70 - LECIE
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Burkatowie
1946 - 2016

W pełni świadom obowiązków
strażaka-ochotnika
uroczyście przyrzekam czynnie
uczestniczyć
w ochronie przeciwpożarowej
majątku narodowego,
być zdyscyplinowanym
członkiem Ochotniczej Straży
Pożarnej, dbałym o jej godność,
ofiarnym i mężnym
w ratowaniu życia ludzkiego
i mienia

Szanowni Państwo,
Drodzy Strażacy Ochotnicy
Oddajemy w Wasze ręce publikację związaną z jubileuszem 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Burkatowie.
Strażacy ochotnicy z Burkatowa od zawsze brali i biorą aktywny udział
w życiu Gminy Świdnica, dając świadectwo patriotyzmu i umiłowania
naszej małej Ojczyzny. To piękne, że u podstaw strażackiej służby leży
troska o drugiego człowieka, jego życie, zdrowie i dorobek. Być strażakiem, to wyzwanie, to bezinteresowna służba innym, ciągła praca
i doskonalenie własnych umiejętności.
Ochotnicza Straż Pożarna w Burkatowie jest jedną z 8 prężnie działających jednostek na terenie gminy Świdnica. 3 jednostki włączone
są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: OSP Lutomia, OSP
Burkatów, OSP Witoszów. Od początku swojej pracy w samorządzie,
wspólnie z Radą Gminy zabiegaliśmy, aby strukturach gminy Świdnica działały ochotnicze straże pożarne. Bardzo często to właśnie one są pierwszymi na miejscu zdarzenia, niosąc pomoc mieszkańcom
naszych wsi, podczas akcji ratowniczych. Pamiętam, że początki ich działalności były trudne. Budynki
i sprzęt wymagały modernizacji. Na przestrzeni ostatnich 25 lat OSP zyskały nowe remizy strażackie,
specjalistyczny sprzęt, czy samochody ratowniczo-gaśnicze. Nastąpiła poprawa bazy lokalowej oraz
zwiększył się stan osobowy i kwalifikacje kadry.
W 2016 r. Gmina Świdnica wspólnie z 10 samorządami podjęła trud przygotowania wniosku, stając się
liderem projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Obejmował on zakup 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 3 lekkich
wozów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu ratownictwa drogowego. Łączna wartość projektu opiewała
na 6,5 mln zł. To właśnie do OSP Burkatów trafi jeden z 7 nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzęt ratowniczy.
Dzisiaj działalność OSP Burkatów, jak i pozostałych gminnych jednostek pożarniczych jest wysoko oceniana przez mieszkańców, samorząd Gminy Świdnica, Powiatu Świdnickiego jak i Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Dowodem na to są liczne wyróżnienia i nagrody przyznawane
jednostkom za ich wyniki. To efekt ich odwagi i zaangażowania. Szczególnie mogliśmy się o tym przekonać podczas historycznej powodzi tysiąclecia w 1997, czy akcji ratunkowej, po wypadku autokaru
z dziećmi z terenu Gminy Świdnica. Takich przykładów jest z pewnością dużo więcej.
Drodzy Strażacy Ochotnicy z Burkatowa!
Z okazji Waszego Jubileuszu składam wszystkim strażakom najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.
Serdecznie dziękuję za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w realizacji trudnych i odpowiedzialnych zadań, chroniących życie, zdrowie i mienie ludzkie w naszej gminie i poza jej granicami.
Życzę, by trud i służba drugiemu człowiekowi, który wspólnie podejmujemy dla ratowania ludzkich istnień, była zawsze źródłem osobistej satysfakcji. Niech Św. Florian pomaga w wypełnianiu strażackich
zadań.
Bardzo serdecznie zachęcam do lektury niniejszej publikacji, będącej wyrazem naszej serdecznej pamięci o tych, którzy z ogromnym poświęceniem ratowali i nadal ratują nasze życie i mienie.
Wójt Gminy Świdnica
Teresa Mazurek

Szanowne Druhny i Druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Burkatowie
Z okazji 70-tej rocznicy społecznej
działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w
Burkatowie wszystkim strażakom, członkom
i przyjaciołom jednostki, którzy włożyli wkład w jej
tworzenie i funkcjonowanie składam serdeczne
gratulacje oraz słowa uznania i podziękowania.
Ruch strażacki powstał z potrzeby
niesienia humanitarnej pomocy potrzebującym
ratunku przed zagrożeniem życia, zdrowia i mienia powstałym w wyniku pożarów
i innych klęsk żywiołowych. Zmieniły się z upływem czasu warunki cywilizacyjnych
zagrożeń, ale pozostała niezmieniona idea służby strażaków nie dla zaszczytów
i honorów, lecz dla dobra i bezpieczeństwa wspólnego. Przez szereg lat, wraz z
niewątpliwym postępem cywilizacyjnym, następował rozwój ochrony
przeciwpożarowej, w tym Ochotniczej Straży Pożarnej w Burkatowie. W jej
szeregach pełniło służbę wielu wspaniałych ludzi, którzy niejednokrotnie z
narażeniem własnego zdrowia i życia byli gotowi spieszyć z pomocą innym.
Szczególnie w mojej pamięci zapisali się druh Paweł Michalski i druh Jerzy
Konarski. Od beczek z wodą, skórzanych wiader, poprzez ręczne i konne sikawki,
aż do nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu ratowniczego walka z pożarami,
która jeszcze nie tak dawno była podstawową działalnością burkatowskich
strażaków, dzisiaj stanowi jeden z wielu elementów zagrożeń, do usuwania
których jesteście odpowiednio przygotowani, wyszkoleni i wyposażeni. Największy
egzamin zdaliście w 1997r podczas pamiętnej powodzi, która nie oszczędziła
nawet Waszej nowo wybudowanej remizy. Za tą i nie tylko tą pełną poświęceń
społeczną służbę mieszkańcy Burkatowa ufundowali i przekazali Wam sztandar,
na którym zapisane są słowa będące Waszą dewizą „Bogu na chwałę, ludziom na
pożytek”.
Postawa bezinteresownej pomocy potrzebującym sprawia, ze Straż
Pożarna kojarzona jest z poczuciem bezpieczeństwa oraz wzbudza powszechny
szacunek i zaufanie. Dzisiaj pragnę po raz kolejny podziękować również władzom
samorządowym, które od 1998r mają niewątpliwy wpływ na rozwój ochrony
przeciwpożarowej, w tym na budowę nowoczesnego i sprawnie funkcjonującego
powiatowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Słowa podziękowania kieruję także
do Honorowego Prezesa Piotra Kulaka i obecnego Prezesa Michała Ożóga, który
podjął się niełatwego zadania upamiętnienia tego szczególnego jubileuszu.
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy

