
KALENDARIUM HISTORYCZNE OSP RADZYMIN 
 
1902 – powstanie Ochotniczej Straży Ogniowej. 
Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się z inicjatywy społecznika i przedsiębiorcy Juliana 
Frydrychewicza, oraz ówczesnego burmistrza miasta Stefana Kęszyckiego. 
W skład pierwszego zarządu OSP w Radzyminie weszli: Antoni Gostkowski (prezes), Bolesław Freitag 
(naczelnik), Czesław Łagowski (zastępca naczelnika), Zygmunt Korniłowicz (gospodarz), Karol Cieślik 
(skarbnik) oraz członkowie: Julian Frydrychewicz, Tomasz Gorta, Jan Królikowski, Antoni Małachowski, Jan 
Łojkuć, Antoni Orczykowski, Stanisław Szymankiewicz, Jan i Andrzej Żmijewscy. 
 
1903 – władze miejskie przekazują na potrzeby straży drewnianą szopę w rynku. 
 
1904 – społeczeństwo Radzymina funduje strażakom sztandar. W tym samym  roku założona zostaje 
strażacka orkiestra dęta. 
 
1907 – oddanie do użytku Domu Ludowego, w którego powstanie, a następnie funkcjonowanie strażacy 
mieli największy wkład. Do dziś obiekt służy celom kulturalno – oświatowym, mieści się w nim Biblioteka 
oraz Miejska Sala Koncertowa 
W tym samym roku zostaje zmodernizowana i rozbudowana drewniana szopa strażacka. 
 
1914 – wybuch I Wojny Światowej, działania zbrojne, fatalna sytuacja gospodarcza oraz zagrabienie przez 
Niemców sprzętu pożarniczego uniemożliwiają dalszy rozwój jednostki i ograniczają możliwości jej 
działania. Mimo tego straż funkcjonuje dalej skupiając się w znacznej mierze na działalności 
narodowowyzwoleńczej. 
 
1918 – radzymińscy strażacy wraz z żołnierzami Polskiej Organizacji Wojskowej dokonują rozbrojenia 
Niemców, a następnie zabezpieczają mienie publiczne i wspierają organizującą się w niepodległym już 
mieście polską administrację. 
 
1920 – strażacy ochotniczo i z powołania wstępują do Wojska Polskiego, służą i walczą na frontach wojny 
polsko-bolszewickiej, pomagają w przygotowaniu do obrony Radzymina przed bitwą z bolszewikami. 
 
1923 – zakup pierwszego w dziejach jednostki samochodu gaśniczego, strażacy nadają mu imię „Wicher”. 
 
1926 – orkiestra dęta OSP Radzymin zajmuje trzecie miejsce w ogólnopolskim współzawodnictwie orkiestr 
strażackich. 
 
1928 – oddanie do użytku nowej murowanej strażnicy przy ul. Konstytucji 3 Maja.  
 
1938 – wprowadzenie do użytku nowych mundurów strażackich  z granatowego sukna. 
 
1939 – w pierwszych dniach września strażacy nie zważając na niemieckie bombardowania i ostrzał ratują 
płonące w całym mieście budynki. 
1939 – 1944 – w okresie okupacji hitlerowskiej strażacy wykorzystują możliwość funkcjonowania jednostki 
do celów walki konspiracyjnej. 
 
1944 – strażacy z narażeniem życia ratują budynki podpalane przez wycofujących się z miasta Niemców. 
Podczas jednego z wyjazdów do akcji, żołnierze radzieccy ostrzeliwują strażacki samochód. Ginie cała 
czteroosobowa załoga pod dowództwem dh Juliana Piątkowskiego. 
 
1945 – straż pełni rolę głównej służby ratowniczej i porządkowej w mieście. Strażacy pomagają                                
w odgruzowaniu ulic, a na koniec przystępują do odbudowania zniszczonej strażnicy. W tym samym roku 
jednostka otrzymuje nowy samochód gaśniczy na podwoziu Steyer. 
 



1948 – strażacy reprezentują powiat radzymiński na defiladzie z okazji Święta Ludowego w Warszawie. 
 
1958 – społeczeństwo Radzymina funduje strażakom nowy sztandar z wizerunkiem świętego Floriana. Z tej 
okazji założona zostaje Księga Honorowa jednostki, prowadzona do dziś i wykładana podczas 
najważniejszych uroczystości strażackich. 
 
1969 – zarządzeniem władz komunistycznych jednostce narzucony zostaje nowy sztandar, pozbawiony 
wizerunku świętego Floriana. W tym samym roku przy jednostce powstaje żeńska i męska Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza. 
W tym czasie w skład Zarządu wchodzili: Henryk Bambot (prezes), Franciszek Ostrowski i Ryszard Rusiniak 
(wiceprezesi), Jan Głowacki (naczelnik), Feliks Ziemichód (skarbnik), Kazimierz Małecki (gospodarz), oraz 
członkowie: Władysław Lis, Jan Szymankiewicz, Antoni Liwski i Ryszard Wycyklicki. 
 
