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WyDAnie sPecJALne



gmina, urząd, terenOsP stare Babice

Szanowni Państwo!

Świętujemy w tym roku 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Ba-
bice, jednostki, która nie tylko z racji swego wieku, ale również z powodu 
sprawności bojowej, jest chlubą naszej gminy. Piękny jubileusz skłania do 
refleksji. Kondycja naszych straży pożarnych odzwierciedla bowiem kon-
dycję i rozwój naszej gminy. Pamiętam czasy, kiedy trudno było skomple-
tować wyposażenie osobiste dla strażaków, a buty, hełmy, mundury bo-
jowe, były towarem deficytowym. Dziś nasze straże OSP Stare Babice  
i OSP Borzęcin Duży mają nowoczesne remizy, profesjonalny sprzęt gaśni-
czy i wyposażenie do ratownictwa drogowego, a druhowie reprezentują wy-
soki poziom wyszkolenia strażackiego i potrafią posługiwać się specjalistycznym sprzętem. Dzisiejsza kon-
dycja naszych OSP jest zatem przekładem, jak wiele przez lata można zdziałać razem, gdy panuje zgoda 
i wspólne zrozumienie.

Cieszy mnie to, że wśród mieszkańców naszej gminy są strażacy. To osoby, na których zawsze możemy 
polegać, gotowe działać w chwilach najcięższej próby, nie tylko podczas pożarów, ale także podczas innych 
żywiołów: nawałnic, powodzi i katastrof drogowych. Strażacy są społecznikami, którzy nie wahają stawiać 
swego życia i zdrowia dla dobra innych, aby nieść skuteczną pomoc bliźnim, ratować ludzkie życie i mienie. 
Dziękuję za ich postawę życiową i pasję społecznego działania.

Z okazji pięknego jubileuszu OSP Stare Babice, życzę wszystkim strażakom satysfakcji z pełnionej misji 
społecznej, zawsze udanych akcji i bezpiecznych powrotów do domów. A osobiście dla każdego z Was Dru-
howie i Druhny – dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i rodzinnego szczęścia opartego na wyrozumiałości 
członków Waszych rodzin. Wszystkiego Najlepszego!

Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek  

adres redakcji: 05–082 Stare Babice, ul. rynek 32, 
tel.: 22 730 80 30, 798 944 982, 798 944 953
gazeta.babicka@stare–babice.waw.pl
wydawca: urząd Gminy Stare Babice,  
ul. rynek 32, 05–082 Stare Babice

zespół redakcyjny: jolanta Pieńkowska,  
Izabela Bek, Piotr kabała
projekt graficzny: woznkt.com
skład i druk: omIkroN Sp. z o.o.
www.omikron.net.pl 

redakcja nie zwraca materiałów, nie odpowiada za 
treść reklam i ogłoszeń. redakcja zastrzega sobie 
prawo do dokonywania skrótów i redagowania 
tekstów.

redakcja



WydANIe SPeCjALNe 2017 3

OsP stare Babice

z kart historii
Babicką Straż Ogniową powołano do życia w 1916 roku. Warto 
uzmysłowić sobie realia tamtych czasów. Polska przed ponad 
100 laty podzielona była zaborami, toczyły się działania wo-
jenne na frontach I Wojny Światowej. Powołanie wówczas do 
życia niezależnej polskiej organizacji miało znaczenie patrio-
tyczne, była to działalność krzewiąca polskość, która również 
dawała nadzieję na odzyskanie niepodległości. Oczywiście 
głównym zadaniem Straży Ogniowej była walka z pożarami 
i ochrona życia i mienia mieszkańców Babic i najbliższej oko-
licy. Nie było to jednak łatwe zadanie.

Na początku XX wieku większość budynków w Babicach 
i w najbliższej okolicy, wykonanych było z drewna, kryto je 
czasem dachówkami, ale najczęściej strzechą. Kościół w Babi-
cach był murowany, ale już dwór ówczesnych właścicieli czę-
ści dóbr Babice zbudowany był z drewna. Taki stan infrastruk-
tury spowodowało zarządzenie cara. Wieś Babice, jako teren 
leżący blisko carskich fortów, pobudowanych wokół Warszawy 
po Powstaniu Listopadowym, objęta była zakazem budowa-

nia murowanych budowli. Gdy w roku 1897 planowano rozbu-
dowę babickiego kościoła, trzeba było zwrócić się do naczel-
nych władz carskich o specjalne pozwolenie. Wystosowano list 
do komendanta Cytadeli jednak pozostał on bez odpowiedzi, 
zwrócono się wówczas do Jenerał Gubernatora J. Ośw. Księcia 
Imiertyńskiego, który stwierdził po 3 miesiącach, że nic prze-
ciwko powiększeniu kościoła nie ma, ale pozwolenia dać nie 
może i z prośbą władze kościelne powinny „udać się na Najwyż-
sze Imię” (zwrócić się bezpośrednio do Cara). Rok później na-
deszła odpowiedź pozwalająca powiększyć kościół. Nic zatem 
dziwnego, że wszystkie budynki w Babicach były drewniane…

Gdy się paliło…
W przypadku pożaru ogień przenosił się błyskawicznie na są-
siednie zabudowania. Dlatego też często rola strażaków pole-
gała nie tyle na gaszeniu ognia palącego się domu, co na za-
bezpieczeniu sąsiednich obiektów przed przeniesieniem się 
groźnego żywiołu. Strażaków do akcji wzywał dzwon umiesz-
czony na rynku, a do pożaru jechano wozami konnymi – wła-

100 lat i jeden rok OsP stare Babice…
We wrześniu 2017 roku świętujemy 100-lecie Ochotniczej straży Pożarnej 
stare Babice. To prawda, że od czasu jej utworzenia minęło już 101 lat,  
ale jubileusz postanowiono zorganizować w połączeniu z otwarciem nowej 
remizy, co spowoduje że święto babickiej straży będzie miało większy 
wymiar dla naszej społeczności.

Straże ogniowe  z początku XX wieku wyjeżdżały do akcji wozami konnymi
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snością członków straży lub użyczanymi od wyznaczonych 
przez wójta gospodarzy.

Ogień był stale obecny w domach mieszkańców naszej gminy. 
Świece i lampy naftowe były codziennością, wystarczyła nie-
ostrożność, brak nadzoru, dziecięca zabawa i drewniane bu-
dynki mogły się łatwo zapalić. Babice elektryfikowano dopiero 
w latach pięćdziesiątych XX wieku.

kto założył straż Ogniową w Babicach?
Dzięki uprzejmości ks. prałata dr. Grzegorza Kozickiego, pro-
boszcza parafii w Starych Babicach, mogłem przewertować za-
pisy dawnej Kroniki Parafii Babice. Według tego źródła, założy-
cielem Babickiej Straży Ogniowej był w 1916 roku ks. kanonik 
Bernard Jarzębski, który funkcję proboszcza w Babicach pełnił 
od 1913 r. Jak wspominał na kartach kroniki w 1920 r. „cztery lata 
temu (a zatem w 1916 r.) zorganizowałem Straż Ogniową, w któ-
rej zajmuję stanowisko Wiceprezesa i biorę czynny udział podczas 
pożarów, a nawet otrzymałem imienną pochwałę od Głównego Za-
rządu. Skompletowałem również orkiestrę strażacką”.

