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PRZEGLĄD OSIECKI 

Zbierali baterie 
   Zużyte baterie przede wszystkim 
zbierają dzieci. Przynoszą je z do-
mów i wrzucają do pojemników. Od 
trzech lat w szkołach prowadzi się 
konkurs na taką właśnie zbiórkę. 
Rywalizują między sobą dzieci, które 
doskonale wiedzą, że stare baterie są 
materiałem niebezpiecznym i szko-
dliwym. 
   Właśnie zakończył się konkurs, 
który szkoły prowadziły w minio-
nym roku szkolnym. Wszyscy ze-
brali około 500 kg baterii. I miejsce 
zdobyła szkoła w Świerczynie, II 
miejsce szkoła w Osiecznej, a III - 
szkoła w Kąkolewie. Ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród odbę-
dzie się 29 października w Miejsko 
- Gminnym Ośrodku Kultury w 
Osiecznej. Szkoły otrzymają odpo-
wiednio 1000, 600 i 400 złotych, 
przyznane im przez Urząd. Same 
zdecydują, na co przeznaczą te 
pieniądze.    A my powiedzmy, że we współcze-
snym życiu nie da się zrezygnować z 
baterii. Są one niemal wszędzie, gdyż 
używa się ich w budownictwie, ener-
getyce, handlu, łączności, transpor-
cie, usługach serwisowych, w służbie 
zdrowia, wojsku, w instytucjach 
kultury i niemal każdym prywatnym 

domu. 
   W Polsce w jednym tylko roku na 
nasz rynek trafia ponad 250 milionów 
sztuk najróżniejszych baterii. A znaj-

dują się w nich związki niklu, kadmu, 
rtęci, cynku, manganu, litu i ołowiu. 
Po wykorzystaniu energii zawartej w 

bateriach związki te rozkładają się, a 
rzucone na śmietnik trafiają do gleby, 
wód powierzchniowych i podziem-
nych. W końcu do produktów spo-
żywczych. 
  Nie trzeba nikogo przekonywać, że 
są ogromnie szkodliwe. Fachowcy 
zwracają uwagę, że mogą powodo-
wać uszkodzenia organów wewnętrz-
nych człowieka, wywoływać nadci-
śnienie i choroby nowotworowe. 
Dlatego tak ważne jest, by te baterie 
traktować w szczególny sposób. By 
je po prostu zbierać i przekazywać 
specjalistycznym firmom do przera-
biania. 
   Bo zużyte baterie wykorzystuje się 
przemysłowo. W Polsce dwa zakłady 
zajmują się recyklingiem baterii - w 
Bolesławcu i w Polkowicach. Tam 
baterie są segregowane i poddane 
rozdrobnieniu. Potem wytapia się z 
nich cynk, tlenki żelaza i manganu 
oraz  pozyskuje energię cieplną, a 
odzyskane w ten sposób proszki czy 
spieki przekazuje do hut. 
   Można więc powiedzieć, że ze 
zbiórki baterii mamy podwójne ko-
rzyści. Przede wszystkim chronimy 
środowisko i siebie, a poza tym odzy-
skujemy cenne składniki. I w tym od 
kilku lat pomagają nam dzieci. 

Z wizytą u seniorów 
W październiku kolejne dwie małżeńskie pary obchodziły 50-lecie wspólnego życia. Odwiedzi-
liśmy je w Świerczynie i w Ziemnicach. Gratulowaliśmy medali „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie” i życzyliśmy zdrowia. 

Już chyba w każdej gminie zobaczyć można pojemniki na zużyte baterie. Stoją one w szkołach, w urzę-
dach, niekiedy w sklepach. Pojemniki przekazuje Miejski Zakład Oczyszczania z Leszna, który pośredni-
czy w akcji zbierania starych baterii. A prowadzi ją w Polsce Organizacja Odzysku Reba. 

Cecylia i Jan Domagałowie ze Świerczyny swój jubileusz 
obchodzili 6 października. Pan Jan ma 79 lat, a jego 
małżonka 70. Niestety nie są zdrowi i choć po domu jesz-
cze się krzątają, to nie ma miesiąca, by nie jeździli do 
lekarzy. A pan Jan prawie nie widzi, więc najczęściej po 
prostu siedzi i słucha radia. I wspomina. Za młodu pra-
cował w krochmalni w Górznie, później w POHZ jako 
brygadzista. Państwo Domagałowie krótko mieszkali w 
Grzybowie, a potem przyjechali na ojcowiznę pani Cecy-
lii do Świerczyny. Mają 9 hektarów gruntu, które kilka lat 
temu zapisali synowi. Teraz mieszkają z synem, synową i 
dwójką ich dzieci. Mają dobrą opiekę i spokojną starość. 
Tuż obok mieszka córka z pierwszego małżeństwa pana 
Jana. Jej mamą była siostra pani Cecylii, która pokocha-
ła i wychowała małą siostrzenicę. Teraz państwo Doma-
gałowie cieszą się wnukami i prawnukami. I marzą tylko 
o tym, by jak najdłużej wszyscy byli razem. 

