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z zna trzech, czterech. Sam jest naj-
szym w regionie. Ma 38 lat, a prawie
zydziestu ten zawód poznawał i upra-
Potrafi też kłaść płytki i kiedy nie ma
zduńskich właśnie tym się zajmuje.
miechem mówi, że pracy dla niego
arczy do emerytury. A nigdy nie koń-
ię ona po wyjeździe od klienta. Wie-
em wsypuje glinę, ładuje na
ochód materiały, wybiera płytki. Przy-
niej dwie godziny zabiera mu przy-
wanie pracy na następny dzień. A w
e jest sam, nikogo nie zatrudnia.
, że przez te wszystkie lata nie zgło-
ę ani jeden chłopak, który chciałby
ć się zawodu zduna. A i ci, którzy
m z nim kończyli naukę, dziś już nie

pracują w tym fachu. Kto wie, czy za parę
lat zdunów nie będzie za mało.

- To nie jest zawód łatwy, ale jak się go
pozna i polubi, można mieć satysfakcję -
mówi pan Tomasz. - Ojciec pracował pięć-
dziesiąt lat jako zdun. Mnie już "stuknęły"
dwadzieścia dwa lata, więc pewnie dogo-
nię tatę. A nauczył mnie, że w tym zawo-
dzie nie liczy się tylko siła fizyczna, ale też
trochę artystyczne spojrzenie. Każdy piec
musi być bowiem, nie tylko sprawny, ale
również ładny.

Tych, które postawili tato i syn Glapia-
kowie na pewno jest ponad tysiąc.

HALINA SIECIŃSKA

Na terenie naszej gminy pojawiło się nowe bocianie gniazdo. Tym
razem przyrodzie znów postanowili pomóc ludzie. Były mieszka-
niec Osiecznej – Lechosław Dworak sfinansował ustawienie na
terenie oczyszczalni ścieków słupa z zamontowanym masztem
pod bocianie gniazdo. Opiekujący się bocianim rodem Marcin To-
bółka ułożył na maszcie gałęzie, które mają być zaczątkiem ściółki
ptasiego lokum. O tym, czy pomysł lokalizacji gniazda spodoba
się boćkom przekonamy się na wiosnę.

dalszy ciąg akcji zbiórki zboża dla powodzian. Jest o czym pisać, bo oka-
krzywdę. Spośród rolników całego powiatu okazali się najhojniejszymi. Z

25,5 tony zboża. A na drugi przewóz pozostało jeszcze 5 ton. Nasi rolnicy
eszczyńskim zebrano bowiem 105 ton ziarna. Koszt przewozu zboża ofia-
ego.
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