27 maja 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna „Dziedzice” w Czechowicach Dziedzicach obchodziła 125
lecie swojego istnienia. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu spod remizy pod kościół parafialny
p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Dziedzicach.
Straż Pożarna w Dziedzicach została założona 25 września 1892 r. Wśród założycieli znaleźli się m.in.
Paweł Kieloch, Józef Kopeć, Henryk Bubulski, Józef Machalica, Franciszek Stryczek, Andrzej Budny,
Józef Puchałka.
Od początku jej charakterystycznym rysem była obok pomocy niesionej mieszkańcom znajdującym
się w zagrożeniu, także obrona polskości jednostki, działającej wówczas na terenie państwa
austrowęgierskiego. Inicjator założenia straży w Dziedzicach, druh Jan Machalica, wytrwale spierał się
z władzami austriackimi o prawo do stosowania komend w języku polskim i taki zapis znalazł się w
zatwierdzonym przez władze statucie. Ta stanowcza postawa przywiązania do polskości spotkała się z
szykanami władz i skutkowała odebraniem jednostce finansowania, więc środki na wszelkie zakupy
sprzętu gaśniczego czy wydatki na budowę pierwszej remizy druhowie zdobywać musieli sami. Mimo
tych przeszkód jednostka była dobrze wyposażona.
W 1893 r. udało się zakupić ręczną sikawkę czterokołową do zaprzęgu konnego, a w 1895 r.
wybudowano drewnianą remizę. W 1905 r. przy jednostce w Dziedzicach powstała orkiestra
smyczkowa. Od 1923 r. jednostka dysponowała motopompą marki Rossenbauer i samochodem
pożarniczym zwanym autopogotowiem. Miała już również swój sztandar.
Wśród akcji, w których często uczestniczyli druhowie w pierwszym okresie istnienia jednostki były
nie tylko pożary, ale też częste na tym terenie powodzie.
Podczas II wojny światowej druhowie z wielkim zaangażowaniem ratowali przed konfiskatą sprzęt
jednostki, do 1940 r. zdołali też zachować polskie struktury, potem jednak zostali wcieleni w
struktury niemieckie, a po latach okupacji w pierwszym okresie działali w ramach jednego plutonu z
OSP Czechowice. Od 1951 . działali już samodzielnie, a status odrębnej jednostki zdobyli w 1958 r.
Wśród działań podjętych pod koniec 20. wieku była rozbudowa strażnicy w 1999 r.
Najtragiczniejszym w skutkach wydarzeniem w powojennej historii OSP Dziedzice był pożar Rafinerii
Nafty w Czechowicach Dziedzicach 26 czerwca 1971 r. W akcji ratowniczej uczestniczyło 13 druhów.
W płomieniach zginął 43-letni dh Franciszek. Pozostałych dwunastu druchów zostało ciężko
poparzonych, a całkowitemu zniszczeniu uległ samochód gaśniczy Star wraz z wyposażeniem. W roku
1997 straż czynie uczestniczyła w usuwaniu skutków powodzi, a w 2010 r. pod wodą znalazły się
domy w położonej na terenie jednostki Ochodzy. W trwającej blisko miesiąc akcji pomocy brało
udział 50 druhów.
W ciągu 125 lat działalności dziedzickiej Straży przez jednostkę przewinęło się 1530 osób.
- Chciałbym dziś każdej z nich podziękować, choć wielu z nich już tutaj nie ma. Dzięki ich
zaangażowaniu to dzieło jest wciąż żywe. Nasze współczesne zadania nie różnią się zbytnio od tych,
które mieli przed sobą dziedziccy druhowie 125 lat temu: prewencja przeciwpożarowa, edukacja
bezpieczeństwa, gaszenie pożarów, pomoc w zagrożeniach, udział w uroczystościach państwowych i
kościelnych. Do dziedzickiej Straży wciąż przychodzą młodzi ludzi oraz tacy, którzy dzisiaj odbiorą
odznaki za 70 lat zaangażowania jako ochotnicy. Bycie strażakiem-ochotnikiem to zaszczyt - mówił
podczas jubileuszowej uroczystości prezes OSP druh Krzysztof Ryłko.

