianym budynku. Po wojnie 
zniknął problem żebractwa, a więc i dom 
schronienia stał się zbędny. 
Przy głównej drodze Wilków-Kazimierz 
Dolny tuż przy końcu wsi stoi piękny 
okaz dębu szypułkowego Querus robur L. 
o obwodzie pnia 350 cm - pomnik 
przyrody. Obok kościelnej dzwonnicy stoi 
ośmioboczny budynek dawnej karczmy 
tzw. "Powiślak" z połowy XIX w. 
Rozbudowany pod koniec ubiegłego 
stulecia. W "Powiślaku" w okresie 
międzywojennym działał teatr 
"Wilkowskiego Koła Artystyczno-
Literackiego".Tuż przy świątyni 
zlokalizowany jest budynek z I połowy 
XIX w. tzw. "organistówka". Całość 
stanowi zespół zabytkowy . 

 
„Powiślak” 

Pośrodku wsi obok remizy strażackiej 
znajduje się zabytkowa kapliczka św. Jana 
Nepomucena (od powodzi), która jak 
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głosi legenda przypłynęła podczas 
powodzi. Po drugiej stronie rzeki 
Wrzelowianki znajduje się cmentarz z 
zabytkowymi grobami z początku XIX w. 
(grób pierwszego dyrektora cukrowni w 
Zagłobie). Przy rozjeździe do Zagłoby i 
Polanówki stoi (obok nowej) dawna 
siedziba gminy z ok. 1910 r. i "koza" - 
dawny areszt gminny w stylu 
„powiślańskim”. 
  

”Koza” – dawny areszt 

Przy drodze prowadzącej do cmentarza w 
czerwcu 1987 r. odsłonięto pomnik 
upamiętniający akcję AK, BCH zatopienia 
niemieckiego statku na Wiśle w maju 
1944 r. Pomnikiem opiekują się 
uczniowie gimnazjum w Wilkowie. 
 

Ilona Witczak 
Uczennica II klasy 

Gimnazjum Publicznego 
w Wilkowie 

 

 

 

Wieści z gminy 
 

Zespół Śpiewaczy  
ze Żmijowisk 

 Koło gospodyń wiejskich w 
Żmijowiskach rozpoczęło swoją 
działalność w 1964 r. Liczyło 30 osób. 
Pierwszą przewodniczącą była Pani 
Koziarz Helena, a następną Pani Molenda 
Daniela. W tym okresie zorganizowano 
dwa kursy wędliniarskie, dwa – 
cukiernicze i jeden pieczenia i gotowania. 
W 1980 r. koło obchodziło 25-lecie 
swojego istnienia. W 1981 r. w kole 
pozostało niewiele osób i członkowie 
tworzą  Zespół Śpiewaczy pod 
kierownictwem Zofii Markiewicz. Zespół 
specjalizuje  się  w   śpiewaniu    piosenek 

 
 
 

starych, zapomnianych, charakte-
ryzujących tradycje naszego regionu. 
Mimo niewielkiej ilości osób 
wchodzących w skład zespołu, to 
działalność jego jest dość aktywna. 
Zespół reprezentował wielokrotnie naszą 
gminę w wszelkiego rodzaju przeglądach 
zarówno wojewódzkich jak i 

regionalnych. Kilka razy nagrodzono 
wieńce dożynkowe wykonane przez 
Panie z zespołu. Sytuację samego zespołu 
i stanu kultury w naszej gminie bardzo 
trafnie charakteryzuje ostatni tekst 
zespołu:  
W naszej Gminie Wilków dobrze by to 
było,  

Żeby na kulturę więcej się łożyło. 
Bo nasza kultura bardzo dziś kuleje 
Na dalszą nadzieję ma słabą nadzieję. 
Młodzi się nie garną na takie śpiewanie  
Wszystko wykonują same starsze panie. 
Jak te starsze Panie Bozia już zabierze 
To wszystko przepadnie, trza powiedzieć 
szczerze. 

 
 

 

Wilkowski szpital dla ubogich
Wraz z działalnością misyjną 

Kościoła Katolickiego docierała na 
tereny dawnej Polski kultura łacińska. To 
właśnie Kościół sprawił, że pogański kraj 
Słowian stał się państwem wśród 
narodów Europy, a powstające ośrodki 
kościelne, oprócz działalności 
liturgiczno-pastoralnej zaczęły też 
spełniać rolę narodowotwórczą i 
kulturotwórczą. Rozbudowana w 
późniejszym okresie sieć parafialna 
stanowiła również podstawową jednostkę 
administracji państwowej, a także 
spełniała funkcję ośrodków integracji 
form życia religijnego, społecznego i 
kulturowego. Pod wpływem działających 
coraz liczniej zakonów zaczęto zwracać 