Ks. Bernard Jarzębski był wybitną postacią tamtych cza-
sów i prowadził na terenach parafii bardzo aktywną działal-
ność społeczną i patriotyczną. Pełnił funkcję prezesa Kółka Rol-
niczego „Pożytek”, założył ochronkę przy kościele utrzymując 
ją z własnych funduszów, był członkiem Komitetu Obywatel-
skiego, z którym „łącznie z parafialnym obywatelstwem założył 15 
ochron przekształconych następnie w 5 lokalnych szkół”, był także 
prezesem dozoru szkolnego, a z ramienia Kurii Metropolital-
nej został delegowany do Rady Szkolnej Okręgu Warszawskiego.  

Założyciel Straży ogniowej  
w Babicach ks. kanonik  

Bernard jarzębski

Zebranie kółka rolniczego „Pożytek”, 
wśród jego członków byli również 
przedstawiciele Straży ogniowej
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Ks. Bernard był także założycielem kooperatywy i Związku Sto-
warzyszenia Młodzieży Polskiej. Podczas organizowania się armii 
ochotniczej gen. Józefa Hallera ofiarował konia dla ochotnika Se-
weryna Stanilewicza, właściciela majątku Blizne, do tejże armii. 
Organizował także zbiórkę ofiar na polską armię, którą przekazy-
wał Obywatelskiemu Komitetowi Wykonawczemu Obrony Pań-
stwa na powiat Warszawski, którego był członkiem. Założył także 
jadłodajnię dla 300 dzieci w Babicach, Klaudynie i Jelonkach. Pod-
czas jego pracy duszpasterskiej dokonano rozbudowy babickiego 
kościoła, wybudowano salę parafialną i pobudowano kościelną 
wieżę. Prace budowlane trwały 18 lat i zakończyły się wielką uro-
czystością konsekracyjną z udziałem J.E. ks. dr. Stanisława Galla– 
biskupa polowego wojsk polskich i Wikariusza Generalnego Ar-
chidiecezji Warszawskiej. Na tej historycznej uroczystości, która 
odbyła w 1930 r. oprócz wielu osób z kręgów duchowieństwa obecny 
był także kapelan Prezydenta RP ks. kan. Mikołaj Bojanek. Ks. Ja-
rzębski podczas blisko 30 lat posługi duszpasterskiej w Babicach 
był kilkukrotnie prezesem Straży Pożarnej, objął tę funkcję m.in. 
w 1930 r. Zmarł w wieku 70 lat w 1942 r. i pochowany został na 
cmentarzu w Starych Babicach. 

kto działał w straży Ogniowej
Kto razem z księdzem Jarzębskim powoływał babicką Straż 
Ogniową ? Musimy przyjąć, że byli to najświatlejsi obywatele 
Babic i mieszkańcy najbliższych okolic: właściciele majątków, 
nauczyciele, lekarze, zamożniejsi gospodarze, wojskowi. Tak 
było bowiem w całej Polsce. Straże powstawały w różnych miej-
scach, tworzone przez patriotów i wspaniałych ludzi czynu, któ-
rzy nie wahali się poświęcać swojego życia dla dobra innych. 
To oni wcielali hasło, które widnieje na strażackich sztanda-
rach do dziś: „Panu Bogu na Chwałę, ludziom na pożytek” .

Kronika parafialna między wierszami ukazuje nam postać 
Prezesa Straży Władysława Carossiego właściciela części Dóbr 
Babice. W czasie I wojny Władysław Carossi pracował m.in. 
w Równem, w Polskim Czerwonym Krzyżu i Radzie Głównej 
Opiekuńczej, zapewniał opiekę sierotom i dzieciom wysiedleń-

ców. Pomagał także w ewakuacji polskim rodzinom z terenów 
Wołynia do Polski. Władysław Carossi zakupił w 1921 r. resz-
tówkę majątku Babice z dworem od dawnych właścicieli Dóbr 
Babice– rodziny Cholewińskich. Być może już wtedy został Pre-
zesem Straży, jednak z całą pewnością był nim w roku 1929, 
kiedy to podpisał sprawozdanie w księdze protokółów Straży 
Pożarnej. Jego zamiłowanie do pracy społecznej znalazło uj-
ście w pracy dla Straży i lokalnej społeczności.

W dawnej kronice znajdziemy także nazwiska fundatorów 
instrumentów dla orkiestry strażackiej. Byli to m.in. Mateusz 
Szelenbaum i Józef Kileń, wójt gminy Blizne.

Historia ocalona w pamięci…
W rozmowach najstarszych mieszkańców Babic, które przepro-
wadzałem w ubiegłych latach, wśród założycieli Straży Pożar-
nej pojawia się nazwisko Szuba. Co do imienia nie ma zgodno-
ści, być może jest to Stanisław Szuba, albo prędzej jego ojciec 
Franciszek, który przybył na babicką ziemię z okolic Garwo-
lina, gdzie podobno był już wcześniej strażakiem. Najprawdo-
podobniej w babickiej Straży działali obaj i stąd trudno ustalić, 
którego z nich powinniśmy uznawać za współzałożyciela jed-
nostki. Do dziś w babickiej straży służą Ryszard Pisocki i Marcin 
Szuba– potomkowie wymienionych współzałożycieli jednostki.

Razem z druhami o nazwisku Szuba w latach 20-tych dzia-
łali jeszcze panowie: Zasłona – mieszkający przy Rynku w Ba-
bicach i Kanclerz – mieszkaniec Wieruchowa.

Jak wspominała przed laty Ś.P. Maria Tomaszewska, jedna 
z najstarszych mieszkanek Babic, w latach dwudziestych, 
w Święta Wielkanocne wybuchł groźny pożar. Palił się dom w Ba-
bicach. Strażacy dysponowali wtedy sikawką ręczną umiesz-
czoną w beczce na kołach. Aby szybko ją napełniać druh Za-
słona wskoczył do stawu i nalewał wodę wiadrem. Nie chciał 
tracić czasu, bo pożar szybko się rozprzestrzeniał. Było wtedy 
bardzo zimno. Przeziębił się i zmarł później na zapalenie płuc. 
Dziś możemy przyjąć, że była to pierwsza ofiara życia naszych 
babickich strażaków poświęcających się dla ratowania innych.

Władysław Carossi  
jeden z pierwszych prezesów  
Babickiej Straży ogniowej
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Co roku Straż z Babic udawała się tradycyjnie na odpust do 
Borzęcina, druhów idących w kolumnie prowadził na koniu 
Franciszek Szuba. Przed wojną babicka straż miała swoją or-
kiestrę dętą, co potwierdzała Pani Maria. Orkiestra maszero-
wała na uroczystości razem ze strażakami przygrywając dru-
hom i okolicznym mieszkańcom.

W czasach gdy straż dysponowała już sprzętem na wozach 
konnych, koni do zaprzęgu użyczał piekarz Seweryn Dąbrowski 
– również członek straży, dziadek Krzysztofa Dąbrowskiego, 
który dziś prowadzi piekarnię w Babicach.

