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40 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierząznie. 

Opracowane na podstawie wspomnień jednego z założycieli OSP 

Dzierzązna – druha Andrzeja Garwackiego. 

Lata 70 XX wieku nie należały do najłatwiejszych. W Dzierząznie co prawda 

żyło się dość spokojnie, ale problemy codzienne nie omijały naszej społeczności. 

W tamtych latach, jeszcze bardziej niż dziś, liczyło się wspólne działanie. Stąd też 

zapewne w roku 1975 powstał pomysł na zorganizowanie Ochotniczej Straży 

Pożarnej. Warto przy tym wspomnieć, że pierwsze spotkanie, które można by 

nazwać zebraniem założycieli, odbyło się pod jesionem, który do dziś rośnie 

nieopodal remizy strażackiej. 

Oficjalną datą powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierząznie jest 

dzień 18 października 1975 r. 

Lista założycieli nie jest długa, ale w swej istocie znacząca. Zawiera nazwiska 

osób, które przez kolejne lata ciężko pracowały na to wszystko, czym jest 

dzisiejsza OSP w Dzierząznie. Wśród nich byli: 

1. druh Zenon Szymański, 

2. druh  Wiesław Dorobek, 

3. druh  Aleksander Czechowicz, 

4. druh  Zenon Myzia, 

5. druh  Roman Wójcik, 

6. druh  Andrzej Garwacki, 

7. druh  Piotr Garwacki, 

8. druh  Hieronim Garwacki, 

9. druh Eugeniusz Kijek, 

10. druh  Józef Zieliński, 

11. druh  Adam Szymański 

12. i druh Andrzej Jędrzejewski. 

Wielką pomocą służyli również członkowie wspierający w osobach: druha  

Henryka Kijka, druha  Zygmunta Filińskiego i druha Franciszka Karasińkiego. 

Pierwszym Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierząznie był Zenon 

Szymański, który funkcję tę pełnił w latach 1975 – 1981. W tym samym czasie 

funkcję Naczelnika sprawował druh Aleksander Czechowicz. 

Kolejnym Prezesem, w latach 1981 – 1986, był druh Józef Zieliński. Także w 

roku 1981 funkcję Naczelnika powierzono druhowi Wiesławowi Dorobkowi. 
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W roku 1986 ponownie funkcję Prezesa objął druh Zenon Szymański i 

sprawował ją do roku 2016. W tym czasie naczelnikami byli: wspomniany druh 

Wiesław Dorobek do roku 1991, następnie w latach 1991 – 2001 druh Jerzy 

Gątarek i w latach 2001 – 2016 druh Marek Szymański. 

Nieocenioną pomocą, od początku istnienia OSP w Dzierząznie do dnia 

dzisiejszego, w roli Skarbnika, służy druh Andrzej Garwacki, który spisał owe 

wspomnienia. 

Pierwszą większą inicjatywą podjętą przez druhów ochotników z Dzierzązny 

była budowa drewnianego baraku – prowizorycznej remizy. Wybudowano go 

na gruncie, który dziś stanowi własność OSP Dzierzązna. Wtedy, 

prawdopodobnie, stanowił własność wsi. 

Tu organizowano pierwsze spotkania i pierwsze zabawy wiejskie, z których 

dochód w całości przeznaczano na utrzymanie straży. Innych funduszy dla OSP w 

tamtych latach nie było.  

Pierwsze mundury koszarowe, które trafiły do naszych druhów pochodziły z 

odzysku. Pierwszy pozyskany sprzęt też nie należał do najnowocześniejszych i 

było go niewiele. Niestety, z tamtych lat  nie zachowały się spisy zasobów, 

którymi dysponowała OSP Dzierzązna. 

Przez kolejne lata druhowie doskonalili swoje umiejętności strażackie 

uczestnicząc w kursach. Wielu druhów przeszło też różnego rodzaju szkolenia w 

swoich zakładach pracy. Nabyte w ten sposób umiejętności wykorzystywali w 

działaniach prewencyjnych, akcjach i zawodach sportowo – pożarniczych.  

