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120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie 
 
 Obchodzimy w tym roku wyjątkową rocznicę – 120-lecie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wilkowie. Społeczne organizacje do walki z żywiołem ognia zaczęły po-
wstawać w Polsce w drugiej połowie XIX w. Niezależnie od siebie, w trzech zaborach. 
Najwcześniej organizowano je pod panowaniem pruskim, w 1858 r. powstała pierwsza 
OSP – w Racibożu. W Galicji stowarzyszenia strażackie powstawały od 1862 r. W Kró-
lestwie Polskim czyli w zaborze rosyjskim – pierwszą Ochotniczą Straż Pożarną powo-
łano w Kaliszu, w roku 1864 r. Chociaż potrzeba tworzenia lokalnych, ochotniczych 
zespołów pożarniczych była ogromna, to w Królestwie nie rozwijały się one zbyt szybko. 
W 1881 r. było tu zaledwie 27 drużyn strażackich. Nasza straż założona w 1888 r. przez 
zarządcę folwarku wilkowskiego Stanisława Mikulskiego należy więc do najstarszych w 
Polsce. Dawne wyposażenie wilkowskiej straży jest dziś ozdobą zbiorów muzealnych w 
Kraśniku i Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.  

Drugi wart podkreślenia fenomen wilkowskiej straży pożarnej to tożsamość pa-
trona naszej parafii z opiekunem strażaków. Święty Florian jest od wieków świętym od 
ognia i wody. Powstałe w 1860 r. w Galicji Krajowe Towarzystwo Ubezpieczeń od 
Ognia miało za swego patrona św. Floriana i potocznie nazywało się „Florianką”. 
Święty Florian, którego relikwie dwa lata temu zostały sprowadzone do Wilkowa z Ka-
tedry Wawelskiej jest także jednym z patronów Polski. Strażacy są obecni przy wszyst-
kich ważniejszych uroczystościach kościelnych, jak ich patron – trzymają rycerską straż 
przy wielkanocnym grobie. 

Trzeci element strażackiego święta, którego nie sposób pominąć przy tak znaczącej rocznicy, to etos strażackiej służby. Jak w 
niewielu innych zawodach, strażacy są gotowi nieść natychmiastową pomoc w każdym czasie i w każdych warunkach. Dotyczy ona nie 
tylko walki z żywiołem ognia, ale także spraw obywatelskich. W listopadzie 1918 r. strażacy w całej Polsce aktywnie uczestniczyli w 
rozbrajaniu Niemców. W grudniu 1939 r. utworzono konspiracyjna organizację strażacką „Skała”, która w 1943 r. weszła w skład 
Korpusu Bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia jest także rola jaką strażacy odgrywają w integracji lokalnej społeczności. 

Z okazji swojego 120-lecia wilkowscy strażacy przygotowują specjalne uroczystości. Odbędą się one w tydzień po święcie św. 
Floriana, patrona Powiśla i patrona strażaków – 11 maja 2008 r. Rozpoczną się Mszą Św. w wilkowskim kościele, następnie – już w 
gronie samych strażaków – będą kontynuowane w „domu weselnym” w Zastowie Polanowskim. 
 Regionalne Towarzystwo Powiślan od dawna przygotowywało się do tej rocznicy. Uznaliśmy, iż musi powstać książka – ilu-
strowana historia ujmująca całość dziejów wilkowskiej straży od początku jej istnienia do dnia dzisiejszego. Bo wiedza na ten temat 
jest znikoma – nie znamy nawet wszystkich naczelników OSP Wilków i dat ich kadencji. A przecież archiwa powiatowe i wojewódzkie 
kryją ogromną ilość materiałów dotyczących historii walki z żywiołem ognia. Równie bogate są zbiory prywatne. 
 Niniejszym specjalnym numerem „Powiśla Lubelskiego” chcemy więc nie tylko uczcić tę niezwykle pożyteczną służbę, ale 
także zapowiedzieć przygotowywaną monografię wilkowskich strażaków. Od wielu miesięcy pracuje nad nią pan Hubert Włodarczyk, 
któremu zaproponowaliśmy jej opracowanie. Planujemy wydać ją w tym roku. 
 Wszystkich, którzy mogliby przekazać najdrobniejsze nawet informacje, dokumenty czy fotografie związane z dziejami OSP 
Wilków prosimy o kontakt z panem Hubertem Włodarczykiem (tel.: 0663-214-445, e-mail: wlodarczyk79@yahoo.com ) lub z redakcją 
„Powiśla Lubelskiego”. Niewiele wiemy nawet o założycielu naszej straży Stanisławie Mikulskim, chociaż kierował on wilkowskim 
folwarkiem Jana Kleniewskiego przez 30 lat. Przez szacunek dla strażackiej służby musimy tę wiedzę uzupełnić. 

