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- Przy budowie pieca trzeba
czasem przerzucić tonę materiału -
mówi Tomasz Glapiak. - Bywa,
że wynosi się go z trzeciego piętra.
Dopiero po latach człowiek nabiera
siły i wypracowuje odpowiednią
technikę. Żeby nie było zbyt
ciężko.

Pan Tomasz nie ukrywa, że lubi
swój zawód. Jako chłopak fascy-
nował się zabawą gliną i układa-
niem kafli. Teraz wie o nich niemal
wszystko. Wystarczy, że spojrzy
na piec i od razu może powiedzieć,
czy kafle są stuletnie, a nawet star-
sze, czy pochodzą z dawnej nie-
mieckiej fabryki w Głogowie, czy
są na przykład ze Zdun. Sam w
swoim magazynie ma setki róż-
nych kafli, z których nieraz dobiera
klientowi brakujące elementy.

Wszystkiego co w tym zawo-
dzie ważne, pan Tomasz nauczył
się od ojca. Przez kilkanaście lat
praktykował pod jego okiem i poz-
nał tajniki fachu. Nic dziwnego, że
żaden piec nie ma dla niego ta-
jemnic. W Lesznie i okolicy widział
ich sporo, zwłaszcza w starej czę-
ści miasta. Wiele z nich było już
bardzo zniszczonych. Wtedy
klienci decydowali się na przesta-
wienie. Taka praca trwa około
trzech dni. Ale wymaga ogromnej
cierpliwości i dokładności. Nie
dość, że piec trzeba rozmontować,
każdy kafelek oczyścić i oszlifo-
wać, to jeszcze przywieźć 20 wia-

Polubił sw
Tomasz Glapiak z Kąkolewa już w szkole podstawowej wie-
dział, że będzie zdunem. Tata uprawiał ten zawód i w wakacje
zabierał synów na roboty. Najczęściej były to przestawki pie-
ców w szkołach, ale właśnie tammogli obserwować ojca i po-
magać mu w lżejszych pracach. Chociaż tak naprawdę zdun
lekkiej pracy nie ma.

der gliny, około 80 cegieł i tyle
samo płytek szamotowych, trochę
dachówek. A potem z niezwykłą
dokładnością stawiać kafelek po
kafelku. Efekt zawsze musi być
najwyższej jakości. Do dziś pa-
mięta jak stawiał piękne kaflowe
piece w pałacach w Witosławiu, w
Roszkówku, ale też te prostsze w
starych szkołach, czy zwyczajnie
w kamienicach, gdzie służyły lu-
dziom od dziesiątek lat. Ostatnio
są klienci, którzy zmieniają kominki
w domach jednorodzinnych na kaf-
lowe piece, czy na przykład obu-
dowują piecyki kuchenne kaflami.
Wszystko po to, by było ładniej i
czasem wiązało się ze wspomnie-
niami z dzieciństwa.

- Sam mam w domu kaflowy
piec - dodaje pan Tomasz. - I
mimo, że jest ogrzewanie cen-
tralne, to od czasu do czasu zapa-
lamy w piecu.

Tomasz Glapiak otworzył
własny zakład zduński w 1992
roku. Zapytany, ile od tego czasu
postawił pieców, nie jest w stanie
ich zliczyć. Bywają okresy w roku,
gdzie w tygodniu przestawia dwa
piece, ale są i takie, że przez mie-
siąc nie robi żadnego. Najwięcej
zleceń jest jesienią, bo ludzie chcą
wtedy przeczyścić piece, spraw-
dzić czy nie są zbyt mocno wypa-
lone, rzadziej postawić nowe. Ale i
tak pracy jest dużo. W okolicy nie
ma bowiem wielu zdunów. Pan To-
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Jak pisaliśmy w poprzednich
numerach naszego miesięcznika
Gmina Osieczna udziela dofinan-
sowania do budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. W
poniedziałek 21 września br. pod-
pisano dwie pierwsze tego typu
umowy. Dofinansowanie otrzymały
osoby z Kąkolewa oraz Popowa
Wonieskiego. Łącznie wyniosło
ono 5 tys. zł. Na to zadanie w bu-
dżecie Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej pozostało więc jeszcze do
wydatkowania 70 tys. zł. W przy-
padku niewykorzystania całości
środków przeznaczonych na ten