Jak wspominał Jerzy Kazoń jeden z największych gospo-
darzy w naszej gminie, w dawniejszych czasach, przed wojną, 
bardzo zasłużoną osobą dla babickiej Straży Pożarnej był Eu-
geniusz Przedworski – patriota i działacz niepodległościowy, 
członek słynnego „Strzelca”, właściciel karczmy i zajazdu. Na 
jego działce (w pobliżu budynku Urzędu Gminy) stała prawdo-
podobnie pierwsza remiza naszej straży, za jego również sprawą 
kupiono przed wojną dla strażaków samochód marki Rugby. 
Eugeniusz Przedworski był komendantem Straży, a w 1938 r. 
został Wójtem Gminy Blizne, do której wówczas należały Ba-
bice. W kronice parafialnej widnieje zapis, że Eugeniusz Przed-
worski był komendantem także w latach powojennych. 

za głośno grają i ćwiczą!
W latach powojennych babicka Straż Pożarna miała swoją sie-
dzibę tuż przy kościele, na gruntach Władysława Carrossiego, 

od świątyni odgradzała ją tylko droga. Budziło to sprzeciw 
księdza proboszcza Jana Machnikowskiego, który pisze w kro-
nice, że „przykrym wydarzeniem dla kościoła parafialnego było 
wybudowanie szopy strażackiej tuż przy samym prawie kościele, 
W szopie tej urządzane są całonocne zabawy, nieraz już od połu-
dnia…jak również urządzanie ćwiczeń strażackich rano przed ko-
ściołem i zwoływanie zebrań w czasie sumy…Przeszkadza to na-
bożeństwom w kościele i powoduje zamieszanie w służbie bożej”. 
Ksiądz Machnikowski był bardzo zaniepokojony tą sytuacją, 
nie tylko z powodu sprawowania posługi duszpasterskiej, ale 
także bojąc się o życie i zdrowie swoich parafian. 

W 1945 roku tak oto pisze: „rozpoczął się też niebezpieczny 
pęd do zabaw połączonych z tańcami i muzyką, zarówno w domach 
prywatnych jak i rozlicznych szopach strażackich czy budynkach 
szkolnych. Stało się to też powodem licznych wypadków, gdyż przy-
chodzili na nie pijani żołnierze sowieccy z bronią. Zabito w ten spo-
sób kilka osób z parafii…

Jednak jest i druga pozytywna część tej historii. Jak wspomi-
nają małżeństwa z naszej gminy, obchodzące jubileusze 50 i 60 
lat wspólnego pożycia, które uroczyście organizuje się w Urzę-
dzie Gminy nadając medale od Prezydenta RP, wiele par poznało 
się właśnie podczas zabaw strażackich na tzw. „dechach”. Tu 
zrodziła się miłość, która później zaowocowała długoletnimi 
związkami, a także wnukami i prawnukami – dziś młodymi 
mieszkańcami naszej gminy. Straż zatem miała wpływ na li-
czebność dzisiejszej populacji mieszkańców Gminy Stare Babice.

uroczystości strażackie w latach 70/80-tych
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Dawna remiza przy ul. Rynek 14
W latach 60–tych Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Babicach 
uzyskała swoją siedzibę po zachodniej stronie rynku. Tam wła-
śnie przy ul. Rynek 24 grupa obywateli babickiej gminy posta-
nowiła wznieść murowaną remizę. Aby kupić działkę zbierano 
datki, urządzano również zabawy, z których dochód przezna-
czono na zakup gruntu. Wiele osób przyczyniło się do zebrania 
potrzebnej sumy pieniędzy, ofiarowując środki własne i kwe-
stując na Straż. Byli wśród nich m.in.: Stefan Żychliński, Se-
weryn Dąbrowski i Jerzy Kazoń.

I znów przypomnijmy ówczesne uwarunkowania gospodar-
czo-historyczne. W latach 60-tych, w PRL-u, nie można było 
normalnie – tak jak dziś, kupić materiałów budowlanych. Ce-
gły, cement, wapno, belki stropowe zdobywało się na tzw. przy-
działy. Materiałów budowlanych właściwie nie było w wolnej 
sprzedaży. Grupa obywateli Babic i najbliższych okolic – dru-
howie i sympatycy Straży postanowili jednak wybudować nową 
remizę z prawdziwego zdarzenia. Nie drewnianą, jak te wcze-
śniejsze, ale solidną – murowaną.

Budowę rozpoczęto 16 sierpnia 1960 r. i realizowano ją 
etapami. Najpierw powstały pomieszczenia dla działalności 
Straży– garaże i magazyn sprzętu, a później świetlica. Całość 
budynku ukończono w 1967 r.

Założenia koncepcyjne remizy opracowali Antoni Pierz-
chała – prezes OSP i Stanisław Szura – ówczesny sekretarz 
OSP. W dalszych latach obowiązki prezesa OSP przejął Sta-

nisław Szura i na nim właśnie spoczął główny ciężar pozyski-
wania materiałów budowlanych. W tym celu jednak udało się 
uzyskać pozwolenie od Prezydium Dzielnicowej Rady Naro-
dowej Warszawa Wola na rozbiórkę domu w Warszawie przy 
ul. Płockiej 23.

Remiza powstawała sposobem gospodarczym z odzyskiwa-
nych materiałów. Cegły z rozbiórki wozili okoliczni gospodarze, 
a gruz posłużył także na utwardzenie wielu dróg. Prace rozbiór-
kowe domu w Warszawie, jak i budowlane w Babicach prowa-
dzili w dużej mierze sami strażacy. Nikt dziś nie jest w stanie 
policzyć godzin, które musieli spędzić zdobywając te materiały, 
wożąc je wozami konnymi z Warszawy i wznosząc nową remizę. 
Warto jeszcze raz podkreślić, że pracami tymi kierował prezes 
OSP Stare Babice Stanisław Szura (który wykonał również nie-
odpłatnie całą instalację elektryczną w remizie), a pracowali ra-
zem z nim zarówno druhowie, jak i okoliczni mieszkańcy.

W budowie pomagało MO?
Anegdotyczne jest również to, że babicka Straż miała swoich 
sympatyków w Milicji Obywatelskiej, której komendant Euge-
niusz Kapuściński wydał ciche rozporządzenie, że jak się kogoś 
złapie na przewożeniu nielegalnych materiałów budowlanych, to 
mają być one kierowane na budowę remizy. I tak Straż zyskała 
kilka ciężarówek piasku, cegieł czy innych dóbr budowlanych.

Oddajmy również cześć osobom, które stanowiły wówczas 
trzon jednostki. Zarząd OSP Stare Babice w 1965 r. stanowili: 

uroczystości strażackie w latach 70/80-tych
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prezes Stanisław Szura, naczelnik Michał Znarowski, sekre-
tarz Jerzy Adamczewski, skarbnik Feliks Jędrzejewski (30 lat 
był skarbnikiem), za-ca naczelnika i gospodarz Sylwester Pa-
kuła, przew. kom. rewizyjnej Marian Kuberski, członkowie 
k.r.: Leon Kłódkiewicz i Kazimierz Wawrzonkiewicz oraz po-
zostali druhowie: Ireneusz Sygietyński, Jan Sekuła, Henryk 
Wasiak, Władysław Barszczewski. Komisję p. poż. tworzyli: 
Tomasz Komar, Stanisław Więsyk, Tadeusz Bogucki i Bogu-
sław Engler.

Gdy pobudowano garaże i magazyn sprzętu przeciwpoża-
rowego, rozpoczęto prace przy budowie świetlicy. Wszystkie 
prace koordynował powołany w tym celu Komitet Budowy Świe-
tlicy przy OSP: Przewodniczący: Kazimierz Wroński, wiceprze-

wodniczacy: Ireneusz Sygietyński i Henryk Wasiak, sekretarz 
Jerzy Adamczewski, członkowie Krzysztof Łuczak, Leon Ży-
chliński, Jan Sekuła, Andrzej Świątkowski, Kazimierz Waw-
rzonkiewicz, Piotr Jabłecki i Stanisław Lancki.