St. bryg. mgr inż. Tomasz Szuszwalak

Szanowni Państwo,
mam przyjemność być w strukturach Rady Gminy Świdnica od 1998 roku.
Pozwoliło mi to być blisko zmian, jakie zachodziły w Ochotniczej Straży
Pożarnej w Burkatowie. Pamiętam jak trudne były początki. Po pamiętnej
powodzi w 1997 roku budynek remizy OSP należało odbudować od
fundamentów. Udało się wybudować piękną remizę.
Przez te wszystkie lata czynnie wspieraliśmy Ochotniczą Straż Pożarną w
Burkatowie. W 2006 roku wspomogliśmy zakup średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego. W kolejnych latach doposażyliśmy jednostkę w
potrzebny sprzęt.
Dziś Ochotnicza Straż Pożarna w Burkatowie jest prężnie
jednostką w Gminie Świdnica. Z okazji tak pięknego jubileuszu
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Burkatowie pragnę
wszystkim druhom serdeczne życzenia i podziękować za trud
społeczną służbę.

działającą
70 – lecia
przekazać
włożony w

Radny Gminy Świdnica
Janusz Maruda

Szanowni Państwo,

w 2016 roku obchodziliśmy jubileusz 70 – lecia powstania Ochotniczej Straży
Pożarnej w Burkatowie. W związku z powyższym oddajemy w Państwa ręce
publikację związaną z tym pięknym wydarzeniem.
Biuletyn przedstawia historię naszej jednostki opowiedzianą, począwszy od
pierwszych osadników przybyłych po wojnie na ziemie Burkatowa, którzy
rozpoczynali tworzenie ochrony przeciwpożarowej aż po ostatnich włodarzy
jednostki. Niektórzy niestety odeszli z naszej zbiorowości, inni stanowią żywą
historię. Od nich dowiedzieliśmy się sie o powojennym funkcjonowaniu jednostki
o pierwszych strażakach ochotnikach, pierwszych pożarach i zawodach sportowo
pożarniczych. W 1946 roku posiadaliśmy sikawkę konną i poniemiecką
motopompę 70 lat później jest to piękna remiza, trzy samochody bojowe i szereg
wyszkolonych strażaków gotowych w każdej chwili nieść pomoc nie tylko w
stanach zagrożenia życia, ale również we wszystkich inicjatywach kulturalnych,
pracach społecznych w naszej miejscowości i parafii.
Wraz z sekretarz Moniką Ożóg podjęliśmy się próby zebrania tych wszystkich
materiałów, tak powstała ta publikacja. Dzisiaj ją Państwu przedstawiamy.

Prezes
Ochotniczej Straży Pożeranej
w Burkatowie
Michał Ożóg

SŁOWO WSTĘPU
Ochotnicza Straż Pożarna w Burkatowie powstała w 1946 roku. Niestety
nie zachowały się żadne dokumenty potwierdzające fakt założenia straży w
Burkatowie. Informację uzyskano od mieszkańców Burkatowa pamiętających
tamten okres.
Pierwsi osadnicy przybyli do Burkatowa tuż po wyzwoleniu, już w 1945 roku. Byli
to młodzi ludzie z krakowskiego i ze Wschodu. Zastali na tych ziemiach
murowane domostwa, zagospodarowane poniemieckie zagrody. Należało, zatem
natychmiast wziąć się do pracy i dalej gospodarować, ale już na własnym, gdyż
swoje mienie pozostawili na Wschodzie.
Najstraszniejszą klęską występującą na tym terenie, obok złodziejstwa
i szabrownictwa, były pożary, które niszczyły ludzki dobytek. Zaistniała
konieczność natychmiastowego zorganizowania się. Bardzo przydatną i pomocną
okazała się istniejąca i zachowana w dobrym stanie remiza strażacka znajdująca
się w centrum wsi.
W remizie zastano sprawną ręczną sikawkę konną, która obsługiwana była przez
czterech strażaków. Znajdował się też komplet węży oraz ręczny sprzęt gaśniczy:
kilofy, łopaty, wiadra, bosaki.

HISTORIA W OCZACH LUDZI.
Z opowiadań Pana Tomasza Balkarza, który przybył do Burkatowa w
1947 roku pierwszymi założycielami i członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w
Burkatowie byli pierwsi mieszkańcy Chwistek Józef, Barcik Ludwik, Witek Antoni,
Kudzia Stanisław, którzy użyczali swoich koni do ciągania sikawki na wypadek
pożaru. Druh Tomasz Baklarz latem 1947 roku objął funkcję Naczelnika, a w
skład członków OSP Burkatów wchodzili:

1.

ADAMCZYK EDWARD

15.

KRZYŚKÓW PIOTR

2.

BAKLARZ TOMASZ

16.

KRZYŚKÓW STANISŁAW

3.

BILSKI STANISŁAW

17.

KRZYŚKÓW WACŁAW

4.

CHWISTEK JÓZEF

18.

KUBIAK LEON

5.

CYBRUCH JAN

19.

KUDZIA STANISŁAW

6.

DANISIEWICZ PIOTR

20.

LASKOWSKI MICHAŁ

7.

DĄBROWSKI JÓZEF

21.

LEWANDOWSKI JÓZEF

8.

DRATWA PAWEŁ

22.

LEWANDOWSKI WACŁAW

9.

HOLOTA HENRYK

23.

MIGAS STANISŁAW

10.

KADELA JAN

24.

RZESZUT KAZIMIERZ

11.

KNAPIK FRANCISZEK

25.

SENDYK KAZIMIERZ

12.

KNAPIK STANISŁAW

26.

SYREWICZ ZYGMUNT

13.

KOCHAN JAN

27.

TOMASZEWSKI PAWEŁ

14.

KRZYŚKÓW MARIAN

28.

WRONA JAN

W 1967 roku kolejny skład zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Burkatowie
wyglądał następująco:
Knapik Franciszek – prezes

Tyborowski Wacław – skarbnik

Ożóg Fryderyk – naczelnik

Kończak Henryk – sekretarz

Holota Henryk – gospodarz

druh Henryk Holota

druh Franciszek Knapik

Postacią godną szczególnej uwagi i podziwu był druh Henryk Holota, który
był gospodarzem remizy i mechanikiem, jako gospodarz świetnie wywiązywał się
ze swoich obowiązków. Jak wspomina Ożóg Fryderyk, który do Burkatowa przybył
w 1965 roku, druh Henryk Holota pilnował oraz dbał o sprzęt znajdujący się na
wyposażeniu OSP, pomimo postępującej choroby zawsze brał udział we
wszystkich akcjach, ćwiczeniach i zawodach.
Był wysokiej klasy fachowcem, współautorem sukcesów burkatowskiej straży. Po
druhu Franciszku Knapiku objął funkcję prezesa jednostki, gdy ją pełnił bardzo
dbał o ciągły rozwój naszej organizacji strażackiej i całego środowiska wsi
Burkatów.

