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Tak naprawdę to nikt w Łoniewie nie jest pewien ile lat ma konna sikawka, którąwłaśnie odrestaurowali. Wiadomo, że powstała
w niemieckiej firmie, prawdopodobnie na początku XX wieku. Do dziś zachowała się na niej tabliczka z napisem "Gustaw
Ewald Custrin II". Byćmoże zamówił ją któryś z właścicieli okolicznych majątków, by w razie potrzeby ratować dobytek przed
ogniem. Na pewno była wykorzystywana i kiedyś w pełni usprzętowiona.
- Strażacy z Łoniewa nie mieli

swojej sikawki - wyjaśnia prezes
OSP Damian Kretschmer - Nie
zachowały się na ten temat żadne
informacje, a i najstarsi miesz-
kańcy nie pamiętają by sikawka
stała we wsi. Ale odkąd powstała
nasza jednostka marzyliśmy by
starą konną sikawkę gdzieś zdo-
być. To kawałek historii poża-
rnictwa i wspaniała lekcja dla
młodych. Cieszymy się, że w
końcu trafiła do łoniewskiej OSP.
Ochotnicza Straż Pożarna w

Łoniewie istnieje od 1964 roku.
Można więc powiedzieć, że druho-
wie czekali na tę sikawkę prawie
50 lat. A dostali ją w prezencie od
gminy, a dokładnie od prezesa Za-
rządu Gminnego OSP burmistrza
Stanisława Glapiaka. W Osiecznej
na Placu 600-lecia przez lata stały
trzy konne sikawki. Jedna należała
do Świerczyny, a dwie pozostałe
nie miały właścicieli. Były oczywi-
ście zniszczone przez czas i po-
godę. To burmistrz zaproponował
strażakom, że odda je tym jedno-
stkom, które zechcą i potrafią je
odrestaurować. Strażacy w Łonie-
wie nie wahali się ani trochę. Wie-
dzieli, że w warsztacie „u Fabiana”
przywrócą sikawce dawny wygląd.

Przywieźli więc ją do wsi i wzięli się
do pracy. Na remont dostali z
gminy 3 tysiące złotych.
- Najpierw ją do zera rozebra-

liśmy - mówił Tomasz Fabiań-
czyk, naczelnik OSP. - Trzeba
było oddzielić metalowe części i
każdą z osobna oddać do piasko-
wania, galwanizowania, polerki. W
międzyczasie szukaliśmy oryginal-
nych detali i części, których si-
kawce brakowało. Udało się na
przykład kupić topór strażacki,
kilof, zdobyć oryginalny dzwonek.
Teraz szukamy lewej lampy do
wozu konnego.
I opowiadają strażacy jak jeź-

dzili po regionie i oglądali inne
stare sikawki. Jak szukali zdjęć i
informacji w internecie. Jak two-
rzyli repliki niektórych detali,
choćby drewnianej prądownicy.
Wszystko po to, by sikawka była
nie tylko odnowiona, ale także ory-
ginalna, taka jak przed stu laty.
Niemal dwa lata zabrała im

praca przy sikawce. Naprawiali ją
wieczorami, głównie zimą. Na
nowo wykonali wszystkie drew-
niane elementy. Nowa jest więc
podłoga, skrzynka, siedziska,
drążki, elementy kół i mnóstwo in-
nych detali. Zadbali też o orygi-

nalny osprzęt - węże ssawne,
ramię, prądownicę. Pracowali
oczywiście społecznie, w stolarni u
pana Tomasza Fabiańczyka. I
właśnie tam przed domem zrobi-
liśmy zdjęcie odremontowanej si-
kawki. Wygląda naprawdę jako
nowa.
- Już teraz myślimy o tym gdzie

ją we wsi postawić. Na pewno bę-
dzie na zewnątrz, pod zadasze-
niem. Prawdopodobnie przy
remizie. Ale najpierw pokażemy si-
kawkę na zawodach strażackich w
czerwcu - dodaje Tomasz Fa-
biańczyk. - W tym roku to nasza
OSP jest organizatorem zawodów.
Odbędą się w Kąkolewie i właśnie
tam zajedziemy sikawką i poka-

żemy jak przed laty gaszono
pożar.
Nikt nie liczył ile godzin zajęło

im odnowienie starej sikawki, ani
ile włożyli w to pieniędzy. Mówią,
że sprawiało im to radość. Po
cichu dodają, że jeśli nikt nie zgłosi
się po tę trzecią sikawkę, to być
może i tamtą odrestaurują. Mieliby
wtedy w Łoniewie dwie. A póki co
wymieniają nazwiska tych druhów,
którzy pracowali wspólnie. A byli to
poza prezesem i naczelnikiem
także: Zbigniew Ratajczak, Mikołaj
Fabiańczyk, Robert Lester oraz
Patryk, Piotr, Mariusz i Tomasz
Kretschmer. Naszym zdaniem
mogą być z tej pracy naprawdę
dumni.

Działki i lokalepod dzierŜawę
Ogłoszony został przetarg

ustny nieograniczony na dzie-
rżawę budynku małej gastronomii
wraz z ogródkiem wiedeńskim przy
wiatrakach w Osiecznej.
Wydzierżawienie lokalu przewi-

duje się na okres trzech sezonów,
w latach 2012-2014. Sezon obej-
muje okres od 1 czerwca do 30
września. Dodajmy, że gmina pla-
nuje zorganizować w tym czasie
dwie imprezy ogólnogminne.

Gmina przygotowuje prze-
targ na dzierżawę działek letnisko-
wych przeznaczonych pod
zabudowę rekreacyjną i rekrea-
cyjno-handlową. Przetarg najpraw-
dopodobniej będzie obejmował 21
działek oddanych w dzierżawę na
okres 10 lat z możliwością prze-
dłużenia.
Szczegółowe warunki przetar-

gów można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.bip.osieczna.pl.