          
Wojciech Włodarczyk 
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120 lat OSP w Wilkowie 
– krótki zarys historyczny na podstawie „Kroniki” 

 
Zjazd z 1925 r. z udziałem strażaków z Wilkowa 

 
Jednostka straży pożarnej w Wil-

kowie powstała w 1888 r. Niestety nie 
zachowały się żadne źródła pisane, doku-
mentujące ten fakt. Data ta pojawiała się 
jedynie w przekazach ustnych mieszkań-
ców gminy, spisanych w Kronice Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Wilkowie. 

Jak podaje wspomniana kronika, 
pierwszym naczelnikiem OSP Wilków był 
ówczesny rządca majątku Kleniewskich –
Władysław(?) Mikulski. Należy więc 
przypuszczać, że inicjatorem tego przed-
sięwzięcia był sam dziedzic Jan Kleniew-
ski. Początkowo na strażnicę przeznaczono 
drewnianą szopę, która stała naprzeciwko 
późniejszej ceglanej remizy. Szopa pełniła 
rolę magazynu, w którym przechowywano 
skromny sprzęt pożarniczy. Na wyposaże-
niu strażaków była wówczas sikawka 
ręczna i węże parciane. Do pożaru drużyna 
ochotników udawała się żelaznym wozem 
konnym. 

Po pewnym czasie szopa spłonęła, 
a sprzęt rozlokowano u mieszkańców Wil-
kowa. 

Stanowisko naczelnika OSP po 
rządcy Mikulskim objął Józef Kuś. W 

trakcie jego kadencji powstała solidna 
remiza murowana, kryta dachówką. Budu-
lec został podarowany przez dziedzica 
Witolda Kleniewskiego. Prace konstruk-
cyjne i murarskie wykonali w czynie spo-
łecznym mieszkańcy Wilkowa i okolic. Jak 
podaje Kronika był to rok 1915. 

Lata dwudzieste XX wieku obfi-
tują już w pewne dokumenty świadczące o 
prężnej działalności OSP w Wilkowie. 
Akta Wydziału Powiatowego w Puławach 
(Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół 
nr 421, sygn. 60) zawierają wykaz potrzeb 
Ochotniczych Straży Pożarnych okręgu 
lubelskiego na rok 1925. W powiecie pu-
ławskim, obok straży z Braciejowic i Lasu 
Dębowego wymienione są potrzeby OSP 
w Wilkowie. Nasi strażacy wnioskowali 
wówczas o dotację w wysokości 2000 zł 
na zakup sikawki, węży i beczki. 

Wymieniony wyżej zespół akt 
zawiera również jeden numer pisma „Stra-
żak – ochotnik” z kwietnia 1925 r. Za-
mieszczono w nim sprawozdanie z działal-
ności Związku Straży Pożarnych Okręgu 
Lubelskiego za rok 1924. Możemy z niego 
dowiedzieć się, że w miesiącach od czerw-

ca do września 1924 r. przeprowadzono 
lustrację 14 jednostek straży pożarnych w 
powiecie puławskim, włącznie z wilkow-
ską OSP. W tym okresie w Wilkowie od-
była się dwudniowa konferencja Zarządów 
Straży z udziałem instruktora, trzydniowe 
szkolenie miejscowej straży oraz Rejono-
wy Zjazd, w którym wzięło udział 102 
strażaków z pięciu jednostek. „Na zjeździe 
wykonano ćwiczenia konkursowe, przy-
czem straże stające do zawodów otrzymały 
nagrody – narzędzia pożarnicze ofiarowa-
ne przez Sejmik Puławski oraz Państwową 
Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych. Poza 
tym wręczono zasłużonym strażakom z 
Garbowa, Puław, Wąwolnicy i Wilkowa 
znaki za wysługę lat i listy za dzielność” 
(Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. i 
sygn. j.w.). 