Od lewej: Halik Jan, Knapik Franciszek, Knapik Marek, Konarski Jerzy,
Knapik Czesław, Danisiewicz Kazimierz, Knapik Franciszek,
Holota Henryk Ożóg Fryderyk.

Druh Fryderyk Ożóg wstąpił w
struktury Ochotniczej Straży Pożarnej w
1967 roku, z doświadczeniem zdobytym w
zakładowej straży pożarnej w „ZEM”. Z jego
opowiadań wynika, iż w skład wyposażenia
remizy wchodziła sikawka uzbrojona w
parciane poniemieckie węże: 3 odcinki W52
oraz 4 odcinki ssawne. Na wyposażeniu była
również motopompa, rozdzielacz na 2 prądy
wody oraz 2 prądownice. Naczelnik Fryderyk
Ożóg – mając spore doświadczenie i staż
strażacki wykazał się nie tylko jako
fachowiec przy pracach remontowych, gdzie
razem z druhami Holotą, Kulakiem
i Kończakiem prowadzili do poprawy stanu
technicznego naszej remizy. Zaraz po
zakończeniu roku szkolnego, jeszcze w
druh Fryderyk Ożóg
czerwcu 1972 roku zabrali się do prac
remontowych. Przedstawili sprawę w
Gromadzkiej Radzie Narodowej w Lutomii, pod którą należeli.

Obiecano niezbędną pomoc w postaci materiałów: deski, farba, blacha.
Jak wspomina ówczesny naczelnik przy naprawie dachu, a szczególnie
blaszanego kaptura wyróżnili się druhowie: Henryk Holota i Edward Kulak.
Fryderyk Ożóg poprawił dziurawy dach – uzupełniając brakujące dachówki.
Pracowała również młodzież i dzieci – Knapiki, Danisiewicze, Ożógi, Kadele przy
pomocy dorosłych malowali farbą elewację przyniesioną przez Tadeusza Kadelę,
która została po remoncie domu mieszkalnego. Zakupioną czerwoną i białą farbą
olejną pomalowano cegiełki, drzwi wjazdowe i boczne. Olejem posmarowano całą
drewnianą wspinalnię, uprzednio uzupełniając brakujące deski i listwy.

Spotkanie po zawodach. Na zdjęciu od lewej: chłopiec- Przemysław Bilski,
Góra od lewej: Leszek Bilski, Kazimierz Danisiewicz, Jerzy Konarski, Piotr Michalski
Dół od lewej: Edward Kulak, Henryk Holota, Tadeusz Kadela, chłopiec – Karol Jabczyk,
Paweł Michalski, Dariusz Ożóg, Leszek Czerniec, Piotr Kulak

Druh Fryderyk Ożóg zadbał o utworzenie i zbudowanie drużyny
młodzieżowej. Zadanie to wymagało wiele pracy oraz ćwiczeń, jednak chętnych
do udziału w zawodach nie brakowało. Odbywające się przy remizie treningi
zwiększały zainteresowanie wśród młodzieży. Zajęcia były przeprowadzane „na
sucho” oraz z wodą przy użyciu własnej motopompy, o której stan dbał druh
Henryk Holota – gospodarz remizy i mechanik, wiele czasu spędził przy remoncie
i usprawnianiu motopompy.
Ta wspólna praca musiała zaowocować – nasze drużyny wzięły udział w
zawodach sportowo – pożarniczych Miasta i Gminy Świdnica i mocno zaznaczyły

tam swoją obecność, uzyskując bardzo dobre czasy, a tym samym wysokie
lokaty– dyplomy i puchary. W tej sytuacji należało pozyskać drugą motopompę,
by zabezpieczyć ćwiczenia i udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Z pomocą
przyszła Komenda Zawodowej Straży Pożarnej w Świdnicy przekazując potrzebny
sprzęt. Dodało to chęci i animuszu do dalszego działania.
Druh Fryderyk Ożóg pełnił funkcję naczelnika do 1987 roku.

Zawody Bystrzyca Górna
I rząd od lewej: Marcin Kadela, Grzegorz Kadela ,Sebastian Konarski, Krzysztof Knapik, Mirosław
Knapik, Waldemar Knapik, Waldemar Słonina, Mirosław Płonka
II rząd od lewej: Franciszek Majcher, Paweł Michalski, Henryk Holota, Tadeusz Kadela, Dariusz
Ożóg, Zdzisław Jabczyk
III rząd: Arkadiusz Knapik, Stanisław Łukaszewski, Bogdan Kanpik, Leszek Bilski
IV rząd: Fryderyk Ożóg, Kazimierz Danisiewicz, Zbigniew Czerniec, Jerzy Konarski

Puchary zdobyte podczas zawodów OSP

Na zebraniu w 1987 roku wybrano nowy zarząd w skład, którego weszli:
STANISAW BEKAS prezes
JERZY KONARSKI naczelnik
HENRYK KOŃCZAK skarbnik

druh Stanisław Bekas

druh Henryk Kończak

druh Jerzy Konarski

Kontynuując dotychczasową działalność
postanowiono
jednak
podwyższyć
poprzeczkę uściślając współpracę z
Zarządem Miejsko – Gminnym Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych w Świdnicy i
z samym prezesem tegoż Zarządu druhem
Pawłem Michalskim, który był również
członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w
Wałbrzychu.
Bardzo
życzliwy
oraz
kompetentny mieszkaniec Burkatowa druh
Paweł Michalski zachęcał młodzież, która
chętnie gromadziła się wokół Jego osoby,
do dalszej lepszej pracy – mówił „co nie
poradzicie, wy musicie – macie takich
dobrych szkoleniowców, ja w was wierzę”.

druh Paweł Michalski
Szkolenia i zawody, a także praca z
młodzieżą w grupach wiekowych
i ogromna dbałość o sprzęt,
zaowocowały
przygotowaniem
czterech drużyn do zawodów, w tym
najmłodszą w całym rejonie.
Większość młodzieży w tym czasie
stanowi aktywny trzon jednostki.

„Musieliśmy
też
płacić
frycowe – zajmując dalsze miejsca”
– mówił naczelnik Jerzy Konarski.
Pracą i myśleniem dochodzili do
wyższych
miejsc.
Młodzież
wygrywała,
zajmując
czołowe
miejsca. Na 12 startów – 10
zwycięstw, jedno drugie i jedno
trzecie miejsce Średnia drużyna
nigdy
nie
przegrała.
Starsi
uzyskiwali dobre miejsca, gdy
dorastała młodzież i zasilała
drużynę starszą wiekowo. Drużyny
zajmowały czołowe miejsca w
rejonie i województwie. Brali udział,
także w zawodach organizowanych
przez zaprzyjaźnione jednostki w Republice Czeskiej.