Po zakończeniu prac okazało się, że świetlica remizy była 
wówczas największym pomieszczeniem w okolicy. Organizo-
wano tam zabawy, przyjęcia weselne, a także różne prelekcje 
i posiedzenia. Ze świetlicy od 1968 r. korzystały również dzieci, 
które chodziły do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, tam 
odbywały się m.in. lekcje wychowania fizycznego.

Pod koniec lat 60-tych wystąpiono z wnioskami o odznacze-
nia dla wyróżniających się druhów z babickiej OSP. Byli to: na-
czelnik Michał Znarowski – należący do straży od 1926 r., za–
ca nacz. Sylwester Pakuła –(1947), Antoni Łuczak (od 1938 r.),  
Bogusław Engler (1954), Janusz Filipiak (1955), Czesław Jaku-
bowski (1947), Ryszard Jakubowski (1953), Stanisław Więsyk 
(1959), Tomasz Komar (1958).

Wspomnijmy jeszcze osoby, które kierowały jednostką 
w czasach powojennych. Byli to: naczelnik Stanisław Łuczak 
i Michał Znarowski, a później prezesi: Antoni Pierzchała, Sta-
nisław Szura, Krzysztof Łuczak, Sylwester Pakuła, Mirosław 
Woszczyło, Leszek Ciećwierz i Mirosław Lisiecki.

Wspomnieć należy także 2 druhów, którzy 50 lat należą 
do babickiej OSP, a dziś są jej członkami honorowymi – Sta-
nisława Wierzbickiego – który przeszedł całą drogę służ-
bową od strażaka do komendanta gminnego i Andrzeja So-
tomskiego długoletniego skarbnika i przewodniczącego 
komisji rewizyjnej.

druhowie z oSP Stare Babice prezentują Puchar za I miejsce zdobyty na Gminnych Zawodach Pożarniczych w 1983 r. rywalizowały w nich oSP z:  
Borzęcina dużego, Izabelina, Lasek i Starych Babic. Nasza gmina połączona była wówczas z Izabelinem
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Polska samorządowa
Analizując 100 lat historii babickiej Ochotniczej Straży Pożar-
nej zauważymy, że dynamiczny i usystematyzowany rozwój tej 
jednostki, wyposażenie jej w niezbędny nowoczesny sprzęt, 
bezpieczny zarówno dla strażaków, jak i skuteczny w ratowa-
niu mienia i życia ludzi, nastąpił w ostatnich 25 latach Polski 
samorządowej. Samorządy dały bowiem społeczeństwu re-
alny pływ na decyzje, na co lokalnie należy wydawać budże-
towe pieniądze. OSP współpracując z władzami gminy, tworząc 
gminny i powiatowy system bezpieczeństwa, wreszcie stając 
się elementem Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, 
jako jedna z pierwszych jednostek w kraju, stała się elemen-
tem systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Polski. Dla-
tego też zarówno rok 1990 (ustawa o samorządzie gminnym) 
jak i początek funkcjonowania KSRG w 1995 r. są datami prze-
łomowymi w historii tej jednostki.

Jubileusz 90-lecia OsP stare Babice
7 września 2006 roku OSP Stare Babice świętowała jubileusz 
swojego 90–lecia. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką podod-
działów na placu przed strażnicą OSP.

Następnie odprawiono uroczystą Mszę Świętą, którą ce-
lebrował ówczesny proboszcz parafii w Babicach– ks. prałat 
Jan Szubka– kapelan babickiej OSP . Po Mszy pododdziały 
przemaszerowały ulicami Babic przy dźwiękach Orkiestry 
Dętej z OSP w Kaskach na boisko Szkoły Podstawowej w Sta-
rych Babicach, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości. 
Wśród przybyłych gości byli obecni przedstawiciele władz sa-

morządowych gminy i powiatu, a także osoby z grona najwyż-
szych władz strażackich, m.in.: z–ca Komendanta Powiatowego 
PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim – bryg. Tadeusz Wy-
pychowski, Dowódca JRG 11 Warszawa – bryg. Jerzy Słomski, 
Dowódca JRG 7 Warszawa – mł. bryg. Arkadiusz Pich, bryg. 
Krzysztof Rudek – Oficer Operacyjny Województwa Mazowiec-
kiego, Prezes Powiatowy ZOSP R.P. – dh Wojciech Wiśniew-
ski. Uroczystym momentem jubileuszu było wręczenie jedno-
stce nowego sztandaru, który ufundowała Gmina Stare Babice. 
Z okazji 90–lecia Straży, jednostka, została odznaczona za do-
tychczasowe dokonania medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. 
Sztandar udekorowali medalem: Przedstawiciel Komendy Wo-
jewództwa Mazowieckiego PSP bryg. Dariusz Niewiadomski 
i Prezes Powiatowego Związku OSP RP dh Andrzej Wasilew-
ski. Z okazji jubileuszu Starosta Warszawski Zachodni Jan Ży-
chliński wręczył Prezesowi OSP Stare Babice Mirosławowi Li-
sieckiemu komputer dla jednostki. 

Po uroczystych przemówieniach odbył się koncert Orkie-
stry Dętej z Kask, a także pokaz sprawności psów ratowników 
ze Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo–Ratowniczej PSP 
z Warszawy. Spotkanie zakończyło się wbijaniem pamiątkowych 
gwoździ i występem dzieci ze SP w Starych Babicach. Nie za-
brakło również wspólnego posiłku przy strażackiej grochówce.

A oto lista jednostek, które przybyły na 90-lecie babickiej 
Straży: OSP Straszewo, OSP Kuklówka, OSP Błonie, OSP Bie-
niewice, OSP Górna Wieś, OSP Bieniewo, OSP Leszno, OSP 
Czarnów, OSP Zaborów, OSP Gawartowa Wola, OSP Kampi-
nos, OSP Strzyżew, OSP Stare Gnatowice, OSP Zawady, OSP 

kurs dowódców młodzieżowych drużyn Pożarniczych w konstancinie-jeziornej, lata 80-te
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Szczytno, OSP Ożarów Mazowiecki, OSP Święcice, OSP Borzę-
cin Duży, OSP Łomianki, OSP Izabelin, OSP Laski.

W 2006 roku Zarząd OSP Stare Babice stanowili: prezes 
Mirosław Lisiecki, wiceprezes Ryszard Pisocki, naczelnik Mi-
chał Starnowski, z-ca naczelnika Tadeusz Jakubowski, skarb-
nik Włodzimierz Sulwiński, gospodarz Andrzej Leszczyński, 
sekretarz Marcin Kosiński, członkowie zarządu: Michał Ku-
charski i Andrzej Lisiecki.

nowy samochód pożarniczy MAn
26 kwietnia 2009 roku na Rynku w Starych Babicach odbyła się 
niezwykła uroczystość przekazania OSP Stare Babice nowego 
samochodu pożarniczego. Z tej okazji przybyli do nas politycy 
z pierwszych stron gazet i przedstawiciele najwyższych władz 
samorządowych województwa i władz strażackich. 

Na uroczystość przybyli m. in. Wicepremier RP Waldemar 
Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, Marszałek Województwa Mazowieckiego 
– Adam Struzik, Wicemarszałek Waldemar Roszkiewicz, Po-
słowie: Janusz Piechociński i Aleksander Sopliński, Podsekre-
tarz Stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski. Nie zabrakło także 
władz strażackich. Obecni byli: Mazowiecki Komendant Woje-
wódzki PSP nadbrygadier Ryszard Psujek, Komendant Powia-
towy brygadier Tadeusz Wypychowski i Prezes ZOSP w PWZ 
Andrzej Wasilewski. Stronę samorządową gminy i powiatu re-
prezentowali m.in. wójt Krzysztof Turek i starosta Jan Żychliń-
ski. Tak szacownego grona osób zebranych w jednym czasie, 
przy jednej okazji, jeszcze na naszym terenie nie gościliśmy.