uwagę na nowe wartości moralne. 
Ewangeliczne miłosierdzie kieruje uwagę 
na ludzi szczególnie dotkniętych przez 
los czy chorobę. Powstają pierwsze 
szpitale, z łac. hospitale, które były 
właściwie domami przytułku. Najstarszy 
założył w 1223 roku biskup Iwo 
Odrowąż. Była to fundacja dla sierot i 
nędzarzy prowadzona przez zakon 
kanoników regularnych od Św. Ducha, 
zwanych też szpitalnikami lub 
duchakami. Wspominany bp Iwo 
Odrowąż sprowadził ich z Francji do 
Prądnika, skąd niebawem przenieśli się 
do Krakowa. Za tym przykładem 
powstają z czasem podobne przytułki na 
terenie wielu parafii.  

Podobnie dzieje się też w 
Wilkowie n. Wisłą, który wówczas 
należał do diecezji krakowskiej. Nie 
znana jest dokładna data utworzenia 
szpitala przy wilkowskim kościele. 
Pierwsza wzmianka na ten temat 
pochodzi z początku XVII wieku. 
Najprawdo-podobniej inicjatywa, a 
następnie trud i obowiązek prowadzenia 
przytułku dla ubogich należałby do 
miejscowego duchowieństwa. 
Niewykluczone, że odbywało się to przy 
materialnym wsparciu rodu Głuskich h. 
Ciołek, ówczesnych właścicieli Wilkowa, 
posiadających prawo patronatu nad 
wilkowskim kościołem. Pewnym 
natomiast jest to, że późniejsi dobrodzieje 
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kościoła, Polanowscy z Polanówki, 
dziedzice kilku okolicznych folwarków 
ustanowili wieczyste prawo pobierania z 
dóbr w Rogowie ordynacji w naturze 
przeznaczonych dla szpitala przy kościele 
wilkowskim. Prawo to ustanowiono w 
wigilię uroczystości św. Tomasza 
Apostoła (2 lipca) 1722 roku i zapisano 
w Aktach Grodzkich Lubelskich. Kolejni 
właściciele dóbr utrzymują zapis i 
potwierdzają w 1751 i 1753 roku, a 
potem jeszcze w latach 1823 i 1838. 
Ostatnim, który przyjął na siebie takie 
zobowiązanie był Mieczysław Łabęcki. 
W dniu 24 czerwca 1864 dokonał 
hipotecznego zapisu, w którym ustanowił 
szczegółowo ilości i terminy dostarczenia 
produktów ze swojego majątku, 
umożliwiających całoroczne utrzymanie 
5 ubogich przebywających w 
przedkościelnym szpitalu. (Wykaz 
Hipoteczny – Dział Trzeci, nr 3. Wydział 
Ksiąg Wieczystych, Opole Lubelskie) 
Według sporządzonego wykazu 
przekazywano na rzecz ubogich 
następujące ilości produktów: 

a) żyta miarę lubelską na kwartał korcy 
dwa, a na rok korcy ośm. 
b) grochu kwartalnie korzec jeden, a na 
rok korcy cztery. 
c) jęczmienia korzec jeden kwartalnie, a 
na rok korcy cztery. 
d) hreczki kwartalnie korzec jeden, a na 
rok korcy cztery. 
e) owsa kwartalnie korzec jeden, a na rok 
korcy cztery. 
f) słoniny kwartalnie pół połcia, a rocznie 
połeci dwa. 
g) masła kwartalnie kwart sześć, a 
corocznie kwart dwadzieścia cztery. 
h) serów pobierania kwartalnie 
piętnaście, a rocznie sześćdziesiąt. 
i) soli Russkiej na rok beczka jedna. 
Wilkowski przytułek istniał aż do drugiej 
wojny światowej. Mieścił się w stojącym 
naprzeciw kościoła drewnianym budynku 
krytym słomą, w którym znajdowała się 
duża izba, w środku kuchnia, a do prawej 
strony alkierz. W czasie Zaduszek czy 
uroczystości odpustowych liczne rzesze 
jałmużników i nędzarzy nawiedzały 
parafię. Często więc brakowało miejsca 
we wspomnianych pomieszczeniach. 

Wtedy to potrzebujących umieszczano 
też w tzw. „Okrąglaku”, który był w 
dyspozycji księdza proboszcza. Czasem 
też sołtys rozprowadzał żebraków na 
kwatery do miejscowych gospodarzy. Po 
wojnie zniknął problem żebractwa, a 
więc i dom schronienia stał się zbędny. Z 
tej przyczyny budynek stał się własnością 
prywatną. Ostatnią jego właścicielką i 
mieszanką była pani Maria Włodarczyk, 
długoletnia nauczycielka, prekursorka 
szkolnictwa na tym terminie, 
założycielka szkoły powszechnej w 
Zastowie. Po jej śmierci rodzina 
dokonała około 1970 roku rozbiórki 
budynku i tak zakończyła się historia 
wilkowskiego hospitale.  