Ogromnym zwrotem w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w
Burkatowie był przyznany samochód ratowniczo - gaśniczy GBA z likwidowanej
jednostki Zakładowej Straży Pożarnej Fabryki Wagonów w Świdnicy.

Na zdjęciu od lewej: Marcin Kadela i Piotr
Michalski w tle samochód Star
Na zdjęciu od lewej: Adam Bekas, Piotr Kulak, Mirosław Płonka,
Grzegorz Kadela, Piotr Michalski

Jednak nowy samochód gaśniczy nie mieścił się w pięknej, choć małej
zabytkowej remizie. Ówcześni włodarze postanowili, więc przebudować obiekt. Z
kilku różnych mniej lub bardziej ciekawych propozycji wybrali kapitalny remont
starej remizy oraz dobudowę garażu z zapleczem socjalno – sanitarnym i
pomieszczeniem do szkoleń.

Rozbudowa remizy OSP Burkatów 1993 rok

Rozeznanie sytuacji w Urzędzie Gminy Świdnica i w Komendzie Rejonowej
Straży Pożarnych w Świdnicy poskutkowało natychmiastowym poparciem oraz
instruktażem o sposobie dalszego postępowania. Powołany został społeczny
Komitet Rozbudowy Remizy, którego zadaniem było pilotowanie zamierzonego
działania, czyli rozpoczęcia inwestycji. Przewodniczącym Komitetu został druh
Jerzy Konarski, sekretarzem – Henryk Kończak i członkiem – Piotr Michalski. Ich
cel stanowiło załatwienie wszelkich formalności w Urzędach i rozpoczęcie prac.
Bardzo pomocnym w tych sprawach okazał się sołtys wsi Burkatów Stanisław
Bekas – członek Zarządu Gminy Świdnica w ówczesnej kadencji. Był też radnym z
ramienia straży pożarnych.

W lipcu 1993r. ruszyły prace ziemne.

Jabczyk Karol, Jabczyk Krystian

Rozbudowa remizy 1995 rok

W 1994 roku został wybrany nowy zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w
Burkatowie. Na czele stanęli:
PIOTR KULAK prezes
DARIUSZ OŻÓG naczelnik

druh Piotr Kulak

druh Dariusz Ożóg

Po upływie roku skład zarządu uległ zmianie. W 1995 w struktury zarządu
wszedł druh Piotr Michalski. Prezydium wyglądało następująco:

PIOTR KULAK prezes
PIOTR MICHALSKI naczelnik

druh Piotr Kulak

Budowa nowoczesnego obiektu
i samochód pożarniczy był impulsem do złożenia wniosku do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, który właśnie powstał. Już
w pierwszej kolejności w dniu 13
kwietnia 1995 roku na uroczystości
w Ziębicach jednostka została formalnie włączona do tegoż systemu.

druh Piotr Michalski

W dniu 22 czerwca 1996 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej remizy
połączone z obchodami 50-lecia Ochotniczej Straż Pożarnej w Burkatowie,
a także wręczenie sztandaru ufundowanego przez mieszkańców i sponsorów.

Od lewej: Mirosław Płonka, Sebastian Konarski,
Krzysztof Ożóg, Marcin Kadela, Grzegorz Kadela,
Mariusz Ożóg, Adam Bekas, Grzegorz Michalski

Poczet flagowy
Od lewej: Dariusz Ożóg,
Rafał Migas, Sebastian Konarski
Na zdjęciu m.in. Monika Chromy, Dorota Bekas,
Adrianna Uczkuronic, Badowska Renata

Od lewej: Tadeusz Kadela,
Stanisław Prymuła. Stanisław Bekas, chłopiec Michał Ożóg

Niestety strażacy z Burkatowa niedługo cieszyli się odnowioną remizą.
20 lipca 1997 roku rozbudowana część garażowa oraz sala szkoleniowa zostały
zrujnowane przez powódź.

Wielka woda poczyniła też wiele szkód na terenie naszej wsi: zniszczony
mostek koło posesji 12„b”, zerwane wodociągi oraz drogi, których długość w
sumie wynosiła około 700m, uszkodzone linie energetyczne, uszkodzony
gazociąg i podmyte fundamenty nowo wybudowanego domu nr posesji 4,
całkowicie zniszczone umocnienia koryta rzeki.

Przebieg Powodzi
Poniedziałek 7 lipca 1997r.
około godziny 2:20 w nocy zabrzmiał głos syreny strażackiej w Burkatowie.
Wyjazd do Bystrzycy Dolnej,
gdzie nieustannie padający
deszcz i silny wiatr powalił starą
lipę, która zablokowała drogę
dojazdową
do
Burkatowa.
OSP Burkatów i JRG Świdnica
szybko usuwają miejscowe
zagrożenie.
 godz. 6:30 - znów słychać
głos syreny. Pani Krzyśków

zawiadamia prezesa OSP- P. Kulaka o zwalonym drzewie na wysokości posesji nr
19.
 godz. 13:10 - STAR GBA 2.5/16 z czterema osobami zadysponowany jest
do wsi Jugowice - cel, pompowanie wody z zalanego domu. Około 15:30 wezwany
jest z powrotem do Burkatowa.
 godz. 15:00 od tej pory zaczynają napływać pierwsze zgłoszenia o
zalaniach piwnic i garaży. Strażacy działają przy posesjach nr 32b oraz 21, gdzie
woda z rzeki, potoków górskich i rowów melioracyjnych daje znać o sobie.
 godz. 17:00 - woda podnosi się do tego stopnia, że zaczyna podmywać
nowo wybudowaną część
garażową
remizy
OSP
Burkatów. Przy ładowaniu
worków i układaniu pracują
nie tylko strażacy, ale i liczni
mieszkańcy Burkatowa.
 godz. 18:30 - żywioł
zwycięża,
pompy
nie
nadążają odbierać wody,
remiza
zostaje
zalana.
Wszelkie siły i środki są
przerzucone w górę wsi na
wysokość posesji nr 12b,
gdzie woda wystąpiła z
murów oporowych i zaczyna podbierać grunt, przesuwając koryto w kierunku
domów mieszkalnych.
 godz. 20:00 - kładka dla pieszych, która jest jednym z dwóch możliwych
połączeń z drugą częścią wsi zostaje wciągnięta przez prąd wody w głęboki nurt.
Wcześniej była przywiązana grubą liną stalową do rosnącej nieopodal czereśni,
którą powaliła na ziemię.
 godz. 20:10 - w
chwilę po porwaniu kładki
przez
wodę
zostaje
podmyta i wciągnięta w
nurt rzeki wielka lipa
stojąca naprzeciw posesji
nr 12b.
 godz. 20:45 - woda
nie
oszczędza
także
transformatora
energetycznego stojącego
naprzeciw
remizy.
Wystarczyła
chwila
i
pięciometrowa
budowla
ginie w spienionych wodach Bystrzycy