1976 – pod pretekstem popadającej w ruinę starej strażnicy w rynku, z inicjatywy władz przystąpiono do 
budowy nowej remizy na działce przy ulicy Komunalnej. 
 
1982 – jubileusz 80-lecia OSP Radzymin, jednostka otrzymuje nowy samochód pożarniczy na podwoziu Star 
266. Do użytku oddany zostaje nowy budynek przy ulicy Komunalnej, który jednak nie wzbudza aprobaty 
strażaków. Sentyment do starego miejsca okazuje się tak silny, że druhowie nadal spotykają się w starej 
strażnicy przy ul. Konstytucji 3 Maja (w okresie PRL-u przemianowanej na ul. Lenina). 
W tym czasie, w skład Zarządu wchodzili: Sylweriusz Żak (prezes), Zdzisław Skoczeń (naczelnik), Hieronim 
Wilkowski (sekretarz), Feliks Ziemichód (skarbnik), Jan Łoboda (gospodarz), oraz członkowie: Kazimierz 
Małecki, Antoni Liwski, Tomasz Żmijewski i Władysław Całka. 
 
1986 – rozpoczęcie budowy nowej remizy przy ul. Konstytucji 3 Maja (wtedy ul. Lenina). 
 
1988 – oddanie do użytku nowego obiektu, który wzniesiono w historycznym miejscu na fundamentach 
strażnicy z 1928 roku. 
 
1989 – strażacy pomagają w organizacji w mieście pierwszych demokratycznych wyborów prezydenckich, 
pomagają przygotować zakazane przez lata PRL-u uroczystości patriotyczne, upamiętniające zwycięską 
Bitwę Warszawską 1920 roku. 
 
1992 – jubileusz 90-lecia OSP Radzymin, jednostka zostaje odznaczona Złotym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”. 
W tym czasie, jednostką kierował Zarząd w składzie: Tomasz Żmijewski (prezes), Bogdan Kucharski 
(wiceprezes), Mirosław Wąsik (naczelnik), Sylwester Redlin (zastępca naczelnika), Stanisław Mróz 
(sekretarz), Feliks Ziemichód (skarbnik), Krzysztof Łapiński (gospodarz), oraz członkowie: Władysław Całka                      
i Edmund Szymankiewicz. 
 
W tym samym roku w Polsce następuje powołanie Państwowej Straży Pożarnej. 
 
1995 – włączenie jednostki OSP Radzymin do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, jako jednej                            
z pierwszych jednostek w kraju. 
 
1997 – obchody 95. rocznicy powstania OSP Radzymin połączone z Wojewódzkim Dniem Strażaka, 
jednostka otrzymuje nowe podwozie samochodu ciężarowego Star 244, które zostaje zabudowane jako 
samochód ratowniczo-gaśniczy. 
 
1999 – udział pocztu sztandarowego OSP Radzymin (jako jedynego pocztu strażackiego) w uroczystości 
powitania Ojca Świętego Jana Pawła II na miejscowym cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku. 
Zakup nowego samochodu Lublin 3 przystosowanego do ratownictwa drogowo-technicznego. 
 



2000 – udział w Centralnych Uroczystościach Dnia Strażaka na Placu Piłsudskiego w Warszawie. OSP 
Radzymin jako jedyna jednostka z Mazowsza dostąpiła zaszczytu złożenia wieńca przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza. 
Współorganizacja pierwszych powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych. 
 
2002 – uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia OSP Radzymin połączone z Wojewódzkim Dniem Strażaka, 
jednostka otrzymuje nowy sztandar od społeczeństwa oraz zostaje odznaczona najwyższym strażackim 
odznaczeniem Złotym Znakiem Związku OSP RP, strażacy fundują witraż z wizerunkiem świętego Floriana w 
Kolegiacie Radzymińskiej. 
 
2006 – następuje rozbudowa remizy o skrzydło z przeznaczeniem na 4 boksy garażowe oraz salę posiedzeń 
Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego na piętrze. 
Radzymińska straż wzbogaca się o historyczny wóz konny z sikawką ręczną. 
W 2006 r. wyłoniony został nowy Zarząd OSP Radzymin, w składzie: dh Władysław Całka (prezes), dh 
Edward Szymankiewicz (naczelnik), dh Grzegorz Łapiński (zastępca naczelnika), dh Mirosław Wąsik 
(sekretarz), dh Krzysztof Łapiński, dha Urszula Łapińska (obecnie Rostkowska), dh Kevin Aiston. 
 
2007 – oddanie do użytku zmodernizowanej szatni ze stanowiskiem dyżurów, zakup samochodu Star 266 
wraz z wyposażeniem. 
Rusza pierwsza edycja kalendarza strażackiego, ze sprzedaży którego każdego roku cały dochód 
przeznaczony zostaje na doposażenie jednostki w sprzęt i wyposażenie. 
 
2008 – jednostka pozyskuje samochód specjalny - drabinę strażacką SD 30 marki Magirus z Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. 
Jednostka plasuje się na drugim miejscu na Mazowszu pod względem ilości wyjazdów do działań 
ratowniczych. 
 