Budowę dzisiejszej remizy strażackiej druhowie rozpoczęli w październiku 

1982 r. Własnymi siłami, poświęcając swój czas, nie szczędząc wysiłku tak przy 

pracach budowalnych jak i przy gromadzeniu materiałów niezbędnych do 

budowy, przez cztery kolejne lata, stawiali budynek, który do dziś służy nie tylko 

strażakom, ale wszystkim mieszkańcom Dzierzązny. Większość wykorzystanych 

do budowy materiałów pochodziła z elementów popowodziowych. 

Warto w tym miejscu przywołać pamięć o ludziach, którzy choć nie byli 

członkami straży, czynnie uczestniczyli w dziele budowy remizy. 

Do roku 2003 nie notowaliśmy w naszej OSP większych zmian. Jednak 

pierwszy stycznia 2003 r. zapisał się w historii straży szczególnie. Po wielu 

staraniach, po 27 latach, w tym dniu - Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierząznie 
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nabyła prawo własności przez zasiedzenie nieruchomości o powierzchni prawie 

1,2 ha, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 30. 

W listopadzie tego samego roku, dzięki staraniom druhów, a przede 

wszystkim Wójta Gminy Nowy Duninów Mirosława Krysiaka, wsparciu 

Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz wielkiej 

życzliwości dla naszej OSP - Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych druha Waldemara Pawlaka - do Dzierzązny trafił nowy lekki 

samochód ratowniczo – gaśniczy marki Ford Transit. 

Były to znaczące wydarzenia, które zapoczątkowały dobry czas dla OSP 

Dzierzązna. 

Kolejnym wyzwaniem była budowa garażu. Na początek, prowizoryczny 

garaż zbudowaliśmy, za zgodą ówczesnego prezesa, druha Zenona 

Szymańskiego, na jego prywatnej posesji. W  2007 r. udało się rozpocząć budowę 

garażu przy remizie. Strażacy sami wykonali projekt i sami rozpoczęli budowę. 

Brak funduszy nie pozwolił na szybkie jej zakończenie. Dopiero w 2010 r. 

wprowadziliśmy strażackiego Forda do nowego, choć niezupełnie 

wykończonego garażu. 

Przez kolejne lata zajmowaliśmy się  pracą bieżącą, udziałem w mniejszych 

akcjach i współpracą w różnym zakresie z: samorządem gminy, powiatu, 

organizacjami pozarządowymi, szkołami i innymi instytucjami działającymi na 

rzecz mieszkańców. 

W 2015 r. przystąpiliśmy do generalnego remontu pomieszczeń socjalnych 

w remizie strażackiej, z wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej i 

centralnego ogrzewania. Wspólnie przepracowaliśmy przy tej inwestycji - 

społecznie, 3260 godzin, które wyceniono na kwotę 52 tysięcy zł. 

6 lutego 2016 r. funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierząznie 

powierzono mojej skromnej osobie. Naczelnikiem zaś został wybrany druh 

Paweł Podleśny, który w dniu dzisiejszym pełni także rolę Dowódcy 

Uroczystości. 
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Dziś jest nas dwudziestu jeden druhów, w tym 4 druhny. 

Dziesięciu z nas posiada kurs podstawowy uprawniający do udziału w 

akcjach ratowniczych. Jeden z naszych kolegów druhów odbył kurs naczelnika, 

jeden kurs dowódców, dwóch druhów ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej 

pomocy medycznej. Jest wśród nas również druh, który odbył kurs ratownictwa 

technicznego. Mamy więc dobrze przygotowaną kadrę – ludzi nie tylko 

wyszkolonych, ale równocześnie społeczników, którzy na co dzień nie przeliczają 

czasu poświęconego pracy w straży. 

Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy jedyną organizacją pozarządową na 

terenie naszej wsi i chcielibyśmy nie tylko z dumą nosić strażacki mundur, chronić 

naszych sąsiadów i ich mienia, ale współtworzyć naszą lokalną rzeczywistość – 

dla innych, dla siebie i kolejnych pokoleń. 

Prezes OSP w Dzierząznie 

(-) Marek Szymański 