 godz. 22:00 - dało się usłyszeć przy huku wody potężny trzask oraz głośny
pisk przerażonych obserwatorów, to potężna, trzydziestometrowa topola
przewraca się w poprzek rzeki i płynie blokując później most.
 godz. 22:15 - zalana zostaje ulica łącząca remizę strażacką z mostem na
wysokości posesji nr 1. Samochody dowożące piasek do workowania niedaleko
posesji nr 12b mają odciętą drogę dojazdu.
 godz. 22:20 - do
stojącego
samochodu
należącego do OSP Burkatów
podjeżdża radiowóz policji. Po
krótkiej rozmowie z sołtysem
dają do zrozumienia, że
zapora wodna w Zagórzu Śl.
już długo nie wytrzyma i jak
najszybciej należy ewakuować
mieszkańców w bezpieczne
miejsca.
 godz. 23:00 - ciągle
prowadzona jest ewakuacja
ludzi
i
zwierząt,
część
przewożona jest autobusami z MPK-Świdnica w bezpieczne miejsca w okolicach
Świdnicy, część udaje się na wyżej położone, bezpieczne miejsca, z których
pozostaje tylko patrzeć i czekać na dalsze poczynania żywiołu.
 godz. 23:00 - do Rejonowego Stanowiska Kierowania (R.S.K.) zostaje
zgłoszona prośba o przysłanie na nasz teren do pomocy służb wojskowych .Ciągle
nie ma odpowiedzi w tej sprawie.
Wtorek, 8 lipca1997
 godz. 2:00 - R.S.K. Świdnica prosi 25-50 /kryptonim OSP w Burkatowie/ o
podanie aktualnego stanu wody utrzymującego się na Bystrzycy, około godziny
później, otrzymuje informacje, że woda nieznacznie zaczyna opadać.
 godz. 2:15 - woda pochłonęła już przystanek autobusowy MPK, który
znajdował się cztery metry
poniżej mostu.
 godz. 4:00 - w
pierwszych
promieniach
wschodzącego
słońca
widać, że 200 metrów drogi
pomiędzy remizą a mostem
już przeszła do historii,
teraz da się zauważyć tylko
wielką dziurę.
 godz. 5:00 - nie ma
już 50-metrowego odcinka

drogi na wysokości posesji nr 15, który jeszcze przed kwadransem był przejezdny
nic nie wskazywało na to, że zostanie podmyty, gdyż woda opadła już o dobre 30
centymetrów i nie wylewała się w tym miejscu na murek.
 godz. 6:00 - zbiornik retencyjny w Zagórzu Śl. Jest ciągle przepełniony,
woda przelewa się jeszcze awaryjnymi okienkami, niema tam jednak
bezpośredniego dojazdu ponieważ woda zabrała 50m. drogi naprzeciw
elektrowni wodnej w Lubachowie.
 godz. 8:00 - teraz dokładnie widać jakie szkody wyrządziła woda,
zniszczone jest ogółem ponad 200 metrów dróg komunikacyjnych, zerwane i
zniszczone linie i trakcje elektryczne i telefoniczne, nie ma mostku, który
umożliwiał kontakt z drugą częścią wsi, przystanku, a wiele piwnic i studni zalane
jest wodą z rzeki. Woda porwała również zabezpieczenia, które były mocowane w
celu obrony brzegów, dlatego zaczyna się akcja ponownego zabezpieczenia
brzegów przyciągniętymi z lasu drzewami. Prace te prowadzone są aż do
zmierzchu.
 godz. 9:00 - zaczynają
się pierwsze pompowania z
zalanych piwnic, trzy pompy z
pełną obsadą strażaków,
przemieszczają się powoli po
wsi i usuwają skutki żywiołu.
W części garażowej remizy
OSP Burkatów woda sięgała
około metra, na posadzkę
naniesione jest wiele metrów
sześciennych
mułu.
Na
szczęście nie ucierpiało zbyt
wiele sprzętu, został on wyniesiony do wyższych kondygnacji budynku. Pomimo
tego, wszelkie siły skoncentrowane są przy zabezpieczeniu posesji prywatnych.
 godz. 12:00 - samochód OSP Burkatów zgłasza wyjazd po zaopatrzenie w
paliwo do pomp, które w tych warunkach jest niezbędne do potrzymania prac
ratowniczych na terenie
wsi. Ciągle brakuje też
wody, prądu ,gazu oraz
łączności telefonicznej,
 godz.
22:00
wszelkie pompowania oraz
inne działania ratownicze
zostają już tego dnia
zawieszone. Jednak trzeba
kontrolować przez całą noc
rzekę, której wody ciągle
płyną z dużą prędkością i
siłą niszczącą. Dlatego też

w pobliżu stumetrowej wyrwy na wysokości posesji nr 12 zostaje na noc
samochód OSP Burkatów z obsadą trzech strażaków.
Środa 9 lipca 1997r.
 godziny ranne - wznowione
są pompowania wody na terenie
wsi. Niepokój budzi jeszcze
trzydziestometrowa topola, która
porwana przez nurt Bystrzycy
wsparła się na środkowym filarze
mostu i stanowi duże zagrożenie
dla osiedla "Mostowego" w razie
podniesienia się wody.
 godz. 10:00 - Rolnicza
Spółdzielnia
Produkcyjna
w
Burkatowie
udostępniła
ochotnikom ciągnik, który jest
niezbędny
do
usuwania
olbrzymiego drzewa torującego most. Wody Bystrzycy nie ustąpiły jeszcze w
znacznym stopniu, co skutecznie utrudnia prowadzenie prac. Z drzewa znikają po
kolei mniejsze konary, które są wyciągane przez ciągnik. Okazuje się jednak, że
taki ciągnik oraz piły motorowe jakimi dysponowaliśmy są nie wystarczające. Na
szczęście z pomocą przychodzą nam bracia Grzechynkowie, którzy są drwalami i
dysponują dużo lepszym sprzętem. Jednak nadal przeszkodą jest zbyt mały
ciągnik. Fachowcy twierdzą, że pomocny w tym przypadku może być ciągnik LKT,
którym dysponuje nadleśnictwo, jednak nie udaje się znaleźć kierowcy nawet z
pomocą policji. Środa szybko upłynęła, a drzewo nadal znajdowało się w rzece. W
okolicy osiedla "Mostowego" około 150 metrów poniżej mostu znajduje się
jeszcze jedno drzewo. Zatrzymało się na środku koryta i zmniejsza przepustowość
rzeki, co przy zwiększeniu się poziomu mogło grozić zalaniem osiedla.
Czwartek 10 lipca 1997r.
 godz. 9:30 - nie ma jeszcze ciągnika LKT, dlatego przystępujemy do
usuwania drzewa leżącego poniżej mostu. Pomimo wartkiego jeszcze nurtu
Bystrzycy dwóch strażaków wraz ze sprzętem przeprawia się na drzewo
i przystępują do cięcia. Pomaga ciągnik z RSP z Burkatowa i 50 tonowy dźwig
zadysponowany przez Państwową Straż Pożarną w Świdnicy
 około godziny 16:00 drzewo zostało usunięte. Mimo nieciekawych
prognoz mieszkańcy Burkatowa usuwają skutki powodzi: udrażniają koryto rzeki i
przepusty z konarów drzew i umacniają podmyte brzegi. Prace trwają
nieprzerwanie aż do nadejścia drugiego ataku żywiołu. Opady deszczu rozpoczęły
się już w godzinach rannych w czwartek 17.07.1997 r.