„Złote gody” obchodzili Helena i Edmund Hylakowie z 
Ziemnic. Ślub cywilny brali 19 października, 50 lat temu, 
kościelny - tydzień później. Oboje pochodzą z gminy 
Osieczna, pani Helena z Miąskowa, a pan Edmund z 
Kleszczewa. Znali się od dziecka, więc ich ślub nikogo 
nie zaskoczył. Po weselu mieszkali u rodziców, ale w 
1960 roku kupili swój domek w Ziemnicach. I tutaj prze-
żyli już prawie pół wieku. Tu urodziły się ich dwie córki, 
tutaj odbierali wieści o narodzinach wnuków. A mają ich 
państwo Hylakowie aż siedmioro, a że najstarszy wnuk 
już się ożenił, teraz czekają na prawnuki. Pan Edmund 
jest z zawodu ślusarzem. Pracował w Technicznej Obsłu-
dze Rolnictwa, w Spółdzielni Produkcyjnej w Ziemnicach, 
a na końcu w SKR. I stamtąd przeszedł na emerytur. Pani 
Helena całe życie prowadziła dom i wychowywała dzieci. 
Mają 73 i 70 lat. W swoim małym domku pozostali sami. 
Ale co tydzień jeżdżą do córek do Osiecznej. 

Nowe Rady 
Rodziców 
Pod koniec września we wszystkich 
szkołach odbyły się zebrania rodzi-
ców. Podsumowywano na nich 
trzyletnią kadencję ustępujących 
Rad Rodziców.     Dyrektorzy placówek podziękowali 
wszystkim, którzy pracowali na rzecz 
szkół i którzy pomagali je lepiej 
wyposażać. W wielu środowiskach 
rodzice dawali nie tylko swoją pracę, 
ale i materiały, sprzęt, meble. Często 
finansowali wycieczki uczniów i 
nagrody dla nich. 
      Na wrześniowych zebraniach 
wybrano nowe Rady Rodziców. Oto 
ich składy: 
OSIECZNA: przewodnicząca - 
Renata Miedziaszczyk, z-ca prze-
wodniczącej - Remigiusz Wojcie-
chowski, sekretarz - Anita Glapiak, 
skarbnik - Anna Cugier. Członko-
wie: Eliza Błażejczak, Małgorzata 
Domagała, Irena Lester, Ewa Matu-
szak, Mariola Siemiączko, Ewa Szne-
ider, Zofia Szymańska, Krystyna 
Śliwińska, Agnieszka Wilk. Komisja 
Rewizyjna: Genowefa Woźniak, 
Gabriela Bilska, Arleta Roszak, Do-
rota Klak. 
KĄKOLEWO: przewodnicząca - 
Justyna Katarzyńska, z-ca przewod-
niczącej - Marzena Hołoga, sekre-
tarz - Andrzej Szeremeta, skarbnik - 
Dorota Stachowska. Członkowie: 
Monika Maćkowiak, Paulina Gla-
piak, Roksana Letza, Kamila 
Chróścik, Katarzyna Szczepaniak, 
Zuzanna Lester, Alicja Andrzejew-
ska, Mariusz Kretschmer, Ireneusz 
Wierzbiński, Ewa Witak, Małgorzata 
Kowalska, Jolanta Sztylet. Komisja 
Rewizyjna: Małgorzata Glapiak, 
Alina Górczak. 
ŚWIERCZYNA: przewodnicząca - 
Agnieszka Lorkiewicz, sekretarz - 
Wanda Kmiecik, skarbnik  - 
Agnieszka Płóciniczak. Członkowie: 
Bernadeta Wawrzyniak, Dorota Maj-
chrzak, Grzegorz Pudliszewski.  

Nie sposób sobie wyobrazić, aby 
ktokolwiek zapomniał o Święcie 
Zmarłych albo Zaduszkach. Tymi 
dniami rozpoczyna się listopad. Każ-
dy Polak wie też, że 11 listopada 
przypada Święto Niepodległości. 
   Ale listopad to także kilka innych 
niezwykłych dni. 10.XI. jest Świato-
wy Dzień Ochrony Praw Dziecka, a 
14.XI. Światowy Dzień Chorych na 
Cukrzycę. A potem 16.XI. obchodzi-
my Dzień Tolerancji, natomiast 17. 
XI. Dzień Studentów.  
   Od 1973 roku zawsze 21 listopada 
cały świat obchodzi Dzień Życzliwo-
ści. Warto o tym pamiętać, tym bar-
dziej, że życzliwych gestów w na-
szym życiu jest coraz mniej. Ale ten 
dzień to także Dzień Walki z Pale-
niem Tytoniu. 
   I jeszcze dwa wspaniałe dni. Naj-
pierw 25.XI. Światowy Dzień Plu-
szowego Misia. A potem, 30.XI. - 
andrzejki. A jak mówi ludowe przy-
słowie: „Na świętego Andrzeja 
dziewkom z wróżby nadzieja”. 

Nie zapomnijmy 
w listopadzie 