- 125 lat temu tutaj, w Dziedzicach, rozpoczęła się piękna historia ochotniczego pożarnictwa
ówczesnego Śląska Cieszyńskiego. Dwa lata temu nasza parafia też obchodziła swój jubileusz 125lecia kościoła. Te dwie instytucje są od początku ze sobą związane, a wśród nazwisk budowniczych
kościoła i twórców straży przewija się wiele tych samych nazwisk, a wspólnym mianownikiem jest dla
nich maksyma: "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek" - mówił ks. proboszcz Jerzy Ryłko podczas
jubileuszowej Eucharystii, przytaczając na wstępie tekst "Modlitwy strażaka", pokazującej najgłębsze
powołanie strażackiej służby bliźniemu...
Po powrocie ze Mszy Świętej pod remizę OSP rozpoczęła się część oficjalna uroczystości.
Meldunek na ręce Prezesa Zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej
Dh Stanisława Nycza złożył dowódca uroczystości z-ca Naczelnika OSP „DZIEDZICE” dh Marcin
Zbijowski, po czym Prezes dokonał przeglądu pododdziałów.
W imieniu swoim i całego zarządu OSP Dziedzice witam wszystkich przybyłych na nasz jubileusz 125
lecia Ochotniczej Straży Pożarnej „Dziedzice”. W związku z tragicznymi wydarzeniami w Białymstoku
sprzed kilku dni gdzie w pożarze hali zgineło dwóch strażaków, proszę o uczczenie ich pamięci oraz
pamięci wszystkich strażaków poległych na służbie chwilą refleksji powiedział prezes OSP dh
Krzysztof Ryłko po czym uczczono zmarłych strażaków 30 sekundowym dźwiękiem syreny alarmowej.
Na obchody zaproszenie przyjęli:
Prezes Zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej
Dh Stanisław Nycz
Przewodniczący Komisji Historycznej przy Zarządzie oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej
Dh Zbigniew Waloszczyk
Prezes Zarządu oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Czechowicach-Dziedzicach a zarazem
Burmistrz Czechowic Dziedzic Dh Marian Błachut
Vice prezes Zarządu oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Cieszynie Dh Paweł Przybyło
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej St. bryg. Krzysztof Grygiel
Z-ca Komendanta PSP w Bielsku-Białej w stanie spoczynku
St. bryg Zdzisław Stypuła
Vice Burmistrz Czechowic Dziedzic P. Paweł Mrowiec
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach a zarazem członek honorowy naszej
Straży Dh Damian Żelazny
Radny Rady Powiatu P. Marcin Dziki
Przewodniczący Osiedla „Dziedzice”
Sz. P. Leszek Bolek
Przewodniczący Osiedla „Północ”

Sz. P. Edward Buczek
Przewodniczący Osiedla „Barbara”
Sz. P. Andrzej Maj
Poczty sztandarowe wraz z delegacjami OSP BRONÓW , OSP LIGOTA, OSP CZECHOWICE , OSP
ZABRZEG ,OSP Cieszyn Pastwiska ,OSP Lipowiec
Dh Józefa Drobisz sponsor naszego jubileuszu
Redaktor Gazety Czechowickiej
Delegacja Koła nr 3 PZERiI przy Walcowni Metali „Dziedzice”
Delegacja PZHGP w Czechowicach-Dziedzicach
Delegacja Towarzystwa przyjaciół Czechowic Dziedzic.
Po przywitaniu gość przyszedł czas na wręczenie medali, odznaczeń resortowych i Godła OSP
Dziedzice. W tym dniu odznaczono i uhonorowano:
Uchwałą prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 9 marca 2017 roku medalem honorowym im
Bolesława Chomicza zostaje odznaczony druh Tadeusz Kapias.
Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostają odznaczeni:
Dh Wanda Salamon
Dh Eugeniusz Klima
Dh Roman Ubogi
Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostają odznaczeni:
Dh Marek Kosiński
Dh Stanisław Pindel
Dh Józef Drobisz
Odznaką strażak wzorowy zostaje odznaczony dh Krzysztof Kwaśniewicz
Odznaką za Wysługę 70 lat działalności zostaje odznaczony dh Tadeusz Janik
Odznaką za Wysługę 55 lat działalności zostają odznaczeni:
Dh Tadeusz Kapias
Dh Jadwiga Kieloch
Odznaką za Wysługę 40 lat działalności zostają odznaczeni:
Dh Jan Satława
Dh Borgiel Szczepan

Dh Emil Zbijowski
Dh Piotr Wilczek
Odznaką za Wysługę 35 lat działalności zostają odznaczeni:
Dh Teresa Wilczek
Dh Stanisław Kołodziejczyk
Odznaką za Wysługę 30 lat działalności zostają odznaczeni:
Dh Józef Czylok
Dh Marek Mieszczak
Dh Jacek Wilczek
Dh Bronisława Wilczek
Dh Tadeusz Stefaniec
Odznaką za Wysługę 25 lat działalności zostają odznaczeni:
Dh Bogusław Szymik
Dh Roman Ubogi
Dh Andrzej Wiązowski
Dh Tomasz Siuta
Odznaką za Wysługę 20 lat działalności zostają odznaczeni:
Zofia Kosińska
Ireneusz Kiełbas
Marcin Zbijowski
Odznaką za Wysługę 15 lat działalności zostają odznaczeni:
Dh Sylwester Lepisiewicz
Dh Helena Lubecki
Dh Adam Szymik
Dh Małgorzata Zbijowska
Dh Ewa Lepisiewicz
Dh Paweł Hess
Dh Krzysztof Ryłko