Sobota 19 lipca 1997.
 Około godz. 23:00 została podjęta decyzja o ewakuacji wsi. Zostają
podstawione autobusy z MPK i ludzie zostają wywożeni do okolicznych,
niezagrożonych wsi. Żywioł zwycięża, ludzie są zrezygnowani i bezradni.
 Godz. 7:15 - zostaje podmyta i uszkodzona część ściany remizy straży
pożarnej. Woda kończy swoje
dzieło około godziny 12:15
niszcząc remizę w 75%,
zostaje
podmyty
nowo
wybudowany
budynek
mieszkalny nr 4, budynek
gospodarczy przy posesji nr
21, a większość budynków
jest zalana.

Została
zniszczona
droga
powiatowa i drogi gminne oraz
wszelkie media

Zaraz po powodzi Strażacy z Burkatowa wraz z władzami gminy doszli do
wniosku, że remiza musi zostać odbudowana. Potrzebny był ogrzewany garaż
i miejsce na inny sprzęt, samochód nie mógł stać pod „chmurką”. Jak
wspominają strażacy – „czuliśmy się potrzebni a taka jednostka, jak nasza nie
może funkcjonować bez samochodu, musi być mobilna, choćby dlatego że w
każdej chwili może być potrzebna w Świdnicy jako zabezpieczenie, gdy wszystkie
sekcje zawodowych strażaków wyjadą na akcje, lub gdy potrzebni będziemy
właśnie przy akcji”.

Powstał Komitet Odbudowy Remizy w składzie:

KONARSKI JERZY

KOŃCZAK HENRYK

MICHALSKI JAN

KADELA MIECZYSŁAW

SZUSZWALAK TOMASZ

KADELA TADEUSZ

KULAK PIOTR

Przekonali oni najwyższe władze Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej,
administracje wszystkich szczebli oraz Bank Światowy, aby wspomóc odbudowę
remizy.
Dzięki wytężonej pracy społeczników oraz usilnym staraniom Gminy
Świdnica remiza została uroczyście oddana w samo południe 19 czerwca 1999r
do użytku. Jeszcze w trakcie odbudowy Burkatowscy strażacy brali udział w
usuwaniu skutków powodzi w Kotlinie Kłodzkiej.

Odremontowana remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Burkatowie,
oddana do użytku 19 czerwca 1999 roku

Na początku lat 2000 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w
Burkatowie nawiązała współpracę z Posłem na Sejm RP IV kadencji
Mieczysławem Jedoń, który przyczynił się do pozyskania przez OSP nowego
sprzętu. W 2002 roku do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Burkatowie
trafił samochód gaśniczy GCBA Jelcz. Wymagał on nie tylko sporych nakładów
finansowych, ale także wkładu ciężkiej pracy. W remont samochodu głównie
zaangażowana była młodzież naszej jedenastki pod bacznym okiem seniorów –
wspominają Piotr Kulak i Piotr Michalski. Strażakom z Burkatowa udało się
naprawić wóz i tak 15 maja 2002 roku samochód został oddany do użytku.

Jelcz GCBA podczas pożaru śmietniska w
Bojanicach
Poseł na Sejm RP Mieczysław Jedoń

Poświęcenie samochodu Jelcz GCBA
podczas Dnia Strażaka

Po kilku latach pierwszy pojazd Ochotniczej Straży Pożarnej w Burkatowie
kwalifikował się do wymiany. Należało się zastanowić nad nowym średnim
samochodem ratowniczo - gaśniczym. W takiej jednostce jak OSP Burkatów,
która bardzo często wyjeżdża, wymiana wyeksploatowanego Stara GBA to
konieczność – wspominają druhowie. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w
Burkatowie od 2003 roku począł starania o pozyskanie samochodu.
Zainteresowaliśmy najwyższe władze gminy – wspomina Piotr Kulak, ówczesny
prezes OSP.
Zakup samochodu został sfinansowany ze środków Gminy Świdnica,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz środków
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Nowy samochód OSP Burkatów – Mercedes GBA

Szkolenie z obsługi samochodu

Od lewej: Mirosław Migas, Michał Badowski,
Piotr Darasz,Marcin Kadela, Kamil
Łukaszewski, Michał Ożóg, Szymon Migas,
Leszek Bilski

Upragniony samochód trafił do
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w
Burkatowie na obchody 60 – lecia
jednostki. Odbyło się ono października
2006 roku.

Poczet flagowy
Od lewej: Adam Bekas,
Mariusz Migas, Adam Krzyśków

Druh Rafał Migas składa meldunek
Prezesowi ZOW ZOSPRP
Wacławowi Dziendziel

Podczas uroczystości druh Henryk
Kończak, zasłużony członek OSP, jak
również Prezes Oddziału Miejsko –
Gminnego w Świdnicy,
został
odznaczony „ Złotym Znakiem
Związku”. Druh swoją wieloletnią
społeczną pacą przyczynił się do
rozbudowy a następnie odbudowy
remizy OSP.

druh Henryk Kończak odznaczony
„Złotym Znakiem Związku”

Dotknięci przez tragiczną powódź w 1997 roku oraz podtopieniami w
2006 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Burkatowie postanowiła rozszerzyć swoją
działalność poprzez wyszkolenie ratowników oraz pozyskanie sprzętu.
We wrześniu 2012 roku strażacy z Burkatowa (Karol Jabczyk, Michał
Ożóg, Rafał Ożóg i Rafał Bawoł) wraz z kolegami z JRG Świdnica i KM PSP
Wrocław uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ratownictwa na wodach szybko
płynących, które zostało przeprowadzone w WSSGR w Nowym Sączu.