Janusz Ogiński 
 

Uwagi dotyczące jednostek miar. 
1 funt = 32 łuty = 0,41 kg 
1 garniec = 4 kwarty = 3,28 litra 
Dla przykładu: 
1 korzec jęczmienia waży 202 funty 
1 korzec żyta waży 232 funty 
1 korzec owsa waży 160 funty 
1 korzec hreczki waży 202 funty 
1 korzec grochu waży 260 funty         

 
 

 

Badania archeologiczne grodziska w Żmijowiskach 
 

 
Rekonstrukcja systemu obronnego grodziska wczesnośredniowiecznego 

 

W sierpniu 2002 r. ekspedycja 
Katedry Archeologii UMCS w Lublinie i 
Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu 
Dolnym, kontynuująca pod 
kierownictwem dr hab. Stanisławy 
Hoczyk-Siwkowej prace wykopaliskowe 
na wczesnośredniowiecznym grodzisku w 
Chodliku, przeprowadziła badania 
archeologiczne stanowiska 10 w 
Żmijowiskach gm. Wilków. W skład 
zespołu badawczego, kierowanego przez 
mgr Pawła Lisa z Muzeum 
Nadwiślańskiego, wchodzili: mgr 
Wojciech Wardawy oraz studenci Katedry 
Archeologii UMCS (m.in. P. Grządka, A. 

Janeczek, E. Kwaśny) i wolontariusze (P. 
Konieczny, M. Lis)1. Stanowisko nr 10 w 
Żmijowiskach to wczesnośredniowieczny 
kompleks osadniczy, składający się z 
grodziska i towarzyszących mu dwóch 
osad otwartych. Pierwsza wzmianka o 
tym stanowisku pochodzi z 1907 r., a jej 
autorem jest ksiądz Antoni Chotyński 
(Chotyński A., 1907, s. 65), kapelan 
                                                 
1 Autor pragnie tą drogą podziękować wszystkim, 
którzy współuczestniczyli w żmudnych badaniach 
terenowych na grodzisku w Żmijowiskach w upalnym 
sierpniu 2002 r. Dziękuje również p. Janowi 
Włodarczykowi ze Szczekarkowa-Kolonii i Adamowi 
Skowrońskiemu z Karczmisk za okazaną życzliwość. 

rodziny Kleniewskich w Dratowie, w 
latach 1909-1918 proboszcz w pobliskim 
Wilkowie (Włodarczyk W., 1998, s. 82-
85).  Ten znany „miłośnik starożytności” 
dokonał w zachodniej części Kotliny 
Chodelskiej odkryć wielu znaczących 
stanowisk archeologicznych i był na tym 
terenie prekursorem badań 
wykopaliskowych. Nie można wykluczyć, 
iż A. Chotyński był również pierwszym 
badaczem grodziska w Żmijowiskach.  

Pierwsze metodyczne badania 
archeologiczne grodziska i 
towarzyszących mu osad (jako Chodlik 
stan. IV) przeprowadzone zostały w roku 
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1965 przez S. Hoczyk-Siwkową (Hoczyk 
S., 1969, s. 305-312) w trakcie 
wielosezonowej kampanii badawczej 
chodlikowskiego kompleksu osadniczego, 
prowadzonej przez zespół pod kierunkiem 
A. Gardawskiego z Katedry Archeologii 
UMCS. Prowadzone wówczas prace 
koncentrowały się na towarzyszących 
grodzisku osadach: południowej – na 
której stwierdzono występowanie dość 
ubogiej w zabytki ruchome warstwy 
kulturowej bez wyraźnych śladów 
obiektów, oraz północnej – gdzie oprócz 
nawarstwień kulturowych odkryto 
pozostałości dwóch czworokątnych 
ziemianek ze śladami po paleniskach oraz 
niezwykle interesujący zespół zabytków 
ruchomych, wśród których wyróżniają się: 
żelazny czekan „bradiatica”, przęślik z 
różowego łupku i brązowe okucie pasa 
odkryte w wypełnisku pierwszej 
ziemianki. W obrębie grodziska 
zlokalizowano wykop przecinający 
poprzecznie wał w jego części 
południowo-zachodniej. W wykopie tym, 
oprócz warstw związanych z 
usypywaniem wału, stwierdzono 
występowanie u jego zewnętrznej 
podstawy zwęglonych reliktów 
drewnianej konstrukcji. Przy pomocy 
analizy radiowęglowej dla konstrukcji 
tych uzyskano datę C14 810 ± 30. Na 
koronie wału i po jego stronie 
wewnętrznej reliktów takich nie 
zaobserwowano. Na podstawie analizy 
zabytków ruchomych oraz daty 
radiowęglowej ustalono datowanie 
badanego kompleksu osadniczego na wiek 
IX.  