Uroczystość przekazania nowego samochodu pożarniczego 
rozpoczęła się Mszą Św. celebrowaną przez ks. prałata Jana 
Szubkę– kapelana babickich strażaków, któremu towarzyszyli 
księża z tutejszej parafii, razem z proboszczem ks. prałatem 
dr. Grzegorzem Kozickim. Po Mszy Św. przedstawiciele władz 

Podczas jubileuszu 90-lecia oSP Stare Babice jednostka otrzymała  
od Wójta Gminy nowy sztandar, który udekorowany został przez 
przedstawicieli władz strażackich medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”

Podczas jubileuszu 90-lecia oSP Stare Babice wójt krzysztof turek  
wręczył druhom odznaczenia
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wraz z mieszkańcami gminy, udali się na rynek, gdzie zorgani-
zowano uroczystość przekazania samochodu. Tam właśnie wy-
stąpili z przemówieniami przybyli goście, a wójt gminy Krzysz-
tof Turek przekazał strażakom uroczyście kluczyki do nowego 
wozu bojowego Straży.

Gazeta Babicka w numerze 4 (150) z 2009 r. odnotowała wy-
powiedzi władz, które przytaczamy we fragmentach, dla przy-
pomnienia tego niezwykłego wydarzenia.

– Cieszę się, że nasz samorząd miał swój udział w zakupie tego 
samochodu. Dziś może on służyć nie tylko Gminie Stare Babice, ale 
całej naszej wspólnocie mazowieckiej– powiedział Marszałek Adam 
Struzik. – „Strażactwo” ma wymiar humanistyczny, humanitarny 
i społeczny. W województwie mazowieckim jest blisko 2 tys. jedno-
stek OSP, ponad 400 z nich działa w Krajowym Systemie Ratow-
niczo–Gaśniczym. W szeregach OSP mamy około 80 tys. ochotni-
ków, którzy związali swoje życie z ideą niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi. Straż pełni również rolę wychowawczą i kulturalną 
w społeczeństwie. Dziś, w czasie gdy mamy do czynienia z utratą 
wielu wartości, jest to rola bardzo ważna dla kształtowania mło-
dego pokolenia– powiedział Marszałek Struzik.

 Podczas uroczystości głos zabrał także Wicepremier Walde-
mar Pawlak, który gratulował babickim strażakom uzyskania 
nowego samochodu pożarniczego.– Straż ma w Polsce ugrunto-
waną tradycję i zrzesza wielu wartościowych ludzi, zawsze goto-
wych do poświęceń dla innych. Zawołanie „Bogu na chwałę, ludziom 
na pożytek” niesie w sobie przesłanie ponadczasowe, na które nie 
mają wpływu żadne opcje polityczne– powiedział Wicepremier, 
przekazując druhom również najlepsze życzenia z okazji zbli-
żającego się dnia Św. Floriana – patrona wszystkich strażaków. 

Z kolei głos zabrał Prezes OSP Stare Babice Mirosław Li-
siecki.–Cieszę się, że jesteście tu Państwo razem z nami. W imie-
niu Zarządu naszej Straży oraz wszystkich druhów i sympatyków 
chciałbym gorąco podziękować wszystkim osobom i instytucjom, 
które były zaangażowane w pozyskanie dla naszej jednostki i dla 
całej gminy tego fabrycznie nowego samochodu ratowniczo–gaśni-
czego. Droga do osiągnięcia tego celu była długa, ale jak widzimy, 
zakończyła się pełnym sukcesem. Za kupno samochodu dziękuję 
przede wszystkim Panu Wójtowi Gminy Stare Babice Krzyszto-
fowi Turkowi, ponieważ bez jego zgody na pokrycie znacznej części 
wydatków na ten cel, nie moglibyśmy starać się o pozyskanie dal-
szych dotacji na samochód. Wyrazy wdzięczności kieruję do Pana 

Premiera Waldemara Pawlaka, do Pana Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adama Struzika oraz jego współpracowni-
ków. Słowa podziękowania należą się także Panom: Zbigniewowi 
Sosnowskiemu – Podsekretarzowi Stanu w MSWiA, Komendan-
towi Głównemu PSP nadbrygadierowi Wiesławowi Leśniakiewi-
czowi i Komendantowi Mazowieckiemu PSP nadbrygadierowi Ry-
szardowi Psujkowi. Wyrazy wdzięczności kieruję także do Posła PSL 
Aleksandra Soplińskiego, bez którego pomocy również nie udałoby 
się zakupić tego samochodu. Dziękuję Prezesowi firmy „Stolarczyk” 
z Kielc, za profesjonalną karosację, oraz Zarządowi i Pracownikom 
firmy „Wiko” za fachowy i zgodny z naszymi oczekiwaniami mon-
taż półek i mocowań sprzętu w samochodzie, który wykonany zo-
stał całkowicie nieodpłatnie. 

Jesteśmy od roku 1995 w Krajowym Systemie Ratowniczo–
Gaśniczym. Na nas społeczeństwo zawsze może liczyć. W minio-
nym roku zanotowaliśmy 210 wyjazdów do akcji. Kończąc swoje 
przemówienie Prezes Lisiecki podziękowania złożył również: 
ks. prałatowi Grzegorzowi Kozickiemu– proboszczowi babic-
kiej parafii i ks. prałatowi Janowi Szubce– kapelanowi Straży, 
Przewodniczącemu Rady Gminy– Henrykowi Kuncewiczowi 
i wszystkim Radnym.

 Na zakończenie uroczystości przemówił do zebranych wójt 
Krzysztof Turek. –Trzeba powiedzieć, że wszyscy tu zgroma-
dzeni mamy swój udział w zakupie tego samochodu. Prezes naszej 
Straży wymienił już chyba wszystkich, dlatego też chciałbym jedy-
nie podkreślić, że nasze dzisiejsze spotkanie jest najlepszym dowo-
dem na to, jak wspólne, zgodne działanie może przynieść dosko-
nałe rezultaty. W kupno tego samochodu zaangażowane było całe 
nasze społeczeństwo, dziś będzie on służył nie tylko mieszkańcom 
naszej gminy, ale wszystkim tym, którzy będą potrzebowali po-
mocy. Dziękuję za wsparcie władzom samorządowym wojewódz-
twa mazowieckiego i władzom strażackim. Dostrzegamy także po-
moc Pana Premiera, który zawsze sprzyjał strażakom, doskonale 
rozumiejąc ich potrzeby i rolę, jaką pełnią w społeczeństwie – po-
wiedział wójt gminy. 

Wicepremier Waldemar Pawlak, Prezes ZG ZoSP rP wizytował  
naszą jednostkę w 2009 r.

Wicepremier Waldemar Pawlak z przedstawicielami duchowieństwa,  
władz państwowych i samorządowych, Stare Babice, 2009 r.
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W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe z OSP: 
Straszewo, Izabelin, Laski, Borzęcin, Łomianki, Zaborów. Na 
zakończenie spotkania odbyła się uroczysta defilada, po czym 
strażacy zaprosili wszystkich zebranych na poczęstunek. Pod-
oddziałami strażackimi dowodził starszy brygadier w st. spocz. 
Edward Gierski, a uroczystość prowadził ówczesny st. kapitan 
Michał Starnowski. 

