Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełkowicach
Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełkowicach powstała dnia 1 sierpnia 1930 roku a
założycielami jej byli: Walenty Wróbel, Wincenty Wróbel, Franciszek Graboś, Władysław
Fabiańczyk, Paweł Kaziród, Józef Osys, Piotr Graboś, Władysław Głąb, Stefan Graboś, Leon
Nowak, Jan Radosz, Bronisław Szlachta, Franciszek Janeczek, Marek Radosz, Józef Cichór,
Józef Kula, Dominik Mogiła, Konstanty Kula, Antoni Osys i Franciszek Brzozowski.
Dnia 1 sierpnia 1930 roku wyżej wymienieni zadeklarowali czynny udział w organizowaniu
jednostki OSP opodatkowując się po 5,75 zł na jednego członka.

Dnia 17 sierpnia zakupiono 17 czapek strażackich.
Dnia 23 września 1930 roku Urząd Wojewódzki w Kielcach zatwierdził i wpisał do rejestru
Stowarzyszeń i Związków pod nr 2521 „Stowarzyszenie – Towarzystwo Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kiełkowicach”.
Pierwszym prezesem OSP został wybrany druh Antoni Osys, naczelnikiem - Franciszek
Graboś, sekretarzem - Józef Osys, gospodarzem – Władysław Golba, skarbnikiem – Wincenty
Kaziród, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej – Franciszek Brzozowski.
Ze zbiórek od mieszkańców Kiełkowic w październiku 1930 roku zakupiono 17 mundurów
strażackich, 15 pasów i sygnałówkę. A w styczniu 1931 roku zakupiono bosaki i toporki.
Jednym ze źródeł zdobycia pieniędzy, były zabawy organizowane na wolnym powietrzu.
W grudniu 1931 roku zakupiono 11 hełmów a rok później zaprenumerowano gazetę
strażacką. W roku 1936 z Komendy Powiatowej w Olkuszu jednostka otrzymała sikawkę
ręczną. Dla jednostki OSP przydzielone były konie, które służyły do ciągnięcia sikawki
w razie pożaru.
W 1936 roku jednostka brała udział w gaszeniu pożaru w Siamoszycach a w 1937 roku
w Gulzowie i w Kiełkowicach.
W roku 1937 funkcję naczelnika objął Wincenty Wróbel.
Dnia 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa w czasie której działalność jednostki
osłabła. Władze okupacyjne angażują członków OSP do różnych prac nie związanych
z działalnością straży. Do tych zadań należało między innymi pilnowanie Żydów w Pilicy.
Polecenia władz okupacyjnych nie były wykonywany z dużym zaangażowaniem a dodatkowo
część druhów OSP ukrywała się między innymi: Franciszek Graboś, Piotr Graboś i Marek
Radosz. Byli oni członkami ruchu oporu – AL i BCh i byli poszukiwani przez władze
okupacyjne. Druh Marek Radosz został schwytany przez Niemców i już nigdy nie powrócił.
Po wyzwoleniu w 1945 roku funkcję naczelnika objął Stanisław Grzebieluch, którą pełnił do
1954 roku. Następnym naczelnikiem został wybrany Stanisław Kaziród.
Sprzęt przeciwpożarowy przechowywany był w pomieszczeniach prywatnych. W wyniku
pewnych nieporozumień wynikających z propozycji budowy remizy a przeobrażonej przez
mieszkańców w budowę instalacji elektrycznej w sołectwie działalność OSP prawie zanikła.

Dnia 8 marca 1964 roku powołano nowy Zarząd w składzie:
 Prezes

- Jan Golba

 Naczelnik

- Eugeniusz Sosnowski

 Sekretarz

- Stefan Szkoda

 Skarbnik

- Władysław Wójcik

 Gospodarz

- Bronisław Olesik

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

- Bronisław Kaziród

Od tej pory działalność jednostki znacznie się ożywiła.
W 1965 roku jednostka uczestniczy w zawodach strażackich w Boguchwałowicach zajmując
I miejsce w nagrodę otrzymując motopompę M400. Uroczystość przekazania motopompy
miała miejsce 17 lipca 1966 roku. Po następnych zawodach jednostka otrzymała 10
mundurów ćwiczebnych i 10 hełmów.
W roku 1972 dokonano zmiany składu osobowego Zarządu, który ukonstytuował się w
następujący sposób:
 Władysław Wójcik

- prezes

 Edward Kaziród

- naczelnik

 Stefan Szkoda

- sekretarz

 Jan Golba

- skarbnik

 Mieczysław Ziaja

- gospodarz

 Tadeusz Głąb

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

W 1975 roku funkcję naczelnika objął druh Władysław Kowalski.
W 1979 roku przystąpiono do budowy pomieszczenia na sprzęt gaśniczy (budynek obok
danej szkoły podstawowej w Kiełkowicach). Jednocześnie Zarząd podejmuje starania o
wybudowanie nowej remizy strażackiej. Dzięki współpracy z ówczesnym sołtysem (Zdzisław
Osys) udało się uzyskać działkę pod budowę i powołano Komitet Budowy Remizy
w składzie:
 Wiesław Szlachta

- Przewodniczący Komitetu

 Stefan Szkoda

- członek Komitetu

 Mieczysław Kaziród - członek Komitetu

Budowę remizy rozpoczęto w 1983 roku a funkcję naczelnika powierzono druhowi
Wiesławowi Szlachcie. Dnia 16 września 1984 roku odbyła się uroczystość dożynkowa
połączona z wmurowaniem Kamienia Węgielnego pod budowę remizy.
W 1984 roku na zawodach sportowo-pożarniczych w Podzamczu jednostka zajęła II miejsce.
Na apel Naczelnika Miasta i Gminy Ogrodzieniec mgr Janusza Kopcia w dniach 19 i 20
czerwca 1986 roku zorganizowano ogólnowiejski czyn społeczny, którego celem było
uporządkowanie placu wokół remizy.
Uroczystość przekazania remizo-świetlicy miała miejsce dnia 20 lipca 1986 roku, którą
poprzedziła sesja Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Ogrodzieńcu.
W nowo wybudowanej remizie zorganizowano Klub Rolnika służący mieszkańcom tego
sołectwa a przede wszystkim młodzieży. W remizie funkcjonowała również filia Biblioteki
Miejskiej w Ogrodzieńcu. Z pomieszczeń remizy korzystało również Koło Gospodyń
Wiejskich a w Sali Bankietowej odbywały się różnorakie imprezy okolicznościowe.
Dnia 7 września 1997 roku jednostka nasza otrzymała sztandar.
Dnia 22 września 2002 roku jednostce został przekazany samochód gaśniczy STAR 244
GBA2,5/16 w miejsce wysłużonego Stara 25.
W późniejszym czasie działalność kulturalna w remizie osłabła. Zmiany ustrojowe pociągnęły
za sobą likwidację Klubu Rolnika i filii Biblioteki Miejskiej w Ogrodzieńcu. Działania te na
pewno nie przyniosły pożytku miejscowemu społeczeństwu. Dziś czynimy starania aby
w miarę posiadanych możliwości ożywić działalność kulturalną i zintegrować naszą jednostkę
z resztą mieszkańców Kiełkowic.