Na podstawie obecnego stanu 
wiedzy, w studiach nad 
wczesnośredniowiecznymi strukturami 
osadniczymi Małopolski, przyjmuje się 
datowanie grodziska w Żmijowiskach i 
towarzyszących mu osad na wiek X 
(Hoczyk-Siwkowa S., 1999, s.45, 117). 

Stanowisko nr 10 w Żmijowiskach 
usytuowane jest na podłużnej wydmie o 
powierzchni ok. 1,5 ha, leżącej w widłach 
Chodelki i Jankówki. Pierścieniowate 
grodzisko o średnicy określonej w trakcie 
badań w 1965 r. na 35 m dzieli wydmę na 
części południową i północną, na których 
zlokalizowane zostały osady 
towarzyszące. W chwili obecnej, 
podobnie jak przed 37 laty, na tym terenie 
rozciągają się łąki. Jednak ten z reguły 
korzystny dla stanu zachowania stanowisk 
archeologicznych sposób użytkowania 
rolniczego terenu nie ustrzegł grodziska w 
Żmijowiskach od poważnej destrukcji. 
Wizja lokalna, przeprowadzona w roku 

2001, wykazała iż w stosunku do stanu 
zachowania wałów grodziska z roku 1965 
(ok. ¾ obwodu) obiekt uległ daleko 
idącemu zniszczeniu – w dniu dzisiejszym 
w terenie widoczna jest niespełna połowa 
obwodu wałów w części zachodniej i 
północno-zachodniej założenia. Pozostała 
część, w tym odcinek południowy wału, 
na którym zlokalizowany był wykop 
badawczy w roku 1965, wg relacji Jana 
Włodarczyka - właściciela działki, na 
której zlokalizowane jest grodzisko, 
została kilka lat temu przez poprzedniego 
właściciela zniwelowana spychaczem.  

Przeprowadzone w roku 2002 
badania archeologiczne były elementem 
uzupełniającym programu pełnego 
opracowania dotychczasowego stanu 
badań tego stanowiska. Celem badań było 
zweryfikowanie odnoszących się do 
grodziska ustaleń wynikających z badań w 
1965 r. oraz podjęcie próby określenia 
jego zasięgu w zniszczonej części 
południowej.  

Analiza odkrytych w dwóch 
wykopach badawczych nawarstwień oraz 
reliktów drewnianych konstrukcji wału, 
zachowanych w postaci zwęglonych 
belek, uzupełniona wynikami badań z 
roku 1965, pozwalają na sformułowanie 
następujących wniosków. 

Badane złożenie obronne określić 
należy jako grodzisko pierścieniowate, 
jednowałowe, o pierwotnej średnicy 
objętej zewnętrzną linią wału ok. 25 m. 
Jak na tak małe założenie obronne mamy 
tu do czynienia z bardzo rozbudowanym 
systemem umocnień. Sztucznie usypany z 
piaszczystej ziemi wał posiadał od strony 
wewnętrznej umocnienie w postaci ściany 
z biegnących wzdłuż wału drewnianych 
belek, ułożonych na krótkich 
poprzecznych „legarkach”. Podstawa tej 
konstrukcji była zapewne ustabilizowana 
brukiem kamiennym, ograniczonym od 
wewnątrz kolejną linią równoległych do 
wału belek, umocnionych pionowym 
elementem. Od strony zewnętrznej korona 
wału wzmocniona była także podłużnymi 
belkami wspartymi na krótkich 
„legarkach”, wzmocnionymi ukośnie 
wbitymi w nasyp wału elementami. 
Przypuszczać należy, że zgodnie z 
ówczesną sztuką obronną przedpiersie 
wału stanowił częstokół, choć jego ślady 
w badanej części nie zachowały się. 
Powyższe ustalenia w sposób znaczący 
poszerzają nasz stan wiedzy oparty na 
wynikach badań z 1965 r., podczas 
których nie natrafiono na drewniane 
konstrukcje ani na koronie ani po 
wewnętrznej stronie wału. Natomiast 

obecne badania potwierdziły i uzupełniły 
wcześniejsze obserwacje, na podstawie 
których stwierdzić można, że podstawa 
wału, granicząca z wykopem fosy, 
ustabilizowana była podłużnymi belkami, 
umocowanymi ukośnie wbitymi w 
podłoże palami, pełniącymi zapewne 
również rolę zasieku.  