Dzięki uprzejmości Państwa 
Głodkowskich wiemy również, że w latach 
dwudziestych prezesem OSP w Wilkowie 
był Jan Głodkowski. W 1928 r. został 
odznaczony przez Zarząd Głównego 
Związku Straży Pożarnych Rzeczpospoli-
tej Polskiej „Bronzowym Medalem Zasłu-
gi” (pisownia oryginalna – przypis autora). 
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Jan Głodkowski 

 
W latach trzydziestych naczelni-

kiem został Halicki Julian i pozostał na 
tym stanowisku aż do wybuchu wojny. 
Warto nadmienić, że w dwudziestoleciu 
międzywojennym istniała przy OSP orkie-
stra dęta. Wspominając o niej współcześni 
strażacy przypuszczają, że jej muzykami 
mogli być: Mieczysław Grądziel, Stani-
sław Lipa, Wojciech Jakubaszek. Zrabo-
wanie instrumentów przez wojska radziec-
kie przyniosło kres istnienia orkiestry. 

 

 
Władysław Kania 

 
Podczas okupacji funkcję naczel-

nika sprawował mieszkaniec Wilkowa – 
Kudliński. Pierwszym powojennym na-
czelnikiem był Władysław Kania. To jedna 
z najbardziej zasłużonych postaci w histo-
rii OSP Wilków. Przez wiele lat piastował 
funkcję naczelnika, a później prezesa stra-

ży. Był wielokrotnie odznaczany. W czasie 
jego kadencji, w roku 1946 zakupiono 
pierwszą motopompę. 

Kolejnymi naczelnikami straży 
byli kolejno Bolesław Kłak, Julian Wolski, 
Ryszard Wronikowski (prawdopodobnie 
od 1958 do 1961). Kronika OSP błędnie 
wskazuje, że za kadencji p. Kani zakupio-
no pierwsze auto dla straży. Zakupu pojaz-
du dokonał osobiście naczelnik Wroni-
kowski, a towarzyszył mu kierowca o 
nazwisku Kotyła z Zarudek. 

 

 
Legitymacja naczelnika Wronikowskiego 

 
Trzeba sobie uświadomić, że 

przed pojawieniem się pierwszego samo-
chodu w remizie, a więc do początku lat 
sześćdziesiątych do pożaru wyjeżdżały 
dwa wozy żelazne z zaprzęgiem konnym. 
W kolejnych dekadach pojawiały się nowe 
pojazdy (szerzej na ten temat w artykule o 
sprzęcie). 

W latach powojennych Ochotni-
cza Straż Pożarna z Wilkowa brała udział 
w wielu zawodach strażackich oraz impre-
zach kulturalno-oświatowych, odnosząc 
znaczące sukcesy. Świadczą o tym liczne 
dyplomy przechowywane w siedzibie 
straży. 

Czasy Polski Ludowej pamięta do 
dziś wielu żyjących strażaków, którzy 
chętnie dzielą się swoimi wspomnieniami. 
A jest co wspominać. Niestety na łamach 
„Powiśla Lubelskiego” zabrakłoby miejsca 
na zrelacjonowanie choćby fragmentu tych 
strażackich opowieści. Dlatego skupię się 
na przekazaniu najważniejszych faktów z 
późniejszego okresu. 

Datą godną odnotowania jest rok 
1982, kiedy to została oddana do użytku 
nowa strażnica. Kronika donosi, że uro-
czyste otwarcie remizy nastąpiło w maju 
1985 r. 
 Rok 1988 był rokiem jubileuszo-
wym. Świętowano 100-lecie powstania 
OSP. Na pamiątkę tego wydarzenia Zarząd 
Wojewódzki Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych ufundował i przekazał sztan-
dar oraz odsłonięto tablicę pamiątkową. 
 