 Nowy samochód pożarniczy OSP Stare Babice, który jed-
nostka otrzymała w 2009 roku, był fabrycznie nowym autem 
na podwoziu samochodu MAN TGM 13.280. Do jego wyposa-
żenia oprócz typowego sprzętu gaśniczego należy m.in. sprzęt 
ratownictwa drogowego, agregat prądotwórczy, sprzęt oświe-
tleniowy, piły do drewna, piła do betonu i stali, aparaty odde-

chowe i sprzęt medyczny. Pojemność zbiornika z wodą wynosi: 
2500 l. Wydajność autopompy: 2500 l/min. Samochód został 
zakupiony od firmy „Stolarczyk” z Kielc w 2008 roku, która wy-
grała przetarg ogłoszony przez Gminę Stare Babice. Od lutego 
2009 roku jest w podziale bojowym i zastąpił wysłużonego Lu-
blina II. Kosztował prawie 671 tysięcy zł. Jego zakup był moż-
liwy dzięki środkom finansowym: Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego w wysokości 120 tysięcy zł, Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej–100 tysięcy złotych i funduszom 
naszej gminy, która przeznaczyła na jego zakup 450 tysięcy zł. 
W tamtym czasie OSP Stare Babice dysponowała czterema sa-
mochodami. Były to: Man GBA 2,5/2,5, Star 244 GBA, Jelcz 6/32 
GCBA, Samochód Specjalistyczny – Drabina SD 30. 

Pamiątkowe zdjęcie przed dawną remizą przy ul. rynek 14

Walne zebranie w dawnej remizie
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nowa remiza OsP stare Babice
Z biegiem lat jednostka OSP Stare Babice pozyskiwała coraz 
więcej nowoczesnego sprzętu, rosła również jej pozycja wśród 
straży ochotniczych w naszym powiecie i województwie. Jed-
nostka plasuje się od lat w tzw. Złotej Pięćdziesiątce OSP czyli 
czołówce najaktywniejszych straży w powiecie warszawskim 
zachodnim i województwie mazowieckim. 

Aby sprostać rosnącym wymaganiom dzisiejszych czasów, 
należało pomyśleć o budowie nowoczesnej siedziby dla babic-
kiej Straży. Dawna remiza okazała się już przestarzała, było tam 
za mało miejsca na sprzęt strażacki, a jej położenie utrudniało 
możliwość szybkich wyjazdów do akcji. O konieczności budowy 
nowej siedziby zadecydowały także: nieodpowiednie warunki 
socjalne starych budynków i stale rosnące koszty remontów.

Nowa strażnica dla OSP Stare Babice została wybudowana 
na działce gminnej przy ulicy Wieruchowskiej 5, w Babicach 
Nowych, którą Gmina oddała Straży w wieczyste użytkowa-
nie na preferencyjnych warunkach. Budowa prowadzona była 
systemem gospodarczym, a część prac wykonali sami strażacy, 
dzięki nim powstała m.in. instalacja elektryczna i teletech-
niczna, druhowie wykonali także wiele prace wykończeniowych 
(tynki gipsowe i malowanie). Łączną wartość wykonanych spo-
łecznie prac wyceniono na 50 tys. zł. Dużo serca w powstanie 
nowej remizy włożyli: Prezes jednostki dh Michał Kos, koor-
dynując wiele prac budowlanych, a także dh Włodzimierz Sul-
wiński, wielki przyjaciel Straży, który zmarł podczas akcji ra-
towniczej na początku br. 

 Nie obyło się również bez kłopotów. Podczas przeglądów li-
nii energetycznych stwierdzono, że wysokość linii przechodzą-
cej nad pomieszczeniem garażowym strażnicy jest zbyt mała. 
W trakcie czynności wyjaśniających okazało się, że w wyniku 
niedopatrzenia ze strony firmy projektującej zostały pomi-
nięte uzgodnienia z RWE dotyczące posadowienia budynku. 

Ze względów bezpieczeństwa prace budowlane zostały wstrzy-
mane do czasu wyjaśnienia sprawy. Po uzgodnieniach część 
konstrukcji dachu nad garażami została przebudowana, ale 
wszelkie koszty związane z przeprojektowaniem oraz przebu-
dową poniosła firma projektowa. 

Koszt wykonania inwestycji wyniósł 1 220 000 zł. Dotychcza-
sowe koszty budowy pokryte zostały ze środków własnych OSP, 
pochodzących ze sprzedaży nieruchomości i z dotacji Gminy, 
która wyniosła 440 000 zł. Powierzchnia użytkowa budynku 
wynosi: 731,25 m2 w tym powierzchnia garaży 240,59 m2. Cał-
kowita kubatura budynku wynosi 3630 m3.

Budowa nowej strażnicy miała na celu zapewnienie odpo-
wiednich warunków lokalowych strażakom, co ma znaczący 
wpływ na poziom gotowości bojowej jednostki. Nowy budy-
nek będzie pełnił również funkcje kulturalno–edukacyjne, wy-
posażony jest bowiem w przestronną świetlicę. 

W 2017 roku Zarząd OSP Stare Babice stanowią: pre-
zes Michał Kos, wiceprezes Michał Starnowski, naczelnik 
Damian Lisiecki, z–ca naczelnika Gracjan Klimek, sekretarz 

dzień otwarty w nowej remizie oSP Stare Babice, 2017 r.
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Łukasz Sawionek, skarbnik Aneta Sulwińska, gospodarz To-
masz Starnowski, członkowie zarządu: Błażej Klęczar i Ma-
teusz Leszczyński. Komisję rewizyjną stanowią: przewodni-
czący Jakub Sitnicki, sekretarz Jakub Potrzebowski i członek 
komisji Jakub Zaśko.

Do najbardziej zasłużonych druhów należą: Stanisław Wierz-
bicki i Andrzej Sotomski (obaj 50 lat w OSP), Ryszard Pisocki 
i Leonard Skowroński (obaj 45 lat w OSP), Mirosław Lisiecki 
i Dariusz Krauze (35 lat w OSP). Osobą bardzo zasłużoną dla 
jednostki, mimo młodego wieku jest także za–ca naczelnika 
Gracjan Klimek.

Przykładowe akcje i ćwiczenia  
OsP stare Babice
5 sierpnia 2008 r. przez teren gminy i powiatu przeszła na-
wałnica, jednostka w celu udrożnienia dróg i pomocy miesz-
kańcom wykonała 25 wyjazdów na terenie gminy i 120 na te-
renie powiatu. 
16 listopada 2009 r. jednostka brała udział we wspólnych 
ćwiczeniach Wojskowej Straży Pożarnej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Ćwiczenia odby-
wały się na terenie Jednostki Wojskowej w Borzęcinie Dużym 
(zwaną również Jednostką w Mariewie). 
19 listopada 2009 r. jednostka gasiła pożar dachu kościoła 
w Bliznem Jasińskiego. 
Od 20 do 24 maja 2010 r. OSP Stare Babice nieprzerwanie 
brała udział wraz z innymi zastępami PSP i OSP w akcji prze-
ciwpowodziowej na terenie Miasta i Gminy Łomianki. 
16 września 2010 r. jednostka brała udział w Ćwiczeniach 
Manewrowych „Zbiornik–2010 w Mościskach na terenie Bazy 
Magazynowej (paliw). Ćwiczenia zakładały działania w sytuacji 
rozszczelnienia się króćca zbiornika, wycieku benzyny bezoło-
wiowej, zapalenia się paliwa i wybuchu par benzyny. 