Tak skonstruowany wał otoczony 
była pierwotnie, przynajmniej w części 
południowej, dwiema fosami. Zarówno w 
trakcie ostatnich, jak i poprzednich  
badań, zaobserwowano ślady 
przepalonych elementów drewnianych, 
zlokalizowanych po stronie zewnętrznej 
wyniesienia oddzielającego obie fosy. Na 
tej podstawie stwierdzić można, iż w 
miejscu tym istniał dodatkowy element 
obronny, prawdopodobnie tzw. płot.  

Niestety, uzyskany podczas badań 
2002 r. skromny materiał zabytkowy w 
postaci drobnych fragmentów naczyń 
ceramicznych nie pozwala wnieść nic 
nowego do dyskusji odnoszącej się do 
datowania tego założenia. Być może 
pozyskane w trakcie badań 2002 r. 
okazałe próbki drewna, pobrane z 
konstrukcji wału, pozwolą na uzyskanie 
datowania przy pomocy analiz 
dendrochronologicznych, co pozwoliłoby 
na uściślenie chronologii grodziska w 
Żmijowiskach.  

Paweł Lis 
Muzeum Nadwiślańskie 

w Kazimierzu Dolnym 
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Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca i miażdżycy tętnic  
a rola profilaktyki pierwotnej 

 
W ciągu ostatniego 10-lecia 

udało się w Polsce obniżyć śmiertelność z 
powodu zawału serca dzięki postępom 
kardiologii, kardiochirurgii, kardiologii 
interwencyjnej, zwiększonej dostępności 
do koronografii  i farmakoterapii. Nadal 
jednak choroby serca stanowią 48% 
wszystkich zgonów, nie zmniejsza się 
zapadalność na chorobę niedokrwienną 
serca  (CHNS), chorobę prowadzącą do 
śmierci, inwalidztwa, konieczności 
wykonywania drogich procedur 
diagnostycznych i leczniczych, 
stosowania leków do końca życia. 

Optymalnym rozwiązaniem jest 
profilaktyka pierwotna CHNS, 
poprzedzona określeniem czynników  
ryzyka, prowadzących do jej wystąpienia. 
Profilaktyka pierwotna CHNS powinna 
być jednym z naczelnych zadań służby 
zdrowia, gdyż zapobiega olbrzymim 
kosztom leczenia już powstałej choroby 
łącznie z kosztami społecznymi 
utrzymania osób niepełnosprawnych z 
tego powodu i dlatego, iż istnieją niezbite 
dowody na skuteczne zapobieganie CHNS 
poprzez zwalczanie czynników ryzyka tej 
choroby. 

Dowody to badania w programie 
Framingham, miasteczka amery-
kańskiego, objętego od wczesnych lat 60-
tych stałym monitorowaniem czynników 
ryzyka i związkiem z zachorowalnością 
na CHNS a ich występowaniem. 

A  cóż to za tajemnicze „czynniki 
ryzyka”? 
Dzielimy je na niezależne od nas – do 
nich należą: 
- wiek, 
- płeć, 
- uwarunkowanie genetyczne, określane 

praktycznie poprzez zachorowanie lub 
śmierć z powodu zawału serca lub 
udaru mózgu u najbliższych członków 
rodziny -  rodziców, rodzeństwa – w 
młodym wieku.  

Ostatnio badania genetyczne 
stwarzają możliwość stwierdzenia 
nieprawidłowych genów odpowie-
dzialnych za zachorowanie na np. 
nadciśnienie tętnicze, cukrzycę 
podwyższony poziom cholesterolu.  
Do tzw. Modyfikowalnych czynników 
ryzyka zaliczamy: 
- podwyższony poziom cholesterolu 

całkowitego i we frakcji LDL, 
- niskie stężenie cholesterolu we frakcji 

HDL, 

- podwyższony poziom TG, 
- nadciśnienie tętnicze, 
- palenie papierosów, 
- cukrzyce i zespół metaboliczny z 

insulinoopornością, 
- otyłość, 
- brak aktywności fizycznej. 

Czynniki ryzyka częściowo 
modyfikowalne to: 
- podwyższony poziom homocysteiny we 

krwi, 
- nieprawidłowy poziom czynników 

krzepnięcia, 
- czynniki socjoekonomiczne, w tym 

trwanie w przewlekłym stresie 
rodzinnym lub zawodowym bez 
umiejętności radzenia sobie z nim. 