 
Tablica pamiątkowa na nowym gmachu 

remizy strażackiej 
 
W 1990 r. nastąpiły zmiany w 

strukturze własnościowej OSP. Na mocy 
nowych regulacji prawnych jednostka OSP 
w Wilkowie znalazła się pod nadzorem 
Urzędu Gminy. Wcześniej była nadzoro-
wana przez Komendę Rejonową Straży 
Pożarnej w Opolu Lubelskim. Od tej pory 
cały sprzęt przeciwpożarowy stał się ma-
jątkiem gminy. Finansowanie jednostki 
także leży w gestii Urzędu Gminy. Prawne 
uregulowanie przekazania remizy w użyt-
kowanie OSP nastąpiło w 1994 r. 
 Najbardziej spektakularną akcją 
ratowniczo-gaśniczą, w jakiej brali udział 
strażacy z Wilkowa, był pożar w Kuźni 
Raciborskiej (woj. śląskie) z 1992 r. We-
dług witryny internetowej Polska.pl do 
akcji przystąpiły: 454 wozy gaśnicze Pań-
stwowej Straży Pożarnej (2270 strażaków 
PSP), 405 sekcji Ochotniczej Straży Po-
żarnej (2430 strażaków OSP), 3200 żołnie-
rzy ze sprzętem ciężkim, 650 policjantów, 
1280 członków Obrony Cywilnej, 450 
pracowników leśnych, 26 samolotów ga-
śniczych Dromader i 4 śmigłowce gaśni-
cze.  
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Decyzją nr 22/53 z dn. 19.09.1997 
r. włączono OSP w Wilkowie do Krajowe-
go Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Rok 
ten przyniósł klęskę żywiołową w postaci 
jednej z największych powodzi ostatnich 
lat w Polsce i na Powiślu. Wilkowscy 
strażacy walczyli ze skutkami kataklizmu, 
pracując nieprzerwanie przy umacnianiu 
wałów. 

W roku następnym obchodzono 
110 rocznicę istnienia OSP w Wilkowie. 
W dowód zasług jednostka została odzna-
czona Złotym Znakiem Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej 
Polskiej. List gratulacyjny przesłał sam 
Prezes Związku Waldemar Pawlak. 

 
 
Uroczystości swoją obecnością uświetnił 
wojewoda lubelski Edward Hunek. Na 
pamiątke tej wizyty wojewoda własno-
ręcznie wpisał gratulacje i podziękowania 
do Kroniki OSP w Wilkowie. Straż otrzy-
mała nową motopompę poświęconą przez 

księdza Mazura. Wielu strażaków zostało 
odznaczonych Złotymi, Srebrnymi oraz 
Brązowymi Medalami Związku za zasługi 
dla pożarnictwa. 

W 2001 r. Sąd Rejonowy w Lu-
blinie wydał postanowienie w sprawie 
wpisania Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Wilkowie do Rejestru Stowarzyszeń. 
 Maj 2008 roku przyniesie nam 
kolejny jubileusz – 120 rocznica założenia 
OSP w Wilkowie. Warto przyjechać do 
Wilkowa i na własne oczy zobaczyć stra-
żaków w galowych mundurach pamiętając, 
że należą oni do najstarszej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie 
opolskim. 

Hubert Włodarczyk 
 

 
 

 

Sprzęt strażacki OSP Wilków 
 
Podstawowym warunkiem spraw-

nego funkcjonowania jednostki straży 
pożarnej jest posiadanie odpowiedniego 
sprzętu. Pierwsze wyposażenie OSP Wil-
ków (wg Kroniki straży) to „sikawka ręcz-
na i węże parciane”. Z całą pewnością 

jednostka posiadała też beczkowóz. Dopie-
ro później pojawiła się drabina, topory, 
bosaki, hełmy oraz pompa ręczna przewo-
żona wozem konnym. Można przypusz-
czać, że w latach międzywojennych zaku-
piono tzw. drabinę Szczerbowskiego. „By-

ła ona użytkowana w stanie zestawionym 
jako drabina przystawna, drabina dachowa 
i drabina wolno stojąca sprawiona w pira-
midkę. Wykorzystywały ją przez długie 
lata podczas akcji gaśniczych i ratowni-
czych ochotnicze i zawodowe straże po-
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żarne” w całym kraju. Urządzenie to nie 
było skomplikowane, ale sama jej obsługa 
wymagała wprawy i zorganizowanej 
współpracy, stąd też strażacy często 
wspominają o ćwiczeniach z drabiną 
Szczerbowskiego. Rozkładanie i ustawia-
nie drabiny odbywało się na komendę 
(tempo raz, tempo dwa). W Kronice OSP 
Wilków znajduje się fotografia przedsta-
wiająca strażaków rozkładających drabinę 
Szczerbowskiego podczas zawodów w 
Kamieniu w 1978 r. 