9 sierpnia 2013 r. jednostka otrzymała zgłoszenie o wybuchu 
beczki z substancją ropopochodną, do którego doszło w Babi-
cach Nowych. Strażacy z Babic podjęli działania ratownicze.
25 listopada 2013 r. strażacy zostali wezwani do Koczarg No-
wych, gdzie przy ulicy Warszawskiej koparka prowadząca wy-
kopy kanalizacyjne przerwała rurę gazową. Strażacy ewakuowali 
10 osób, zamknęli drogę, zabezpieczyli miejsce przecieku gazu.
 3 grudnia 2014 r. jednostka wraz z innymi jednostkami OSP 
i PSP gasiła pożar hali warzywno–owocowej na terenie Warszaw-
skiego Rolno–Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach. 
20 maja 2015 r. jednostka uczestniczyła w Zielonkach Parceli 
w ćwiczeniach pod kryptonimem „Latawiec”, zorganizowanych 
przez Wydział Zarządzania Kryzysowego PWZ i Powiatową Sta-
cję Ratownictwa Medycznego. Jednym z epizodów były ćwi-
czenia koordynujące działania służb ratowniczych i porządko-
wych z terenu powiatu. Założono, że z niewiadomych przyczyn 
na zielonkowskich łąkach rozbił się samolot. 
31 marca 2016 r. w jednym z zielonkowskich stawów stra-
żacy wyłowili ciało młodego mężczyzny.
 31 grudnia 2016 r. strażacy brali udział w gaszeniu pożaru 
domu mieszkalnego w podwarszawskich Łomiankach. Doszło 
tam do wybuchu materiałów pirotechnicznych składowanych 
w budynku. Zginęła jedna osoba. 
1 stycznia 2017 r. strażacy otrzymali zgłoszenie pożaru w Woj-
cieszynie. Spaleniu uległo 5 samochodów osobowych, ciągnik 
rolniczy oraz koparka. Akcja gaśnicza była niebezpieczna, po-
nieważ na podwórku znajdował się zbiornik z paliwem (2000 l).  
Poszkodowana została jedna osoba, której strażacy udzielili 
pomocy przedmedycznej. 
3 lutego 2017 r. strażacy odbyli szkolenie Obrony Cywilnej. 
Każdy strażak, zgodnie z nowymi wytycznymi Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju, w razie wystąpienia kryzysu lub wojny ma przy-
pisaną odpowiednią funkcję.

Wozy bojowe oSP Stare Babice: Volkswagen, man i Scania
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Samochody i sprzęt OsP stare Babice
bilizatorami głowy oraz pasami zabezpieczającymi, szyny Kra-
mera), aparaty oddechowe, przenośne działko wodno-pianowe, 
które zostało sfinansowane z dotacji Fundacji Orlen „Dar Serca”, 
dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 2 kom-
plety kombinezonów żaroodpornych, linki ratownicze, szelki 
ratownicze, pachołki, lekki zestaw techniczny LUCAS COMBI, 
drabiny D10W, słupkowa, nasadkowa, radiostacje przenośne 
MOTOROLA GP 340.

W 2014 r. w czynie społecznym doposażono Scanię w zestaw 
sygnałów dźwiękowych (pneumatycznych) i zestaw 4 haloge-
nów dalekosiężnych na ramie aluminiowej. Głównym sponso-
rem i wykonawcą instalacji był Sławomir Mościcki z firmy „SM 
Truck” z Zielonek oraz druhowie z OSP Stare Babice: Marcin 
Kozerski, Jakub Potrzebowski, Gracjan Klimek, Błażej Klęczar, 
Łukasz Sawionek i Michał Kos. Koszt przeprowadzonej mody-
fikacji oszacowano na ok. 5 tys. zł.

VOLksWAGen TRAnsPORTeR T4 sLkw 669 M 74
Samochód w 2009 roku przekazany przez Komendę 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie War-
szawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu. Rok produk-
cji auta: 1994. 

W 2013 roku kilku babickich strażaków (dh Marcin Kozer-
ski, dh Gracjan Klimek, dh Jakub Zaśko, dh Jakub Potrzebow-
ski i dh Kevin Klimek) doszło do wniosku, że Volkswagenowi 
należy się gruntowny remont i ochoczo w czynie społecznym 
wzięli się do prac naprawczych. Prace trwały sześć tygodni 
i przeprowadzone były w wolnych chwilach: wieczorami i no-
cami. W samochodzie wymieniono szereg podzespołów me-
chanicznych, elektrycznych jak również nową powłokę la-
kierniczą w barwach strażackich. Włożono dużo pracy, gdyż 
samochód zbudowano od podstaw. Dzięki gospodarności 
i strażackiemu sprytowi, remont tego auta okazał się opła-
calny. Ponowne wprowadzenie w podział bojowy miał miej-
sce 30 sierpnia 2013 roku. 

Auto wyposażone jest w: deskę ortopedyczną, torbę ra-
towniczą, podręczny sprzęt burzący, pachołki, kombinezony 
i sprzęt potrzebny do usuwania owadów. 

PRzyczePA
Przyczepa wyprodukowana w 2016 r. przez firmę  

SUSKI z Radomia i przekazana z okazji 100-lecia dzia-
łalności jednostki, przez Powiat Warszawski Zachodni 
na użytkowanie dla OSP Stare Babice. 

Przyczepa służy do przewozu posiadanego już wcześniej 
sprzętu, jest to m.in.: łódź wiosłowa, silnik do łodzi „HONDA” 
spalinowy, kapoki, sanie lodowe z wyposażeniem, kombinezony 
na lód/do wody, megafon, szelki, hełmy ratownicze, linki na 
bębnach, koło ratunkowe, pompa szlamowa WT 40X nasady 
110, odcinki ssawne 110, odcinki tłoczne 110, smok.

669 M 72 MAn TGM 13.280 GBA 2,5/25 Wz 96998
GBA 2,5/25 MAN został wyprodukowany przez firmę 

z Kielc. Zakupiony w 2008 roku dzięki dotacjom: 120 ty-
sięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego,100 tysięcy złotych z Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej, 440 tysięcy złotych z bu-
dżetu Gminy Stare Babice.

Od lutego 2009 roku jest w podziale bojowym i zastąpił 
wysłużonego już „Lublina II”. Na wyposażeniu pierwszo wy-
jazdowego samochodu znajduje się oprócz typowego sprzętu 
gaśniczego m.in. agregat prądotwórczy, agregat oddymiający, 
piła do stali i betonu, piła do drzewa, piła ratownicza, trójnóg 
ratowniczy wraz z wyposażeniem (szelki, liny, karabińczyki), 
sprzęt medyczny typu: torba medyczna PSP–R1, nosze orto-
pedyczne typu deska wraz ze stabilizatorami głowy oraz pa-
sami zabezpieczającymi, szyny Kramera, ciężki zestaw do ra-
townictwa drogowego RESQTEC, w którego skład wchodzą: 
agregat z pompą hydrauliczną, rozpieracz kolumnowy, rozpie-
racz ramieniowy, nożyce.

Dodatkowo do zestawu zaliczyć należy tzw. CRIBY – podkłady 
stabilizacyjne z tworzywa sztucznego. Cały zestaw w 2010 roku 
został sfinansowany z budżetu Gminy Stare Babice, a w 2012 
r. wstawiony do podziału bojowego. 