Od lewej: Michał Ożóg, Rafał Bawoł, Rafał Ożóg, Karol Jabczyk
Podążając za ciosem zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Burkatowie
postanowił nabyć, niepotrzebny już w Komendzie Powiatowej PSP w Świdnicy,
Volkswagen Transporter. W 2013 roku pojazd trafił do jednostki. W 2014 roku
do jednostki został zakupiony ponton śrubowy sfinansowany przez Urząd Gminy
Świdnica.

Samochód SLRR z pontonem śrubowym

W 2015 roku niespodziewanie odszedł druh Jerzy Konarski. Wieloletni Naczelnik
jednostki. Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Świdnicy. Trener drużyn
młodzieżowych, jak i seniorów. Największe sukcesy w sporcie pożarniczym
możemy zawdzięczać druhowi Jurkowi. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.
Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Złotym
Znakiem Związku. Był przewodniczącym komitetu odbudowy remizy po tragicznej
powodzi w 1997r. Zasług druha Jerzego Konarskiego dla pożarnictwa, jak i wsi
Burkatów nie sposób wymienić.

W dniu 20 lutego 2016 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w
Burkatowie odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze, gdzie ukonstytuował
się nowy zarząd, w składzie:
OŻÓG MICHAŁ – PREZES
KRZYŚKÓW PAWEŁ – NACZELNIK

druh Michał Ożóg

druh Paweł Krzyśków

Ustępujący po 22 latach prezes Piotr Kulak
i naczelnik Piotr Michalski zostali
obdarowani przez druhów symbolicznymi
upominkami w postaci samochodów oraz
godnością Honorowego Członka Jednostki

Wręczenie pamiątkowych
samochodów, Zebranie OSP 2016 rok.

Nowy zarząd od początku kadencji skupił się na wymianie samochodu
GCBA Jelcz. Jednym z punktów przyjętego planu na rok 2016 była rozmowa o
wsparciu finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz
zainteresowanie nim władz samorządowych w celu zakupu nowego samochodu.
Dzięki staraniom Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Burkatowie,
Komendanta Powiatowego PSP oraz naszego Radnego Gminy Świdnica władze
gminy postanowiły zainteresować sie dofinansowaniem. Projekt został napisany
pod tytułem „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania
skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek
OSP – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica” wartość
projektu to 6 563 000 zł. W ramach projektu do OSP Burkatów ma trafić ciężki
zestaw ratownictwa drogowego oraz średni samochód ratowniczo – gaśniczy.
Praca została oceniona najlepiej i w grudniu Zarząd Województwa Dolnośląskiego
podjął uchwałę o przyznaniu dotacji.
W sierpniu 2017 roku do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Burkatowie trafił ciężki zestaw ratownictwa technicznego, pierwsza część
inwestycji opiewająca na kwotę 104 000 zł. W listopadzie 2017 roku do
jednostki trafi nowy samochód GBA.

Szkolenie z obsługi sprzętu. Na zdjęciu od lewej: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz
Szuszwalak, instruktor, Piotr Szuszwalak, Michał Ożóg, Rafał Ożóg, Paweł Krzyśków, Jakub Jabczyk,
Piotr Krzyśków, Karol Jabczyk, szkolący, Przemysław Urban, instruktor, Sulisław Piotrowski

GALERIA ZDJĘĆ
AKCJE RATOWNICZO – GAŚNICZE
Do pierwszego pożaru wyjeżdżali „Burkatowcy” już w 1946 roku do
Wieruszowa – wg relacji pana Stanisława Kudzi – był to dom mieszkalny koło
pana Harańczyka. Następny – to chyba drugi pożar zapamiętany przez pana
Tomasza Baklarza – to wyjazd do Lubachowa – zajęło się mieszkanie w budynku
elektrowni. Wyjeżdżali również do Bystrzycy Górnej – wspomagając miejscową,
już dobrze zorganizowaną straż – palił się dom mieszkalny w centrum wsi Kuźni
Kowalskiej. Nasi strażacy brali udział w gaszeniu domów mieszkalnych
w Opoczce Lutomi, Kraszowicach i Bystrzycy Dolnej. Według wypowiedzi pana
Stanisława Kudzi już w pierwszej fazie działalności burkatowska straż miała w
posiadaniu prawdziwą motopompę – niemiecką „dekawkę”, którą pozyskali od
Rosjan przebywających jeszcze w wielu domostwach na terenie wsi. Okazało
się jednak, że została sprzedana czy ukradziona w trakcie włamania do remizy –
zginął też inny sprzęt. Nie mieliśmy sprzętu, nie było właściwie z czym wyjeżdżać
– było nam wstyd –wspominał pan Kudzia. Skoncentrowali się na działalności
tylko w Burkatowie. Ze wspomnień wynika, że brali udział przy gaszeniu pożaru w
mieszkaniu Błautów zamieszkałych na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej.
Był to rok 1967 albo 1968. Zimową porą w okresie Świąt Bożego Narodzenia – w
nocy brali udział w gaszeniu domu mieszkalnego pana Wacława Krzyśkowa – ten
pożar i udział w akcji gaśniczej uświadomił natychmiastową potrzebę większego
zainteresowania się profilaktyką, czyli zabezpieczeniem się przed skutkami
wybuchu groźnego pożaru.

Podziękowanie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Burkatowie
dla druha Henryka Holoty

Ilość wyjazdów w przeciągu kilku lat przedstawia poniższa tabela.
ROK

POŻARY

MIEJSCOWE
ZAGROŻENIA

ALARMY
FAŁSZYWE

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
do
09.2017

28
29
46
28
37
49
22

38
30
35
41
19
49
46

4
1
1
2
4
4

4
5
3
4
1

38

51

3

1

ĆWIECZENIA

ZEBEZPIECZENIE
REJONU

RAZEM

70
59
86
75
61
106
73
1

Podtopienia 2006 rok.
Na zdjęciu Karol Jabczyk i Rafał Migas

Podtopienia 2006 rok

Wypadek Burkatów. 2006 rok.

Pożar, Goczałków. 2006 rok.

94

Pożar mieszkania. Świdnica, ul. Okrężna.
2007 rok.
Na zdjęciu Piotr Krzyśków i Karol Jabczyk

Pożar lasu, Złoty Las.

Katastrofa śmigłowca, Burkatów, 2015 rok

Wypadek autokaru. Świdnica, ul. Śląska.
2009 rok.

Pożar lasu, Złoty Las.

Pożar hali, Świebodzice, 2017 rok
Na zdjęciu: Piotr Darasz, Rafał Migas, Karol
Jabczyk

ODWIEDZILI NAS

Zniszczoną wieś po powodzi 1997 roku
wizytował Rolf Timans – ambasador Unii
Europejskiej w Polsce, który przekazał środki z
programu „odbudowa”
Pamiątkowe wpisy w kronice OSP

Wizyta Kardynała Henryka Gulbinowicza, 2002 rok

Wizyta Komendanta Głównego gen. bryg. Zbigniewa Meres,
Rok 2000.