Z przekazu ustnego starszych 
strażaków dowiadujemy się, że po wojnie 
OSP posiadała dwa wozy żelazne. Konie 
do nich zaprzęgane były użyczane przez 
mieszkańców Wilkowa i okolicznych 
miejscowości. Ich właścicielami byli: 
Henryk Plis i Bolesław Kłak, którzy nale-
żeli do OSP Wilków oraz Antoni Przepiór-
ka (Urządków), Stanisław Filipek, Henryk 
Rybak, którzy nie byli strażakami. W za-
mian za wypożyczenie koni do zaprzęgu 
odliczano tzw. szarwark wiejski. Była to 
forma ulgi podatkowej. 

Po wojnie zorganizowano we wsi 
zbiórkę pieniędzy i zakupiono niemiecką 
motopompę. Opiekę techniczną nad moto-
pompą sprawował Jan Rożek. 

Na przełomie lat pięćdziesiątych i 
sześćdziesiątych w strażnicy zaparkował 
pierwszy pojazd mechaniczny. Była to 
amerykańska sanitarka marki Dodge odku-
piona od Wojska Polskiego. Inicjatorem 
tego zakupu był Ryszard Wronikowski, 
ówczesny naczelnik straży. Po wypłaceniu 
20 000 zł z konta Banku Spółdzielczego w 
Wilkowie udał się on wraz z kierowcą o 
nazwisku Kotyła (z Zarudek) do Lublina, 
gdzie po wcześniejszym sprawdzeniu 
sprzętu dokonano transakcji. Środki na ten 
cel strażacy uzyskali m.in. sprzedając 
bilety na organizowane w remizie imprezy. 
Etatowym kierowcą Dodge`a w jednostce 
został Józef Wiedro. Pojazd ten nie był 
jednak w pełni funkcjonalny, gdyż jego 
powierzchnia ładunkowa nie odpowiadała 
potrzebom strażaków. Nie mieścił się w 
nim cały sprzęt potrzebny w akcji ratun-
kowej, dlatego też nadal wspomagano się 
wozami i zaprzęgiem konnym. 

Około 1965 r. zakupiono pierwszy 
strażacki wóz bojowy z prawdziwego 
zdarzenia – Star 21. Jego kierowcą został 
Henryk Kuś. Wówczas, jak relacjonuje 
sam zainteresowany, nie był on uprawnio-
ny do prowadzenia samochodów ciężaro-
wych, ale posiadał zezwolenie na prowa-
dzenie strażackiego wozu bojowego. 

W roku 1971 park maszynowy wzbogacił 
się o nowy pojazd marki Żuk. Jak solidna 
była to konstrukcja może świadczyć fakt, 
że auto było używane w OSP Wilków do 
1998 r. czyli przez 27 lat. Na tym jego 
żywot się nie skończył. Żuk został sprze-
dany strażakom z Wólki Polanowskiej, 
gdzie służy do dziś – po 37 latach użytko-
wania!  
 

 
 

Kolejny wóz bojowy pojawił się 
w 1985 r. Jest to Star 244, który również 
wyjeżdża do pożarów po dziś dzień (po-
mimo swojego wieku auto ma przebieg 
zaledwie 11 000 km). To największa i 
najmocniejsza ciężarówka jakie stacjono-
wały w wilkowskiej strażnicy. W jego 
zbiorniku mieści się 2 500 litrów wody.  

 

 
 

 

 
 

Najnowszym nabytkiem jest lekki 
pojazd marki Lublin, zakupiony przez 
gminę w 1998 r. W tym samym roku nie-
miecka delegacja z miasteczka Tettnang 
podarowała strażakom z Wilkowa okazały 
wóz bojowy marki Mercedes. Z racji tego, 
że wilkowskiej jednostce w zupełności 
wystarczą dwa pojazdy, Mercedes został 
przekazany do sąsiedniej OSP. 

 

 
 

Na wyposażeniu jednostki znajdu-
ją się nie tylko pojazdy. W ostatnich latach 
do remizy trafiał coraz nowszy sprzęt ra-
towniczo-gaśniczy. Na stanie znajdują się 
m.in. trzy motopompy (jedna z nich była 
nagrodą za zwycięstwo w zawodach stra-
żackich). 

W 2007 r. z dotacji Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zakupio-
no aparat tlenowy i maskę, które mogą być 
wykorzystywane podczas akcji w warun-
kach dużego zadymienia. 