Uważny czytelnik już w tym  
momencie zarzuci mi niekonsekwencję w 
podziale -  a więc jednak to 
nieprawidłowe geny wywołują 
nadciśnienie tętnicze, podwyższony 
poziom cholesterolu i cukrzycę! A autor 
te choroby zalicza do czynników ryzyka, 
na które mamy wpływ? 
Więc jak to  jest naprawdę? 
 I tu wkracza profilaktyka – 
intensywne, indywidualne działania, 
zapobiegające powstaniu choroby, 
działania, których plan ustalany jest po 
określeniu czynników ryzyka. 
Tak, mam nieprawidłowy gen, z tego 
powodu mam skłonność do nadciśnienia 
tętniczego , z tego powodu moja mama 
była po udarze mózgu wiele lat 
niepełnosprawna a mój ojciec zmarł nagle 
mając 46 lat na zawał serca – ale ja mam 
dowiedzioną  możliwość zapobieżenia 
tym incydentom poprzez stwierdzenie 
określonych czynników ryzyka, 
efektywne ich zwalczanie modyfikacją 
prozdrowotną trybu życia z ewentualnym 
leczeniem farmakologicznym. 
 Wróćmy do najszczęśliwszego w 
świecie miasteczka Framingham -  na 
podstawie badań i leczenia jego 
mieszkańców zostały stworzone liczne 
programy profilaktyczne i lecznicze, 
zapobiegające chorobom serca. 
 Podstawową instytucją 
badawczo-opiniotwórczą, opierającą się 
na wynikach z Framingham jest Zespół 
Ekspertów Narodowego Programu 
Edukacji Cholesterolowej  do Spraw 
wykrywania , Oceny i Leczenia 
Zwiększonego Stężenia  Cholesterolu u 
osób dorosłych – program leczenia 
podwyższonego poziomu cholesterolu. 

 Zespół ten wydaje od lat 
okresowo  zalecenia dotyczące 
profilaktyki pierwotnej CHNS. 
 W tym roku (2002)  ukazał się III 
Raport ATP, który podaje obowiązujące 
aktualnie zalecenia w profilaktyce 
pierwotnej CHNS. Podstawowym jego 
zaleceniem jest ocena czynników ryzyka 
indywidualnie u każdego badanego i przy 
obecności przynajmniej dwóch czynników 
ryzyka – wyliczanie bezwzględnego 
zagrożenia zawałem serca lub śmiercią z 
powodów wieńcowych w najbliższych 10 
latach. 
Trzeci raport ATP, podobnie jak 
poprzednie, podkreśla, że wysokie 
stężenie cholesterolu, a szczególnie we 
frakcji LDL (tzw. złego  cholesterolu) jest 
główna przyczyną CHNS, ale w 
porównaniu z poprzednimi, bardziej 
podkreśla konieczność oceny globalnej 
osobniczego ryzyka, łączy czynną 
profilaktykę i leczenie farmakologiczne 
tak w zapobieganiu pierwotnym jak i 
wtórnym, stwierdza, że osoby z cukrzyca 
bez choroby wieńcowej są obciążone 
ryzykiem równoważnym temu, jakie 
stwarza CHNS, zwraca szczególną uwagę 
na pacjentów z zespołem metabolicznym, 
potwierdza, że 2- krotny wzrost TG 
znacznie zwiększa ryzyko CHNS i uznaje 
poziom HDL powyżej 45mg% za 
optymalny. 
 Ważną nowością III Raportu 
ATP jest również ustalenie odrębnych 
wytycznych dla kobiet i osób w wieku 
podeszłym, konieczność kompleksowego 
zwalczania czynników ryzyka. Stawia, jak 
poprzednie Raporty, na pierwszym 
miejscu zaburzenia gospodarki lipidowej 
jako bezpośrednio działający czynnik 
wywołujący CHNS, lecz daje konkretne 
wytyczne, jak przy pomocy 
prozdrowotnej modyfikacji stylu życia 
usunąć zaburzenia gospodarki lipidowej. 
III  Raport podkreśla, że tylko 
indywidualne i kompleksowe zwalczanie 
podstawowych czynników ryzyka ma sens 
np. w przypadku stwierdzonych zaburzeń 
gospodarki lipidowej – jest to 
odpowiednia zmiana nawyków 
żywieniowych , dostateczna aktywność 
fizyczna i przywrócenie prawidłowej wagi 
ciała. 
 Celowo w tym miejscu użyłam 
określenia „zmiana nawyków 
żywieniowych” zamiast słowa 
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 „dieta” , gdyż musiałabym napisać „dieta 
optymalna „ , zgodnie z określeniem 
użytym w III Raporcie ATP. 
 A u nas, na Powiślu, coraz 
częściej, stwierdzam to z ubolewaniem, 
określenie „dieta optymalna” kojarzy się z 
propagowaną tu dietą dr Jana 
Kwaśniewskiego, której podstawą są  
tłuszcze zwierzęce, zawierające duże 
ilości nasyconych kwasów tłuszczowych i 
cholesterolu , bez warzyw i owoców, 
eliminująca zalecany błonnik, znajdujący 
się m.in. w pieczywie i nasionach roślin 
strączkowych  - fasola, groch, soczewica, 
soja. Dieta ta powoduje powstawanie 
nieodwracalnych zmian  w naczyniach 
krwionośnych.    Postęp tych zmian jest na 
ogół  powolny, niezauważalny dla 
stosującego dietę, lecz nieubłagany. Jest 
to stopniowe nasiąkanie cholesterolem 
uszkadzanej przez nasycone kwasy 
tłuszczowe , zawarte w tłuszczach 
zwierzęcych  (żółtka jaj, masło, kaszanka, 
salceson, mózgowe, tętnice dogłowowe, 
tętnice kończyn dolnych i inne. 
Równolegle zwiększa się krzepliwość 
krwi i zlepność płytek, co powoduje 
powstawanie zakrzepów w uszkodzonych 
naczyniach krwionośnych.  
Bezpośrednim następstwem tego procesu  
- uszkodzenia śródbłonka  ściany naczyń, 
tworzenia blaszek miażdżycowych z 

