
O pięciu lat prowadzi firmę zajmującą
się recyklingiem plastiku. Firma Adeko
jest elementem łańcuszka zajmującego
się obiegiem tworzyw sztucznych, ogni-
wem działań ekologicznych.

Zaczęło się nietypowo. To, co miało
być dodatkowym zajęciem stało się na-
czelną działalnością firmy. Adam Piot-
rowski od dziewięciu lat produkuje wełnę
drzewną. Duże kloce drewna oczysz-
czane są z kory i na maszynie zwanej
wełniarką poddawane obróbce. Na zasa-
dzie strugu wełniarka tnie drewno na wą-
skie długie paski. W ten sposób powstaje
produkt podobny do słomy, który służy
głównie do wypychania koni na biegu-
nach oraz do transportu piskląt. Za sianko
służy również w firmach upominkowych
i zajmujących się pakowaniem win.
Słomą drzewną owijane są również sa-
dzonki truskawek.

- Produkt odbierał kiedyś ogród
zoologiczny, wełna służyła za podłoże
ptakom, które nie tolerowały słomy. Po
wełnę zgłaszali się też naukowcy z Insty-
tutu Badań, którzy na niej przeprowadzali
doświadczenia na palność drewna -
mówi Adam Piotrowski

Z Miąskowa miesięcznie wyjeżdża

Plastik po raz wtóry
i wełna drzewna

8 ton wełny.
- Kilka lat temu szukałem dodatko-

wej gałęzi produkcji. Krewny pracował w
firmie zajmującej się recyklingiem plas-
tiku. Postanowiłem więc spróbować -
mówi.

Początkowo zbierał plastikowy towar,
sortował go i oddawał dalej. Z czasem za-
kupił maszyny i zajął się przetwórstwem.
Do urządzenia działającego na zasadzie
ogromnego młynka do kawy wkłada się
oczyszczone odpady z plastiku, a duże
noże je mielą. Pod wpływem temperatury
kawałki plastiku zwijają się w małe kulki.
Granulat zaraz po wysypaniu z urządze-
nia jest bardzo gorący i jeszcze przez
kilka godzin utrzymuje ciepło. W dużych
kilkusetkilogramowych workach półpro-
dukt sprzedawany jest dalej – do produ-
centów folii. Tam surowiec topi się i w
postaci płynnej formuje w nowe pro-
dukty. Niewykluczone, że zużyte worki
czy skrzynki znów jako odpady trafią do
firmy Adeko. W ten sposób plastik jest
ciągle w obiegu. Dzięki temu nie zanie-
czyszcza środowiska. A trzeba wiedzieć,
że w naturze rozkłada się bardzo długo,
przez setki lat.

- Dostarczycieli plastiku jest sporo.

Nie nadążamy wręcz z przerobem.
Wkrótce zakupimy nowe maszyny. Pó-
jdzie sprawniej. Większość przedmiotów
codziennego użytku wytwarzana jest z
plastiku bądź w niego pakowana. Nawet
polarowe ubrania i dywany zawierają
tworzywa sztuczne. Codziennie każdy z
nas „produkuje” plastikowe śmieci. Przy-
nosimy je ze sklepu w postaci cienkich re-
klamówek, butelek itp. Gatunków plastiku
jest wiele. Adeko specjalizuje się w prze-
twórstwie polietylenu i polipropylenu.

FirmaAdeko przerabia miesięcznie
20-30 ton. Ile kilogramów śmieci wjeż-
dża na teren zakładu w Miąskowie, tyle
w postaci gotowego półproduktu stamtąd
wyjeżdża.

Przedsiębiorstwa nie płacą na razie
za odbiór plastikowych odpadów. Ale na
pewno są wdzięczne, bo pozbycie się
uciążliwych materiałów nie jest proste.
Zresztą duże firmy mają obowiązek od-
dawać plastik do firm recyklingowych. I
muszą to udokumentować. Zgodnie ze
standardami unijnymi w przyszłości mają
za to płacić.
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Większość przedmiotów codziennego
użytku wytwarzanych jest z plastiku, bądź
w niego opakowanych. Nawet polarowe
ubrania zawierają tworzywa sztuczne.
Codziennie każdy z nas „produkuje”
plastikowe śmieci. Przynosimy je w po-
staci cienkich reklamówek ze sklepu, bu-
telek, pudełek itp.

Dniu Zakochanych patronuje święty
Walenty. Był męczennikiem, jako biskup
Terni pod Rzymem zginął za czasów ce-
sarza Klaudiusza II Gota. Było to około
270 roku.

Dlaczego czczono świętego Walen-
tego? Był niezwykłym człowiekiem, pat-
ronował chorym na epilepsję i choroby
nerwowe. Jego imię kojarzono też z mi-

Dzień na przyjaźń i miłość
łością i przyjaźnią, a to za sprawą pew-
nego zdarzenia. Święty Walenty pobło-
gosławił bowiem związek między
pogańskim legionistą a chrześcijanką.
Para żyła długo i szczęśliwie. Wieść o
tym szybko się rozeszła. Wielu chciało
podobnego błogosławieństwa z rąk bis-
kupa. Znacząca jest data jego śmierci - 14
lutego. W tym dniu obchodzono święto

urodzaju i przyrzeczeń małżeńskich.
Potem zmieniono je na święto obietnic
miłości i postanowień przyjaźni.

