Marzenia o wiekszei remizie
W tym roku OSP Stare Babice odbyla 147 wyjazdów do akcji do polowy listopada (w 2006
r. bylo ich 171). 85 proc. to interwencje na terenie gminy, pozostale mialy miejsce w gminach: Izabelin,
Ozarów, Leszno i na warszawskim Bemowie. Jed-
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modemizacje nie. Dlatego strazacy wyremontowali kuchnie,
garaz i dobudowali czesc garazu
we wlasnym zakresie.
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te fakty z przeszlosci sa znane
druhom ze Starych Babie dzieki
dociekliwosci Marcina Lady, redagujacego miejscowa gazete.
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chy dwóch budynków
spowodowaly koniecznosc ich
rozbiórki - w akcji uczestniczylo
kilkunastu druhów. W kwietniu

sie lekcji dzieci zauwazyly rój
pszczól, który usiadl na swierku
przed szkola. W dwugodzinnej
akcji uczestniczylo 9 druhów.
Ze wzgledu na powodzie i zdarzajace sie akcje poszukiwania
topielców w gliniankach, druhowie zakupili w pelni wyposazona
4-osobowa lódz motorowa. W
gminie zdarzaja sie podtopienia.
W 2001 r. straze z prawie calego
powiatu wypompowywaly wode
z budynków i zabudowan gospodarczych po poteznej burzy.
OSP dostaje srodki finansowe z gminnego budzetu na dzialalnosc bojowa, ale na remonty i

tu

kI

sie 15-20 tego typu akcji.
Oto kilka wiekszych akcji, do których wyjezdzali
druhowie. W styczniu gmine nawiedzila gwaltowna
wichura, która najbardziej
dotknela miejscowosci Blizne Jasinskiego i Nowe Babice. Zerwane da-

zatrzymujac sie na przystanku,
stanal w plomieniach autobus
jezdzacy na trasie z Warszawy do Leszna. Przyczyna pozaru bylo zwarcie w instalacji elektrycznej kolo silnika. Akcja byla
utrudniona ze wzgledu na silny
wiatr i trwala prawie 45 minul.
Temperatura plonacego pojazdu byla tak wysoka, ze spalil sie
caly przystanek. W akcji uczestniczylo 10 druhów. W maju wydarzyl sie pozar zabudowan gospodarczych w Lipkowie. Akcja
gasnicza polaczona z ewakuacja zwierzat trwala od 7.50 do
10.30. W budynku chlewni spalil sie dach oraz zebrane w poprzednim roku zboze i sloma.
W akcji bralo udzial 9 druhów.
W czerwcu w Ozarowie w cza-
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nostka specjalizuje sie w
usuwaniu agresywnych
owadów. Co roku zdarza

C

Druhny
Babice.

przed akcja
owadów.

usuwania

groznych

Druhowie
planuja zakup
ciezkiego samochodu ratowniczo-gasniczego, zestawu do
ratownictwa drogowego "wiekszego kalibru" oraz rozbudowe
lub budowe nowej straznicy.
W tym roku do OSP wstapilo
8 osób, które odbeda szkolenie podstawowe.
Straz Ogniowa w podwarszawskich Babicach zostala
zalozona w 1916 r. Zorganizowal ja ks. Bemard Jarzebski,
który zostal wiceprezesem strazy i nawet bral udzial w gaszeniu pozarów. Wspólzalozycielami strazy byli takze: Pisocki,
Szuba (prawdopodobnie Franciszek), Wladyslaw Carossi,
Wladyslaw Zaslona. Bylo ich
pewnie wiecej, ale nie zachowaly sie zadne dokumenty dotyczace dzialalnosci strazy, a

i druhowie

z OSP Stare

Przed wojna babicka straz
dysponowala drewniana remiza, a druhowie uzywali do akcji
gaszenia licznych wtedy pozarów sikawki recznej umieszczonej w beczce na kolach. Przy
strazy dzialala orkiestra deta.
Pierwszym samochodem byl
rugby. Po wojnie nowy budynek remizy powstawal w latach
1960-67, a w budowie uczestniczyli zarówno druhowie, jak
i okoliczni mieszkancy. W zeszlym roku OSP Stare Babice
obchodzila jubileusz 90-IOOazalozenia. Druhowie otrzymali nowy sztandar, który zostal udekorowany przyznanym jednostce
zlotym medalem ,,Zazaslugi dla
pozamictwa".
OSP Stare Babice od 1995 r.
nalezy do KSRG, liczy 52 czlonków czynnych i dwóch honorowych. Funkcje prezesa OSP
pelni Miroslaw Lisiecki, naczelnika Marcin Szuba, a zastepcy
naczelnika Michal Kos. Wiceprezesem OSP i komendantem
gminnym Zwiazku jest Michal
Stamowski. 7 druhów to funkcjonariusze PSP. Jednostka dysponuje trzema samochodami: ciezkim jelczem 004 6/36 GCBA,
srednim starem 244 2,5/20 GBA,
lekkim lublinem 2 SLRd z kompletnym wyposazeniem do ratownictwa technicznego.
Tekst i zdjecia:
MAREK AMERSKI
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