nacieków cholesterolowych, zwężających 
naczynia i tworzenia się zakrzepów w 
świetle już zwężonych naczyń jest zawał 
serca, udar mózgu lub ostre niedokrwienie 
w zakresie kończyn dolnych. 
 Proces ten toczy się kilka lub 
kilkanaście lat, początkowo całkowicie 
bezobjawowo , lecz nieuchronnie 
uszkadza naczynia krwionośne. 
 Największą pułapką diety dr Jana 
Kwaśniewskiego jest doraźny , 
„korzystny” efekt diety 
wysokotłuszczowej w postaci 
dostarczania szybko energii, powodującej  
„przypływ sił” i wzrost samopoczucia, 
doraźną poprawę tolerancji wysiłku na 
skutek wykorzystania ścieżki 
metabolicznej szybkiego spalania 
tłuszczów przy pomocy glikogenu 
zmagazynowanego  w mięśniach. 
Ominięcia wątroby i jej „oszczędzanie” w 
procesach metabolicznych nie zmienia 
faktu, że nasycone kwasy tłuszczowe  z 
tłuszczów zwierzęcych są transportowane 
przez naczynia krwionośne i tam po 
drodze uszkadzają ścianę naczyń a tym 
samym ułatwiają wnikanie tam 
cholesterolu, który jest w nadmiarze w 
tych polecanych przez dr  Jana 
Kwaśniewskiego  produktach. 
 III Raport ATP zaleca tzw. 
optymalną dietę śródziemnomorską.

 Badania „7 krajów”, obejmujące 
16 populacji w Japonii, Grecji, dawnej 
Jugosławii, Włoch, Holandii, Finlandii i 
USA potwierdziły niezbicie dodatnia 
korelację pomiędzy spożyciem tłuszczów 
zwierzęcych i stężeniem cholesterolu we 
krwi a zgonem z powodu CHNS. 
Interesujące i potwierdzające powyższą 
korelację było stwierdzenie w tych 
badaniach, że w Japonii i Grecji, gdzie 
palenie tytoniu jest rozpowszechnionym 
nałogiem , a spożywanie tłuszczów 
zwierzęcych szczególnie małe – 
występowanie CHNS jest najmniejsze 
spośród badanych krajów. Wniosek o 
ochronnym wpływie odpowiedniego 
żywienia na naczynia krwionośne, mimo 
oddziaływania innych  czynników ryzyka 
– nasuwa się sam przez się. 
 W następnym numerze naszego 
pisma przedstawię szczegóły polecanej 
przez III Raport ATP zmiany nawyków 
żywieniowych, nazwanej zmodyfikowaną 
optymalną dietą śródziemnomorską. 
 Szanowni czytelnicy ze 
zdziwieniem zauważą, że podobnie 
odżywiali się nasi pradziadkowie! 

Dr Barbara Bogdańska 
kardiolog 

 
 
 
 

140 rocznica Powstania 
Styczniowego 

Mija właśnie okrągła 140 
rocznica powstania styczniowego. 
Chociaż nie zakończyło się sukcesem, 
zapadło głęboko w świadomość Polaków. 
Konsekwencją upadku powstania była 
zmiana nastawienia elit politycznych i 
społecznych ówczesnej Kongresówki. 
Rozpoczął się okres wytężonej społecznej 
i gospodarczej pracy „u podstaw”.  Jednak 
idea zbrojnego czynu przywracającego 
Polsce niepodległość nie zanikła. To 
właśnie do powstania styczniowego 
odwoływać się będą Legiony Józefa 
Piłsudskiego. Rocznica styczniowego 
zrywu była jednym z największych świąt 