2009 – na wyposażenie jednostki trafia fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu 
Scania P360 wraz z wyposażeniem oraz pojazd operacyjny Ford Focus. 
 
2010 – OSP Radzymin organizuje akcję zbierania darów dla powodzian, dzięki hojności mieszkańców gminy 
i zakładów pracy udaje się zebrać ponad 20 ton żywności, wody pitnej, odzieży, wyposażenia agd oraz 
mebli, które przewiezione w strażackim konwoju pod eskortą Policji bezpośrednio trafiają do 
poszkodowanych mieszkańców gminy Wilków na Lubelszczyźnie. Na wyposażenie jednostki trafia lekki 
samochód Toyota Hilux oraz łódź ratownicza z silnikiem na przyczepie. 
Wybrano nowy Zarząd w składzie: dh Edward Szymankiewicz (prezes), dh Grzegorz Łapiński 
(wiceprezes/naczelnik), dh Krzysztof Rostkowski (zastępca naczelnika), dha Urszula Rostkowska (skarbnik), 
dh Wojciech Walczak (sekretarz), dh Tomasz Całka (gospodarz), dh Kevin Aiston (członek zarządu). 
 
2011 – udział strażaków i sprzętu,  jako jedynej jednostki z powiatu wołomińskiego w obchodach 90-lecia 
powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na Placu Zamkowym w Warszawie. 
Na spotkaniu opłatkowym inaugurującym obchody 110. rocznicy powstania OSP Radzymin przyjęty zostaje 
ówczesny wicepremier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Waldemar Pawlak. 
 
2012 – Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie świętuje jubileusz 110. rocznicy powstania jednostki, 
połączony z Powiatowym Dniem Strażaka oraz 20. rocznicą powstania Państwowej Straży Pożarnej. 
Jednostka uhonorowana zostaje przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Medalem 
Pamiątkowym „Pro Masovia”. 
 
2014 – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault Midlum, współorganizacja pierwszej                    
w Radzyminie inscenizacji historycznej „Odbicie Radzymina z rąk bolszewików”, w ramach dorocznych 
obchodów upamiętniających Cud nad Wisłą. 
 



2016 – wykonanie Skweru Św. Floriana przed strażnicą wraz ze stałą wystawą tablicową, przybliżającą 
dzieje OSP Radzymin. 
 
2017 – wymiana części stolarki okiennej w starej części strażnicy, realizacja projektu „Wyszkoleni strażacy 
szkolą”, w ramach którego utworzono i przeszkolono 12 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, 
przeszkolono 212 przedszkolaków z radzymińskich przedszkoli w zakresie prawidłowych postaw i zachowań 
na wypadek powstania pożaru. W owym roku 14 strażaków naszej jednostki ukończyło szkolenie na patent 
sternika motorowodnego, 7 druhów podniosło kwalifikacje w zakresie kierowania pojazdami na kategorię 
prawa jazdy CE. 
 
2018 –  odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy, poświęconej strażakom naszej jednostki, 
zasłużonym w walce o odzyskanie niepodległości w 1918 roku. 
Organizacja I Powiatowego Zlotu Samochodów Strażackich przy Centrum Handlowym M1 w Markach, na 
który przybyło 25 pojazdów. 
Tabor samochodowy zostaje wzbogacony o kolejny nowoczesny średni samochód do gaszenia pożarów                        
w terenie trudnodostępnym - Man TGM. 
 
2020 – Pojawia się nowy rodzaj zagrożenia – Pandemia. Działania strażaków związane są z walką                                 
z koronawirusem COVID-19 w przestrzeni publicznej. 
Na wyposażenie jednostki trafia nowoczesny zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego 
Holmatro. 
 
2021 – szeroka współpraca z Centrum Medycznym w Radzyminie w zakresie zabezpieczania obsługi punktu 
poboru wymazów na parkingu przy ulicy POW oraz w namiocie do segregacji osób chorych przed 
radzymińskim szpitalem. 
Na wyposażenie jednostki trafia samochód specjalny podest samojezdny o zasięgu roboczym 21 metrów, 
na podwoziu samochodu Star 1142. 
Wybrano Zarząd na kolejną, pięcioletnią kadencję w składzie: dh Edward Szymankiewicz (prezes), dh 
Grzegorz Łapiński (wiceprezes/naczelnik), dh Krzysztof Rostkowski (zastępca naczelnika), dh Paweł 
Żmijewski (skarbnik), dh Piotr Stach (sekretarz), dh Michał Adamski (gospodarz), dh Wojciech Walczak 
(członek zarządu). 
 
2022 – zakup specjalnego samochodu - drabina pożarnicza o wysięgu 30 metrów. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie świętuje jubileusz 120. rocznicy powstania jednostki. Z tej okazji 
uhonorowana zostaje odznaczeniem pamiątkowym „Krzyż Victorii Radzymińskiej 1920 roku”, nadawanym 
przez Kapitułę z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Radzymina i radzymińskich działaczy społecznych. 
Ponadto Rada Miejska w Radzyminie ogłasza nadanie jednostce w drodze uchwały wyróżnienia „Zasłużony 
dla Radzymina – Bene Meritus”. 

 

 

 