Podczas akcji ratowniczej ważną 
rolę spełnia odzież ochronna. Obecnie 
strażacy posiadają komplet tzw. mundurów 
„koszarowych”. Jednostka otrzymała je 
wraz z przystąpieniem do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego w 1997 r. 
Wcześniej strażacy używali mundurów 
typu „moro”, podobnych do umundurowa-
nia wojskowego. Strażacy mają również 
mundury galowe, wkładane na specjalne 
okazje, takie jak majowy odpust św. Flo-
riana w Wilkowie, warta przy grobie Pana 
Jezusa w święta wielkanocne czy też jubi-
leusze OSP. 

Dobre wyposażenie jednostki 
straży (jak również dobrze wyszkolona 
kadra) jest gwarancją jej skuteczności 
podczas akcji ratowniczych. Mieszkańcy 
Wilkowa przekonali się o tym niejedno-
krotnie. 

Całe niezbędne wyposażenie 
znajduje się w pojazdach zawsze gotowych 
do natychmiastowej akcji. A co zabierają 
ze sobą strażacy wyjeżdżając do interwen-
cji? Zajrzyjmy do wnętrza Lublina. 

 
 



_____________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 3(28), maj 2008 r.___________________________ 

 6

 
Część ładunkowa pojazdu marki Lublin. 1 – piła spalinowa do drewna. 2 – piła do betonu i stali. 3 – pompa pływakowa. 4 – agregat 

prądotwórczy. 5 – pompa ssąca. 6 – maszt oświetleniowy. 7 – specjalistyczne obuwie ochronne. 
 

Hubert Włodarczyk 
 
 

Strażnice OSP Wilków 
 

Remiza to dla strażaków miejsce 
szczególne. Spełnia różnorodne funkcje: 
jest przede wszystkim garażem dla pojaz-
dów bojowych oraz magazynem dla sprzę-
tu przygotowanego do kolejnej akcji. Czę-
sto jest również wykorzystywana do orga-
nizacji rozmaitych imprez. A z racji swojej 
kubatury może pomieścić także inne insty-
tucje. Przyjrzyjmy się bliżej historii wil-
kowskich strażnic. 

Założyciele OSP w Wikowie poza 
sprzętem gaśniczym ufundowali także 
remizę. Była to drewniana szopa, która 
stanęła po drugiej stronie drogi, czyli na-
przeciwko obecnej siedziby. Co prawda 
szopa była o wiele mniejsza od późniejszej 
remizy ceglanej, ale w owym czasie stra-
żacy dysponowali dość skromnym wypo-

sażeniem, z którym udawali się na akcje 
ratunkowe.  

Jak dokuczliwe i niespodziewane 
były ówczesne pożary może świadczyć 
fakt, że pierwsza remiza spłonęła. Część 
ocalałego sprzętu została przekazana do 
przechowania strażakom. 

W Kronice OSP Wilków odnoto-
wano, że w roku 1915 zbudowano remizę 
ceglaną. Budulec i plac został podarowany 
przez dziedzica Witolda Kleniewskiego, a 
prace konstrukcyjne wykonali w czynie 
społecznym mieszkańcy Wilkowa i oko-
licznych miejscowości.  

Przy remizie wzniesiono drewnia-
ną wieżę obserwacyjną składającą się z 
czterech słupów pionowych, belek po-
przecznych, wsporników ukośnych oraz 
zadaszonej platformy dla obserwatora. 

Wewnątrz tej konstrukcji umieszczono 
drabinę, po której można było wspiąć się 
na górę. Na samym szczycie wieży znala-
zły się dwa skrzyżowane toporki i hełm 
strażacki. Przez lata wieża umożliwiała 
obserwację okolicy i szybkie lokalizowa-
nie zagrożeń. Wraz z upowszechnieniem 
się telefonu stała się zbędna i rozebrano ją. 
Możliwe, że wieża była również swego 
rodzaju obiektem ćwiczebnym. 

Stara remiza była również świad-
kiem wielu zabaw i potańcówek, balów 
sylwestrowych oraz weselisk. To dzięki 
wpływom z biletów wstępu na imprezy 
organizowane przez strażaków udało się w 
części sfinansować zakup pierwszego 
samochodu w historii OSP Wilków – ame-
rykańskiej sanitarki marki Dodge. Trans-
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akcji dokonano w Lublinie, a zbywcą było 
Wojsko Polskie.  