W Polsce Dzień Zakochanych obcho-
dzony jest od kilkunastu lat. Bardzo
szybko święto to zakorzeniło się w naszej
kulturze. Związane jest z okazywaniem
miłości, ale dotyczy nie tylko zakocha-
nych. Kartkę z życzeniami, czy upominek
dzieci mogą podarować rodzicom i dziad-
kom. Prezentem można też obdarować
tego, kogo przyjaźń bardzo cenimy.

Nie zapomnijmy
w lutym

Przede wszystkim o Dniu Zako-
chanych, czyli popularnych walentyn-
kach. Tego dnia wyznania miłości i
zapewnienia o przyjaźni powinniśmy
przekazać wszystkim bliskim.A ten dzień
to 14 lutego. Pamiętajmy wówczas o
kwiatkach, kartkach, życzeniach, ser-
decznych SMS-ach i uśmiechu na cały
dzień.

A ponadto w tym miesiącu przypa-
dają jeszcze inne ważne dni. Już 2 lutego
w Polsce obchodzi się Dzień Handlowca
i uchwalony 5 lata temu przez Sejm
Dzień Polonii. Na 3 lutego przypada Mię-
dzynarodowy DzieńWalki z Rakiem, na-
tomiast 11 lutego Światowy Dzień
Chorego. Ten ostatni ustanowiony został
przez Jana Pawła II w 1992 roku. Przy-
pada on w dniu Matki Bożej z Lourdes.

I jeszcze dwa nietypowe lutowe
dni. Zawsze od trzeciego poniedziałku
tego miesiąca obchodzi się Tydzień Peł-
nego Uśmiechu. W tym roku przypada to
od 18 lutego. Natomiast 21 lutego orga-
nizacje skautowskie na całym świecie
świętują Dzień Myśli Braterskiej.

Informujemy, że Roman Le-
wicki, przewodniczący RadyMiej-
skiej przyjmuje mieszkańców
gminy w każdy poniedziałek od
godziny 14. Dyżur pełni w salce
Urzędu Miasta i Gminy w Osiecz-
nej.

Dyżury wRadzie

Konkurs przedłużony
Konkurs na wykonanie modelu

wiatraka zostaje przedłużony. Z
uwagi na to, iż na konkurs doty-
czący wykonania wiatraka (re-
plika osieckiego wiatraka)
wpłynęła zbyt mała ilość prac, or-
ganizatorzy postanowili przedłu-
żyć czas oczekiwania na modele.

Wiatraki można przynosić do
Ośrodka Kultury do 31 marca.

Przypominamy, że konkurs adreso-
wany jest do uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Modele powinny
być wykonane z drewna, górna granica
ich wysokości to 1 metr. Prace z opisem
wykonawcy (imię, nazwisko, adres i nr

telefonu) będą przyjmowane w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w godzinach
13-21. Uczestnicy zostaną zakwalifiko-
wani do kategorii wiekowych. Dla każdej
z trzech grup wiekowych przewidziane są
po trzy nagrody. Fundatorami nagród –
sprzętu sportowo-turystycznego są Ewa i
Jarosław Jankowscy – właściciele pierw-
szej firmy w Polsce, która zajmuje się re-
konstrukcją obiektów drewnianych typu
koźlak - P.H.U. „Jardi” ul. Dekana 8, 64-
100 Leszno. Nagrodzone i wybrane z
konkursu prace zostaną zaprezentowane
w Ośrodku Kultury oraz w Urzędzie
Miasta i Gminy w Osiecznej. Organiza-
tor konkursu zastrzega sobie prawo do
dysponowania pracami biorącym udział
w konkursie.

14 lutego nie wolno zapomnieć o ukochanej osobie, bliskich czy przyja-
ciołach. Można im wysłać kartkę z życzeniami, obdarować słodkościami
lub po prostu spędzić czas w rodzinnym gronie.

Duży magazyn, a w nim pełno plastikowych odpadów, takich, które wy-
twarza każdy z nas, które zalegają w hurtowniach i gospodarstwach rol-
nych. Opakowania foliowe, plastikowe skrzynki do mięs, nakrętki od
butelek. Adam Piotrowski z Miąskowa codziennie wyjeżdża busem i od-
biera z firm plastikowe odpady. Po co?

6 PRZEGLĄD OSIECKI

Galimatias
Tegoroczny konkurs literacki w Ze-

spole Szkół w Osiecznej wygrali Jakub
Kuśnierek, Kuba Piasecki i Filip Pietek
ze szkoły podstawowej oraz Klaudia Kos-
malska, Marta Szymkowiak i Michał So-
bański z gimnazjum. Na podstawie ich
tekstów w sali ośrodka kultury uczniowie
wystawili spektakl pt. “Choinkowy gali-
matias”. W bajkowej scenerii wystąpiło
45 aktorów i wykonawców piosenek, a
nad przygotowaniem dekoracji pracowało
wiele osób.


