Ochotnicza Straż Pożarna ,,Szczygłowice"

Dzisiejsza OSP ,,Szczygłowice" w Knurowie, nazwana wtedy ,,Związkiem Sikawkowym"
powstała 14 stycznia 1911 roku. W tym bowiem dniu ówczesny nadleśniczy rejonu Paweł
Albrecht zabrał najbardziej aktywnych mieszkańców Szczygłowic, tj. Alojzego Sikoręmaszynistę, Pawła Franka – oberżystę, Józefa Stareczeka – kupca, Wilhelma Furgoła –
robotnika, Franciszka Roj- rolnika, Wiktora Góreckiego – robotnika, Karola Szyrokiego –
robotnika, Maksymiliana Krótkiego – robotnika, Karola Wagnera – robotnika, Piotra Zaika
– rolnika, Walentego Palengę- rolnika, Franciszka Matla – górnika, na specjjalnym w tym
celu zwołanym Walnym Zebraniu, na którym ostatecznie postanowiono utworzyć
w Szczygłowicach straż pożarną. Tak więc ,,Związek Sikawkowy" w Szczygłowicach,
obejmujący rejon wsi Szczygłowice, Krywałd i Kuźnię Nieborowicką rozpoczął działalność
– pierwsze osiągnięcia miały miejsce już w latach 1913-1914, były to tzw. premie za
skuteczny udział w akcjach gaśniczych. Dramatyczne wydarzenia początku i pierwszej
połowy XX wieku: I Wojna Światowa, Powstania Śląskie- wymuszają zamianę munduru
strażackiego na wojskowy, a także mundur powstańczy, czego przykładem był aktywny
udział m.in. Wilchelma Machulika, mieszkańca Szczygłowic- późniejszego Skarbnika OSP.
Strażacy OSP Szczygłowice brali udział w trzech Powstaniach Śląskich, a po Plebiscycie
i przyłaczeniu Gminy Szczygłowice do Polski, już 9 maja 1923 roku OSP rozwinęła swoją
działalność pod polskimi insygniami. Wszystko to świadczy o głęboko zakorzenionej
tożsamości narodowej Ślązaków.
Lata 1925-1929 to początek złotej ery rodu Matla- naczelnikiem zostaje Wiktor Matla –
Senior, do Zarządu wchodzi też Norbert Suliga, wieloletni aktywny działacz OSP. Efekty
widoczne są już w latach 1929-1931, gdzie w zawodach pożarniczych rejonu KnurówOSP Szczygłowice zajmuje każdorazowo I-sze miejsce i zdobywa puchar na własność.
Kolejny puchar przechodni Komendanta rejonu Dh Wiktora Smaka w latach 1932-1934
zdobywa OSP Szczygłowice, podobnie jest w 1935 roku oraz zwycięstwo w zawodach
powiatowych w roku 1937. Na początku 1939 roku pierwszy wóz bojowy marki FORD dla
OSP Szczygłowice ufundował Urząd Gminy w Szczygłowicach, Dyrekcja ,,Lignozy"
w Krywałdzie oraz właściciel okolicznych lasów. Tym samym OSP Szczygłowice stała się
w pełni zmotoryzowaną jak na owe czasy jednostką pożarniczą i uznana została jako straż
okręgowa.
Niestety, zawierucha II wojny światowej w styczniu 1945 roku wchłonęła auto-pogotowie
(jak wówczas je nazywano) wraz z pzresuwającym się frontem na zachód.

Po zakończeniu II wojny światowej naczelnikiem zostaje ponownie Wiktor Matla- senior,
a w roku 1960 naczelnikiem wybrano jego syna, także Wiktora Matla- juniora,
późniejszego Komendanta Miejskiego, który naczelnikiem OSP był do 1996 roku. W 1986
roku, roku jubileuszu 75-lecia jednostkę OSP Szczygłowice wyróżniono złotym Medalem
Za Zasługi dla Pożarnictwa oraz nadano Złotą Odznakę Zasłużonego w Rozwoju
Województwa Katowickiego. Członek Honorowy Herbert Suliga w 2006 roku wyróżniony
został Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.
Rok 1997 to czas wytężonej i niemal nieprzerwanej walki z żywiołem podczas pożaru
w lasach raciborskich, w której biorą udział druhowie z OSP Szczygłowice pod
dowództwem naczelnika Grzegorza Zemeli. Podobnie jest w 2010 roku podczas działań
powodziowych w Knurowier, gdzie jednostka OSP przewpracowała 984 godziny w akcji.
Obecny Prezes Dh Jan Przybyła, który funkcję swą sprawuje od 1996 roku, Dh Lucjan
Bismor (naczelnik od 2001 roku), Dh Paweł Pawlata (sekretarz od 2001 roku) oraz
członkowie Zarządu Dh Andrzej Jonda i Dariusz Kubacki aktywizują działalność OSP.
Dzięki tym zabiegom w szeregi wstępuje lokalna młodzież, która już dziś pełni funkcje
w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
OSP wychodzi także poza sferę działalności typowo strażackiej- pomaga i współpracuje
ze stowarzyszeniami i organizacjami np. Parafią św. Antoniego w Krywałdzie, Parafią
Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Szczygłowicach, z MOSiR Knurów, szkołami
podstawowymi, PCK Knurów, GKS ,,Concordia" Knurów, BKS ,,Concordia" Knurów.