Przedwojenna strażnica spełniała 
swoją funkcję aż do początku lat osiem-
dziesiątych XX wieku. Ta solidna budowla 
przetrwała do dziś i jest jedną z ciekawo-
stek architektonicznych Wilkowa. W fun-
damentach zamurowano ponoć butelkę, 
zawierającą listę wszystkich ochotników, 
którzy brali udział w jej budowie. 

W roku 1982 strażacy przenieśli 
się do nowej, okazalszej strażnicy. Powsta-
ła ona dzięki zaangażowaniu miejscowych 
strażaków w prace budowlane. Środki 
finansowe pochodziły z funduszu prewen-
cyjnego PZU i Urzędu Gminy w Wilko-
wie. Wsparcia udzieliła także Komenda 
Rejonowa Straży Pożarnych w Opolu 
Lubelskim. Obecna remiza ma dwie kon-
dygnacje. Na górze mieści się duża sala, w 
której często organizowano wszelkiego 
rodzaju imprezy z balami sylwestrowymi i 
weselami włącznie. Na piętrze swoją sie-
dzibę ma także Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Wilkowie (o Bibliotece szerzej 
pisze Katarzyna Szast w numerze 
6(25)/2007 „Powiśla Lubelskiego”). Dolna 
część została przeznaczona na garaż dla 
dwóch wozów bojowych, magazyn sprzętu 
przeciwpożarowego i odzieży ochronej. Na 
honorowym miejscu w gablocie umiesz-
czono sztandar OSP z 1988 r., a ściany 
przyozdobione są dyplomami uzyskiwa-
nymi przez strażaków w różnych zawo-
dach strażackich, sportowych i kulturalno-
oświatowych. Swoje spotkania w remizie 
organizuje istniejące od 1996 r. Regionalne 
Towarzystwo Powiślan oraz Nadwiślań-
skie Zrzeszenie Plantatorów Chmielu. 
 Z pewnych źródeł wiadomo, że 
nasza straż pożarna oraz Urząd Gminy 
uzyskały środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na stworzenie w strażnicy 
centrum informacyjnego w postaci kawia-
renki internetowej. Ma ona rozpocząć 
działalność lada moment. 

Przyglądając się obecnej strażnicy 
trudno nie zauważyć na frontowej ścianie 

obrazu z wizerunkiem patrona strażaków – 
świętego Floriana. Malowidło to zostało 
prawdopodobnie ufundowane wraz ze starą 
remizą w 1915 r. Z pewnością św. Florian 
nie mógłby spoglądać dziś na wilkowskich 
strażaków gdyby nie pomoc Edwarda 
Rusinowicza oraz jego syna Wojciecha, 
którzy dokonali renowacji obrazu (każdy z 
nich trzykrotnie).   
 Dziś nowa remiza jest wystarcza-
jąco często malowana i remontowana. 
Utrzymywana jest w należytym stanie, co 
dobrze świadczy o jej gospodarzach. 
Szkoda, że gmina nie ma środków na odre-
staurowanie starej strażnicy. Można by 
zorganizować w jej progach izbę historii 
Wilkowa i okolic, galerię sztuki albo inną 
atrakcję przyciągającą turystów, młodzież 
szkolną lub mieszkańców zainteresowa-
nych dziejami i kulturą swojej małej oj-
czyzny. Rzecz warta zastanowienia i pod-
jęcia właściwych działań. 
 

Hubert Włodarczyk 
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Kazimierz Siedliski, Zbigniew Piątek, Czesław Lasota, Henryk Kuś 

Stanisław Kijak, Marek Okoń 
 

 

Naczelnicy OSP w Wilkowie 
 

Mikulski Władysław 1888 - ? 

Kuś Józef – 1915? – 1930? 

Halicki Julian – do 1939 

Kudliński – 1939 – 1945 

Kania Władysław – 1946 - ? 

Kłak Bolesław 

Wolski Julian 

Wronikowski Ryszard 1958 – 1961 

Kuś Władysław 

Giza Jan 

Kufel Kazimierz 

Żywicki Marian 

Czarnecki Stanisław 

Stateczny Tomasz 

Kuś Henryk 

Jacek Lejwoda 

Janusz Skorek 
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