cel w 2009 r. zostaną one przenie-
sione do wykorzystania w roku na-
stępnym. Zachęcamy więc osoby
chcące skorzystać z dofinansowa-
nia do zapoznania się z wymaga-
niami jakie należy spełnić oraz do
składania wniosków. Informacje
jakie wymagania należy spełnić
aby otrzymać częściowy zwrot
kosztów związanych z budową
przydomowej oczyszczalni można
uzyskać na stronie internetowej
www.osieczna.pl w zakładce
Czysta gmina lub dzwoniąc do
Urzędu pod numer (065) 5350 016
wew. 14.

Podpisano pierwsze umowy

W ostatnim numerze „Przeglądu Osieckiego” obiecaliśmy zrelacjonować
zało się, że rolnicy z terenu naszej gminy są bardzo wyczuleni na cudzą
gminy Osieczna do Kotliny Kłodzkiej pierwszym transportem pojechało 2
oferowali więc 25% zebranego w powiecie zboża, w sumie w powiecie le
rowanego przez rolników z naszej gminy został pokryty z budżetu gminne

Bronisława i Jan Michałowicz pochodzą z Kąkolewa. Tu się uro-
dzili, tu poznali i pokochali. Ślub wzięli 8 września pięćdziesiąt lat
temu. Teraz obchodzili złoty jubileusz. Pan Jan był mistrzem mu-
rarskim i w zawodzie przepracował 37 lat. Najwięcej w firmach
prywatnych. A pani Bronisława prowadziła dom, wychowywała
dwójkę dzieci i pracowała na roli, bo jubilaci mieli też hektar ziemi.
Zaraz po ślubie zamieszkali u rodziców pani Bronisławy, ale już
kilka lat później obok postawili swój dom. Budował go oczywiście
pan Jan, ale pomagała cała rodzina. Dziś państwo Michałowicz
żyją w tym domu we dwoje. Syn z bliskimi mieszka w Gostyniu, a
córka na swoim, kilkadziesiąt metrów dalej. Cieszą się więc jubi-
laci, że mają rodzinę blisko siebie i że zawsze mogą liczyć na ich
pomoc. A czasem tej pomocy potrzebują, bo pani Bronisława ma
kłopoty ze zdrowiem. Ale w domu obydwoje jeszcze wszystko
robią sami. Lubią też pracę w ogródku, wieczory przy telewizo-
rze, a czasem spacery do lasu. Teraz państwo Michałowicz myślą
tylko o tym, by zdrowie pozwoliło im jak najdłużej cieszyć się sobą.
No i wnukami, bo mają ich piątkę. Kto wie, może doczekają się i
prawnucząt. My im tego szczerze życzymy.

Z wizytą u seniorów

Dariusz Bojek - administrator strony www. kakolewo. pl rozpoczął akcję
"Wspieramy lokalny biznes" w ten sposób chce wspomóc lokalne firmy.
Wsparcie polega na: nieodpłatnymwykonaniu strony internetowej, nie-
odpłatnym udostępnieniu subdomeny WWW.(nazwa).KAKOLEWO.PL,
umieszczeniu nieodpłatnej reklamy na łamach Portalu KAKOLEWO.PL.

Warunki jakie musi spełniać firma, by skorzystać z w/w pomocy: wła-
ściciel firmy jest mieszkańcem Kąkolewa lub Gminy Osieczna, siedziba
firmy znajduje się na terenie Kąkolewa lub Gminy Osieczna.

Dariusz Bojek pomaga też firmom w jakikolwiek sposób powiązanym z
gminą oraz osobom, które dopiero planują założyć działalność gospodar-
czą. Osoby zainteresowane powinny się skontaktować z Dariuszem Boj-
kiem: e-mail: dariuszbojek@gmail. com tel. 0 661 697 519, gg: 1705080,
www.bojek.kakolewo.pl, www.kakolewo.pl