II Rzeczypospolitej. Mało kto pamięta, że 
na terenie Powiśla działał oddział 
powstańczy. W pamięci najstarszych 
mieszkańców przechowało się 
wspomnienie potyczki z Kozakami . 
Odbyła ona na terenie mokradeł wokół 
Wrzelowianki, która dziś przecina 
asfaltową drogę między Szczekarkowem a 
Brzozową. Z przygotowaniami do 
powstania związani są dwaj – znani z 
imienia i nazwiska - mieszkańcy terenu 
naszej gminy. Ksiądz Józef Błażowski, 
proboszcz wilkowski w latach 1850-1864 
nazywany był „naczelnikiem”. Zbierał 
pieniądze dla głośnego oddziału 
kierowanego przez burmistrza 
Markuszowa, porucznika Antoniego 
Zdanowicza. Za swoją działalność został 
przez Rosjan  aresztowany w Wilkowie w 

czerwcu 1864 roku i skazany na 
osiedlenie w głębi Rosji. Zmarł w Tunce 
w 1868 roku. Drugim powstańcem był 
leśniczy lasów polanowskich Ignacy 
Sadkowski. Również skazany na 
wygnanie, wrócił do Polski w 1872. 

Warto przywrócić pamięć o tych 
znanych i bezimiennych bojownikach o 
wolną Polskę. Dlatego Regionalne 
Towarzystwo Powiślan podjęło uchwałę, 
aby z okazji 140 rocznicy Powstania 
styczniowego upamiętnić miejsce 
potyczki nad Wrzelowianką odpowiednim 
kamieniem przypominającym działalność 
proboszcza Józefa Błażowskiego i 
Ignacego Sadkowskiego.  

WWoojjcciieecchh  WWłłooddaarrcczzyykk

  
  
  
  
  
  
  
  

PPiissmmoo  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE wwyyddaajjee  RReeggiioonnaallnnee  TToowwaarrzzyyssttwwoo  PPoowwiiśśllaann  ww  WWiillkkoowwiiee  nn//WWiissłłąą,,    
2244--331133  WWiillkkóóww,,  WWiillkkóóww  6622aa,,  KKoonnttoo  bbaannkkoowwee::  BBaannkk  SSppóółłddzziieellcczzyy  ww  KKaazziimmiieerrzzuu  DDllnn..  OO//WWiillkkóóww,,  nnrr  kkoonnttaa::  
8877331111001111--000000660066--2277001166--1111--0055  
RReeddaagguujjee  zzeessppóółł,,  rreeddaakkttoorr  nnaacczzeellnnyy::  BBooggddaann  BBaannddzzaarreewwiicczz  ..  AAddrreess  rreeddaakkccjjii::  GGiimmnnaazzjjuumm  PPuubblliicczznnee  ww  
WWiillkkoowwiiee,,  2244--331133  WWiillkkóóww,,  WWiillkkóóww  6666..  


	Wojciech Włodarczyk
	27 października odbyły się wybory do Rad Gmin, Powiatów, sej
	W trakcie wyborów, przy blisko 54% frekwencji wybrano piętna
	Okręg Wyborczy nr 1
	Czarnecki Stanisław Henryk 47

	Okręg Wyborczy nr 2
	Złotucha Janusz Ryszard 148
	Okręg Wyborczy nr 3
	Giza Celina   43

	Okręg Wyborczy nr 4
	Okręg Wyborczy nr 5

	Pałka Henryk   13
	Czarnota Jerzy Piotr  45
	Turski Wojciech   16
	Madej Jan   122
	Okręg Wyborczy nr 6
	Bojarski Andrzej  94

	Okręg Wyborczy nr 7
	Czapla Sławomir  50
	Okręg Wyborczy nr 8
	Czapla Grzegorz  40

	Okręg Wyborczy nr 9
	Filiks Mariola   44

	Okręg Wyborczy nr 10
	Pietras Kazimierz  65

	Okręg Wyborczy nr 11
	Markowski Jerzy  101
	Okręg Wyborczy nr 12
	Mróz Stanisław   46

	Okręg Wyborczy nr 13
	Drąg Bernarda   55

	Okręg Wyborczy nr 14
	Kuś Henryk   99
	Grzegorz Teresiński
	Wójt Gminy Wilków
	Szanowni Państwo!
	Organizacja sieci szkół
	Bogdan Bandzarewicz






	Szkoła
	SP Wilków
	Gimnazjum
	W gminie
	Moja MAŁA OJCZYZNA
	Wilkowski szpital dla ubogich
	Janusz Ogiński
	Dr Barbara Bogdańska