Wizyta Prezesa Zarządu Głównego Waldemara Pawlaka. Na zdjęciu
od lewej Waldemar Pawlak, Piotr Michalski, Piotr Kulak. Rok 1999

Wizyta Biskupa świdnickiego Ignacego Deca, Rok 2012.

ZAWODY

Zawody gminne OSP 1998 rok
Na zdjęciu od lewej: Piotr Darasz, Mirosław Płonka, Piotr Kulak

Zawody gminne OSP, Burkatów 2007 rok

Zawody gminne OSP, Burkatów 2007 rok.
Na zdjęciu: Karol Jabczyk

Zawody wojewódzkie OSP, Strzelin, 2010 rok.
IV miejsce w zawodach

Zawody wojewódzkie OSP, Strzelin 2010 rok.
Na zdjęciu: Michał Ożóg

Zawody gminne OSP - Lutomia Dolna 2008 rok

druh Michał Badowski

Justyna Uczkuronic, Marlena Uczkuronic,
Monika Ruszkiewicz, Ewelina Żygadło,
Magdalena Borkowska

Na zdjęciu: Szczepan Ożóg, Michał Ożóg

Start drużyny seniorów

Zawody gminne OSP – Gogołów 2010 rok

Zawody gminne OSP – Lutomia Dolna 2011 rok

Zawody gminne OSP – Burkatów 2013 rok

Zawody gminne OSP – Burkatów 2013 rok.
Na zdjęciu od lewej: Barbara Rejkowicz,
Barbara Barcik, Alicja Czerniec, Anna
Wenerska, Monika Ruszkiewicz, Anna Mglej,
Katarzyna Ruszkiewicz

Zawody gminne OSP – Witoszów Dolny
2014 rok.
Źródło: www. goksir.swidnica.pl

Zawody gminne OSP – Witoszów Dolny
2014 rok.
Drużyna kobieca.
Źródło: www. goksir.swidnica.pl

Zawody wojewódzkie OSP – Złotoryja 2014 r.
Na zdjęciu: Rafał Migas, Piotr Michalski,
Mirosław Migas, Paweł Krzyśków

Zdjęcie po zawodach gminnych OSP w Grodziszczu 2015 rok

Zawody gminne OSP – Lutomia Dolna 2016 rok

Zawody powiatowe OSP – Strzegom 2016 rok

Zawody gminne OSP – Gogołów 2017 rok

INNE

Sprawozdanie finansowe 1963 rok

Ostatnia strona z Protokołu Walnego Zebrania.
Rok 1964

Bezpieczne lodowisko.
Na zdjęciu Karol Jabczyk.

Jedno z zachowanych świadectw ukończenia kursu.
Rok 1969

Manewry Świdnica, 2007 rok.
Na zdjęciu Rafał Migas

Obchody 60 – lecia OSP Burkatów, 2006r.
Na zdjęciu od lewej: Henryk Kończak,
Komendanta Powiatowy PSP Tomasz
Szuszwalak, Wójt Gminy Świdnica Teresa
Mazurek, Piotr Kulak, Jerzy Konarski

Pokaz sikawek konnych, Wrocław

Sylwester 2005 organizowany
przez OSP Burkatów.
Na zdjęciu Joanna Tomaszewska i
Piotr Kulak

Pokazy strażackie w Makowicach

Boże Ciało 2016 rok – strażacki ołtarz

Zakończenie zawodów powiatowych OSP.
2006 rok

Dzień Strażaka organizowany przez OSP Burkatów. Rok 2016

Dzień Strażaka organizowany przez OSP
Burkatów. Rok 2016
Na zdjęciu: Rafał i Kacper Bawoł

Zabawa karnawałowa dla dzieci. Świetlica
wiejska w Burkatowie 2017 rok.
Na zdjęciu Piotr Kulak, Marcin Kadela

Remont remizy OSP, 2016 rok.
Na zdjęciu Piotr Krzyśków

Dzień Strażaka organizowany przez OSP
Burkatów. Rok 2016

Pokazy dla dzieci z SP w Bystrzycy Górnej.
2017 rok.

Remont remizy OSP, 2016 rok.
Na zdjęciu Piotr Darasz

Służba przy Bożym Grobie. 2007 rok.

Służba przy Bożym Grobie. 2007 rok.

Służba przy Bożym Grobie. 2010 rok.

Służba przy Bożym Grobie. 2013 rok.

Służba przy Bożym Grobie. 2017 rok.

Służba przy Bożym Grobie. 2017 rok.

Ćwiczenia na wodach szybko płynących.
Burkatów 2013 rok.
Na zdjęciu: Rafał Migas, Karol Jabczyk,
Michał Ożóg, Rafał Ożóg, Łukasz Grzelak

Ćwiczenia Dobromierz 2013 rok.
Na zdjęciu: Piotr Michalski, Rafał Ożóg,
Michał Mydłowski

Ćwiczenia Zalew Witoszówka.
Świdnica 2013 rok.
Na zdjęciu: Karol Jabczyk, Michał Ożóg,

Manewry Kościół Pokoju.
Świdnica 2015 rok.
Na zdjęciu: Paweł Krzyśków, Karol Jabczyk,
Michał Mydłowski, Monika Ożóg,
Michał Ożóg, Rafał Ożóg

Zebranie sprawozdawcze. 2017 rok

Szanowni Państwo,

przedstawiamy publikację związaną z obchodami 70 – lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Burkatowie. Przy tej okazji chciałabym serdecznie
podziękować osobom, które przyczyniły się do powstania tej pracy.
Serdecznie dziękuję Panom Piotrowi Kulak, Piotrowi Michalskiemu
i Michałowi Ożóg, którzy wspomogli moja osobę w uporządkowaniu
informacji i materiałów, którzy służyli pomocą. Panu Piotrowi Kulak
dziękuję za udostępnienie materiałów. Dziękuje także Panu Fryderykowi
Ożóg, który z chęcią opowiedział historię, którą pamięta. Podziękowania
należą się również Pani Wójt Gminy Świdnica Teresie Mazurek za wsparcie
w wydaniu tej publikacji. Dziękujemy także tym, którzy w jakikolwiek
sposób uczestniczyli w tworzeniu naszej historii.
Wszystkich, którzy czują się pominięci serdecznie przepraszam. Nie sposób
wymienić wszystkich zasług osób, które mogły się przyczynić do rozwoju
Ochotniczej Straży Pożarnej w Burkatowie.

Sekretarz OSP Burkatów

Monika Ożóg
Bibliografia:
1. strona internetowa www.burkatow.com
2. strona internetowa www.goksir.swidnica.pl
3. przebieg powodzi – Rafał Migas
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