
               Kalendarium wydarzeń OSP Frydman 

Ochotnicza Straż Pożarna we Frydmanie powstała w roku 

1901.Ta data widnieje na naszym sztandarze.Niestety nie 

zachowały się żadne dokumenty, które  uwiarygodniłyby ten 

fakt. Reaktywacja miała miejsce 29 lipca 1928 r., kiedy to 

uchwalono Statut OSP i wybrano Zarząd w następującym 

składzie: Ks. Stefan Andraszowski – Prezes, Walenty 

Markowicz – Naczelnik, Michał Balara-Sekretarz. Rada 

gminna we Frydmanie oddała do dyspozycji straży salę, 

którą wraz z obrazem św. Floriana zakupionego przez 

członków uroczyście poświecił ks. S. Andraszowski. W 

momencie założenia OSP zrzeszała 37 członków czynnych. 

 

 

 

Protokół założycielski z 1928 r. oraz oryginalna pieczęć. 

 

.   

                
                Poświęcenie motopompy w 1930 r. 

 

W 1930 roku miało miejsce poświęcenie motopompy 

„Rosenbauer” i przyjęcie na członka honorowego barona 

Jungenfelda, który przekazał na cele straży 10 $. 

 

W dniach 23.03 -1.04 1930 r. we Frydmanie odbywał się 

kurs komendantów i ich zastępców wszystkich straży 

spiskich pod dowództwem komendanta M .Balary.  

 

 

 

W 1930 r. oddział OSP we Frydmanie brał udział w różnych 

uroczystościach, m.in.  10-lecia powrotu Spisza i Orawy do 

Polski,  obchodach 3-Maja,  św. Floriana, 12-lecia 

niepodległości oraz „oddział udzielił pierwszej pomocy 

samolotowi który spadł 10 lipca 1930 r. obok Frydmana”  

 

W 1947 r.  pozyskano i zaadoptowano  budynek 

pożydowski na remizę. 

 

 
Lata 50 –te powstanie Orkiestry Dętej przy OSP 

 

 

 
Na ćwiczeniach, lata 60 -  te 

 

 

 
Sprzęt OSP w latach 50 –tych 

 

 

 

 

 Początkiem lat 60–tych strażacy dysponowali samochodem 

marki „Doodge”, a w kolejnym dziesięcioleciu mogli już 

pochwalić się  „Starem 25”   

 

 
Budynek starej remizy, pożydowski 

 

Lata 80 – te  Rozbudowa i powiększenie remizy   

Koniec lat 80 –tych  Samochód „Star 244” 

 

W latach  90- tych OSP przejmuje opiekę nad kaplicą  

św. Floriana, przeprowadzono jej remont i odnowiono obraz 

św. Floriana. 

 

 W roku  2000  straż otrzymała samochód „Magirus” a       

w 2006 autodrabinę. 

 W 2007 roku podjęto decyzję i rozpoczęto starania  

wybudowania nowej remizy.   

 

 
Remiza zastępcza 

 

2008 – Budowa remizy zastępczej 

 

2009 – Rozbiórka starego i rozpoczęcie budowy nowej 

remizy wraz ze świetlicą. 

2010 – Oddanie do użytku nowego budynku remizy  

w raz ze świetlicą. 

 

 



                             

                                    Dzień dzisiejszy 

 Ochotnicza Straż Pożarna we Frydmanie działa jako 

stowarzyszenie, posiadając osobowość prawną. 

Utrzymanie gotowości bojowej ( paliwo,  remonty, zakup 

sprzętu) jest finansowane zarówno z budżetu gminy jak i 

z własnych środków pozyskanych m.in. ze zbiórek, 

zabaw, składek członkowskich, oraz dzięki ofiarności 

sponsorów. Zakres działań straży jest bardzo szeroki.  

Obok akcji ratowniczo - gaśniczych,  których z roku na 

rok jest coraz więcej, strażacy ochoczo uczestniczą w 

wydarzeniach religijnych i kulturalnych wsi  (procesje, 

straż przy grobie pańskim w wielkim tygodniu, festyny, 

ogrywanie mai, organizowanie zawodów strażackich, 

pomoc przy tworzeniu lodowiska szkolnego, i in.), trwają 

w stałej gotowości do niesienia wszelkiej pomocy 

mieszkańcom nie tylko Frydmana i okolicznych 

miejscowości, ale także angażują się w akcje poza 

terenem powiatu czy województwa. W ostatnim roku 

żegnali Prezydenta RP w Krakowie, pomagali w czasie 

powodzi mieszkańcom  gminy Szczucin i miejscowości 

Niedary, uczestniczyli w ogólnopolskiej pielgrzymce  

strażaków na Jasną Górę.   

Wszystkie zadania związane z akcjami ratowniczo-

gaśniczymi oraz ćwiczeniami, szkoleniami i innymi 

akcjami podejmowanymi przez OSP we Frydmanie, 

strażacy wykonują całkowicie bezinteresownie.  

Obecnie w wyposażeniu OSP znajdują się:  samochód 

Star 244 GBAM 2,5/16/8, samochód Magirus SRt, 

autodrabina SD-30, przyczepka gaśnicza, łódź wiosłowa, 

agregat prądotwórczy - 2szt., pompa szlamowa - 3 szt., 

pompa pływająca, motopompa „Tohatsu”, motopompa 

PO-5 , motopompa słowacka, urządzenie tnąco-

rozpierające „Lukas”, pilarka spalinowa - 3 szt., piła do 

betonu,  agregat wysokociśnieniowy, inny sprzęt 

pomocny w prowadzeniu akcji. 

Przy frydmańskiej straży bardzo prężnie działa 

orkiestra dęta, która swe umiejętności muzyczne 

prezentuje na licznych przeglądach i imprezach 

kulturalnych, uświetnia uroczystości religijne i 

kulturalne wsi oraz godnie reprezentuje frydmańską 

straż na zewnątrz. 

 

 

        Działalność frydmańskiej OSP w obiektywie 

     

     

  

      

       

 

Opr: Józefa Żołądek   i Józef  Prelich  

 

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

WE FRYDMANIE 

1901 - 2010 

 

 

 
 

POŚWIĘCENIE I ODDANIE DO UŻYTKU      

REMIZY WRAZ ZE ŚWIETLICĄ 

 

26 WRZESIEŃ 2010 

 

Obraz z kaplicy św.Floriana 

 

http://www.ospfrydman.republika.pl/sponsorzy.html