Odznaką za Wysługę 10 lat działalności zostają odznaczeni:
Dh Józef Drobisz
Dh Jakub Giemza
Dh Marek Kosiński
Dh Sylwester Kocur
Odznaką za Wysługę 5 lat działalności zostają odznaczeni:
Dh Anna Żoczek
Dh Jonasz Kremiński
Dh Monika Zbijowska
Dh Stanisław Pindel
Dh Renata Szymik
Dh Józef Wołowiec
Dh Damian Żelazny
Dh Michał Ściskała
Dh Paulina Kocur
Dh Mateusz Mieszczak
Dh Karolina Hess
Złota odznaką MDP zostaje odznaczony opiekun Mdp dh Dawid Bąk
Brązową odznaką mdp zostają odznaczeni:
Tonderski Bartosz
Jopek Gerard
Piętka Maksymilian
Stargała Dawid
Kutek Patryk
Marcińczyk Rafał
Kwaśniewicz Jakub
Kocek Tomasz
Kocek Jakub
Szymański Marek

Hess Hubert
Hess Dominik
Uchwałą zarządu z dnia 10 marca 2017 r na podstawie regulaminu Godłem Osp Dziedzice zostają
uhonorowani: Kilka punktów z regulamin godła OSP „DZIEDZICE”
1.
Godłem OSP „Dziedzice” honorowane są osoby, firmy, instytucje zasłużone dla rozwoju i
działalności naszej jednostki oraz wspierające lokalne ochotnicze pożarnictwo.
2.
Godło stworzone jest na wzór zabytkowego godła wykonanego przez jednego z założycieli
OSP „Dziedzice” - Jana Stryczka.
3.
Odznaczenie przyznawana jest w roku okrągłych jubileuszy OSP „Dziedzice” - począwszy od
jej 125 lecia.
4.

Odznaczenie może być nadawane pośmiertnie nie dalej jak 5 lat wstecz.

5.
Odznaczenie w formie tarczy o wymiarach - 44 mm x 40 mm w czerwonym etui z tabliczką
„Za zasługi dla OSP „DZIEDZICE” (imię i nazwisko) „ wręczane jest podczas głównych uroczystości
jubileuszowych
6.
Odznaczenie wręcza urzędujący Prezes, Naczelnik i najstarszy z żyjących członków OSP
„Dziedzice”.
7.
Odznaczonych wpisuje się do księgi uhonorowanych godłem OSP „Dziedzice” wraz z krótkim
opisem ich działalności.
8.
Kapitułę odznaczenia ustala urzędujący Zarząd z członków najbardziej zaangażowanych w
działalność jednostki w liczbie nie mniej niż 5 osób. Kapituła spośród siebie wybiera
przewodniczącego oraz sekretarza, który dokonuje wpisu do księgi uhonorowanych. Listę z imiennym
wykazem odznaczonych przyjmuje uchwałą Zarząd OSP.
Odznaczeni:
Prezes Honorowy Dh Tadeusz Janik
Prezes Honorowy Dh Roman Ubogi
Dh Prezes Kazimierz Parchański
Zmarły Dh Naczelnik Antoni Stypuła
Burmistrz Czechowic Dziedzic Marian Błachut
Przewodniczacy Rady Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach członek honorowy Dh Damian Żelazny
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Czechowice Dziedzice
W imieniu Ś.P. dh Antoniego Stypuły odznaczenie odebrał syn Z-ca Komendanta PSP w Bielsku-Białej
w stanie spoczynku St. bryg Zdzisław Stypuła. „ … Jednostka była całym jego życiem. To był jego
drugi dom i każdą wolną chwilę poświęcał nie tylko rodzinie ale również OSP Dziedzice. Spotkał tutaj
wielu wspaniałych ludzi którzy kształtowali jego postawy. Odwiedzając ojca w ostatnich chwilach jego
życia długo rozmawialiśmy na różne tematy, ale zawsze kończyło się na dziedzickiej straży do ktorej

tak mocno był przywiązany. Mama nieraz mówiła „Daj sobie spokój gdzie ty, dziadek, idziesz do
młodych”. On na to: „Stasienko, to jest moja straż” mówił w swoim przemówieniu Zdisław Stypuła.
Nie zabrakło również zapewnień władz samorządowych o dalszym wsparciu gminy w modernizacji
jednostek OSP. Dziedzice czekają w kolejce na termomodernizacje remizy. Mamy nadzieję iż uda się
to wykonać w roku 2019. Głos zabrał również Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej St.
bryg. Krzysztof Grygiel. Tematem przewodnim wypowiedzi była działalność ratownicza ochotników
nie tylko dziedzickich. Pochwalono ciągłą pracę ku doskonaleniu działalności bojowej oraz dbałości
sprzęt. Po wystąpieniach gości oficjalnie zakończono część oficjalną uroczystości odprowadzając
pododdziały na wspólny posiłek. 125 lat dziedzickiej straży to już historia. Piszemy nową, oby nigdy
nie zabrakło chęci i ludzi którzy będą pracować społecznie bo STRAŻ to LUDZIE.