Na wyposażeniu auta znajdują się także: detektor wieloga-
zowy ALTAIR 4X, który mierzy O2, H2S, CO i gazy płynne, ka-
mera termowizyjna HORNET, defibrylator AED PHILIPS, wy-
ważarka do drzwi i obcinarka do pedałów samochodowych, 
poduszki pneumatyczne wraz z całym zestawem: pachołki, 
podpory HOLMATRO, osłona na kierownicę, aparaty odde-
chowe, radiostacje przenośne ERICSON, radiostacje przenośne  
MOTOROLA, przenośna najaśnica PELI, pompa szlamowa WT 
30 X, sprzęt burzący typu: topory, młoty, drabiny D10W, słup-
kowa, nasadkowe, mostki przejazdowe, linki stalowe.

scAniA R 400 GcBA 5/32 669 M 71 Wz 0998J
To ciężki, gaśniczy samochód wyjazdowy. Został wy-

produkowany i zakupiony od firmy „WAWRZASZEK” 
z Białej Góry w 2013 roku. Od października 2013 roku 
jest już w podziale bojowym. Zakup samochodu został 
dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie po-
życzki, w kwocie 799 200,00 złotych. Po uzyskaniu tzw. 
efektu ekologicznego – wprowadzenia samochodu do 
podziału, zostało umorzone 30% pożyczki. Raty pokry-
wane są z budżetu Gminy Stare Babice, natomiast od-
setki pokrywane są z funduszy własnych OSP.

Do jego wyposażenia oprócz typowego sprzętu gaśniczego 
należy m.in.: agregat prądotwórczy, agregat oddymiający, piła 
do stali i betonu, piła do drewna, sprzęt medyczny (torba me-
dyczna PSP–R1, nosze ortopedyczne typu deska wraz ze sta-
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z podziękowaniami na zakończenie
Strażacy co roku uczestniczą w Powiatowych i Międzygmin-

nych Zawodach Sportowo-Pożarniczych plasując się na czoło-
wych lokatach. OSP Stare Babice każdego roku bierze udział 
w około 200 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jednostka uczest-
niczy także we wszystkich gminnych wydarzeniach patrio-
tycznych, świętach kościelnych i akcjach charytatywnych. Jej 
druhowie mają także uprawnienia i umiejętności polegające 
na poszukiwaniu osób zaginionych w katastrofach. Wówczas 
strażakowi w akcji towarzyszy pies tropiący. 

Warto zauważyć i docenić pomoc samorządu Gminy Stare 
Babice w rozwoju jednostki OSP. Dzięki dobrej współpracy 
w wójtem Krzysztofem Turkiem i Radnymi Gminy Stare Ba-
bice wszystkich kadencji, możliwe było wyposażenie jednostki 
w nowoczesny sprzęt, którego nie powstydziłyby się jednostki 
zawodowe i wybudowanie nowoczesnej strażnicy. To dzięki 
stworzeniu systemu bezpieczeństwa przez władze gminy i zro-
zumieniu potrzeb w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej 
mieszkańców tych terenów, dzisiejsza OSP Stare Babice jest 
w stanie sprostać różnorodnym zagrożeniom naszych czasów. 

Strażacy doceniają również dobrą współpracę z samorzą-
dem Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Starostą Janem 
Żychlińskim, a także pomoc samorządu Województwa Mazo-
wieckiego z Marszałkiem Adamem Struzikiem na czele w za-
kupie nowoczesnego samochodu i sprzętu. Dziękują również 
Prezesowi Pawłowi Turkotowi i Zarządowi GPK Eko-Babice, 
za wybudowanie hydrantu przed remizą i pomoc w różnych 
etapach budowy. Na przykładzie tej jednostki widać, jak do-
bre efekty daje współdziałanie wielu grup społecznych, samo-
rządów różnego szczebla i przysłowiowa zgoda.

Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Babicach jest jednostką 
otwartą, jej zarząd serdecznie zaprasza do współpracy wszyst-
kie (zwłaszcza młode) osoby, które chciałyby działać w szere-
gach straży i pozwala im na to ich stan zdrowia. Zbiórki w jed-
nostce odbywają się w każdy piątek w godzinach 17:00–20:00, 
Babice Nowe, ul. Wieruchowska 5.

Drogie Druhny i Druhowie! Dziękujemy Wam za co-
dzienny trud, poświęcenie i pracę dla bezpieczeństwa 
babickiej społeczności. Życzymy wszystkiego najlep-
szego z okazji 100-lecia jednostki, zawsze udanych wy-
jazdów i zawsze bezpiecznych powrotów z akcji. Zdro-
wia i wszelkiej pomyślności życzą

 MARcin ŁADA i zesPóŁ ReDAkcyJny GAzeTy BABickieJ 

Opracowując historię 100 lat OSP Stare Babice oparłem się 
na zapiskach poczynionych w Kronice Parafialnej, dokumen-
tach Straży i rozmowach z mieszkańcami Gminy Stare Babice. 
Zapisy kronikarskie są niezwykłym dokumentem dawnych cza-
sów, jednak dzieje Straży Ogniowej w Babicach pojawiają się 
tam tylko przypadkowo, czasem była to jedna linijka tekstu 
w wydarzeniach opisujących dzieje kościoła, a czasem zaled-
wie kilka słów. Dlatego też historyczne dzieje babickiej Straży 
Ogniowej są sprawą otwartą. II Wojna Światowa spowodowała, 
że zniknęły przedwojenne dokumenty, księgi protokołów za-
padły się w pomroce dziejów. Czasem w ich odnalezieniu może 
pomóc przypadek. A może ktoś z mieszkańców Gminy Stare Ba-
bice ma jakieś dawne papiery strażackie i leżą one zapomniane 
gdzieś na strychu? Jeśli kiedyś się odnajdą, prosimy o przeka-
zanie ich do jednostki OSP w Babicach Nowych, przy ul. Wie-
ruchowskiej 5, strażacy będą bardzo wdzięczni. 

Niestety jednostka nie prowadzi swojej kroniki, a szkoda, 
bowiem taka księga, nawet pisana od czasu do czasu, byłaby 
wspaniałym źródłem informacji. Może nowe stulecie stanie 
się okazją, aby wspólnie pisać kronikę? Całe szczęście zacho-
wały się egzemplarze „Gazety Babickiej” z ostatnich 20 lat, 
w których można znaleźć sporo informacji o Straży Pożarnej. 

Ochotnicze Straże Pożarne są fenomenem naszych i daw-
nych czasów. Skupiają ludzi czynu, społeczników, którzy bez-
interesownie pragną pomagać innym, narażając często własne 
zdrowie i życie dla potrzebujących. W Powiecie Warszawskim 
Zachodnim działają 23 jednostki OSP. Najstarsza z nich po-
wstała w 1905 roku w Błoniu, również, tak jak babicka, została 
utworzona przez niezwykłego księdza, wieloletniego probosz-
cza Rokitna – ks. prałata Władysława Sędziakowskiego. Rów-
nolatką naszej jednostki jest OSP Zaborów, która także po-
wstała w 1916 r.

Do OSP Stare Babice należą dziś 54 osoby (48 druhów  
i 6 druhen). Wszyscy posiadają niezbędne przeszkolenia po-
żarnicze umożliwiające podejmowanie działań nawet w eks-
tremalnych warunkach. Zbiórki szkoleniowe przeprowa-
dzane są raz w tygodniu, uzupełniają wiedzę teoretyczną 
i praktyczną nabytą podczas szkoleń prowadzonych przez 
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Powie-
cie Warszawskim Zachodnim. Jednostka dysponuje specjali-
stycznym sprzętem, operowanie nim wymaga dużych umie-
jętności i kwalifikacji.


