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POZNAJ SWOJĄ OKOLICĘ… ADAMOWO
Sołtys Adamowa Sylwester Żok:
Adamowo liczy obecnie 1011 mieszkańców. Jestem sołtysem już trzecią kadencję. W skład Rady Sołeckiej
wchodzą: Krzysztof Piątyszek, Arkadiusz Michalski, Eugeniusz Buśko, Irena Olszewska, Krzysztof Rostkowski, Fryderyk Kaczmarek, Andrzej Duber oraz Roman Itner.
Czy to jest ta sama wioska, którą pamięta Pan sprzed kilkudziesięciu lat?
Nasza miejscowość bardzo się zmieniła w ostatnich czasach, teraz jesteśmy takim zapleczem mieszkalnym dla Wolsztyna. Na wytyczonych działkach powstają ciągle nowe domy. Niewiele mamy już gospodarstw rolnych, może naliczyłbym z dziesięć, które utrzymują się wyłącznie z pracy na roli. Jest parę gospodarstw, które zajmują się uprawą pieczarek, są zakłady rzemieślnicze, głównie zajmujące się budownictwem, są firmy transportowe…
Ośrodkiem kultury w Waszej miejscowości jest zapewne Szkoła…
Tak, często ja i Rada Sołecka współpracujemy ze Szkołą. Ona jest potrzebna. Były plany, aby ją zamknąć,
dlatego że uczęszczało do niej mało dzieci, ale na szczęście Rada Miejska przychyliła się do prośby mieszkańców i mamy filię. Szkoła pełni bardzo ważną rolę, bo jest przynajmniej okazja się poznać. Ludzie się
często nie znają. Na przykład ta strona z drugą – tzw. „Piekiełkiem”, dawniej „Małym Niałkiem”. Jesteśmy wioską bardzo rozległą. Jak kładli linię energetyczną, to wyszło 11 kilometrów, ale to z wszystkimi zakamarkami, tak naprawdę mamy długość około 6 kilometrów. Szkoła jest taką okazją do spotkania się i poznania. Organizujemy w roku parę imprez integracyjnych, na przykład „Dzień seniora”, „Dzień kobiet”, Festyn rodzinny. Bardzo się cieszę, że za mojej kadencji wznowiło działalność Koło Gospodyń Wiejskich, które
także chętnie bierze udział w różnych uroczystościach naszej wsi. Na naszych mieszkańców zawsze można liczyć.
Co zrobiono, co potrzeba...
Przydałby się chodnik przy naszej drodze, ale to droga powiatowa, a ten samorząd ma napięty budżet, inne ważniejsze wydatki i pewnie tak szybko się tej inwestycji nie doczekamy, ale cały czas mamy nadzieję. W 2011r. - w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”- wyremontowaliśmy wiejską świetlicę, zostało trochę pieniędzy, ale o wydaniu zadecydujemy w przyszłym roku. Teraz razem z gminą finansujemy projekt budowy drogi od oczyszczalni do posesji pana Jęczmionki.

Szkoła Filialna w Adamowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu
Marcin Tajchert, dyrektor Szkoły
Śmiało można powiedzieć, że od pierwszego września nic się nie zmieniło w funkcjonowaniu Szkoły. Dzieci mają bardzo dobrą opiekę. Funkcjonuje świetlica. To taki dodatkowy twór wymuszony przez obecne czasy, rodzice są teraz
bardzo zapracowani. Dodatkowe cztery godziny zagospodarowuje specjalna firma. Pani, która jest przez nich zatrudniona jest pracownikiem naszej placówki, dlatego też dzieci cały dzień są z osobami, które znają. To jest dobry pomysł, wiem, że „podłapują” go już inne szkoły w gminie. Ta placówka jest zadbana, środki dydaktyczne nabywane są
na bieżąco. Mieliśmy w tym roku awarię pieca, ale dzięki funduszom z gminy wszystko udało się szybko naprawić.
Chcę jeszcze podkreślić, że dzieci w Adamowie są bardzo dobrze przygotowywane do nauki. Kiedy ostatnio przeglądaliśmy wyniki egzaminu szóstoklasisty pod względem tego, z której szkoły uczniowie przyszli do Starego Widzimia,
okazało się, że wszystkie reprezentują wysoki poziom. Można to zresztą sprawdzić, nasza Szkoła miała jeden z najwyższych wyników w regionie.
Album o Wolsztynie
12 grudnia br. w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Platera odbyła się promocja albumu fotograficznego „Wolsztyn mniej znany”. Autorką książki jest
pani Elżbieta Kaszyńska. To pierwsza publikacja
tego typu o współczesnym Wolsztynie. Pomysł na
wydanie albumu pojawił się rok temu i jest wynikiem połączenia zainteresowań autorki fotografią
oraz zamiłowania do naszego miasta. W albumie
znalazło się ponad 120 zdjęć. „Wolsztyn mniej znany” prezentuje miasto i jego najważniejsze obiekty.
Za pomocą zdjęć przedstawione jest w nim serce
Wolsztyna i oddana jest jego atmosfera. Ukazane
miejsca często są nieznane nie tylko dla przyjezdnych, ale również i dla mieszkańców. W albumie
zawarte są zdjęcia przyrody, głównych ulic, najważniejszych budynków czy atrakcji turystycznych oraz
zakamarków uliczek. Zdjęcia ułożone są w proponowaną trasę miejsc, które warto zobaczyć. Wyrazy
uznania za pomysł i zmysł artystyczny otrzymała
również pani Ela z rąk zastępczyni Burmistrza Justyny Mikołajewskiej. Spotkanie uświetniła Klaudia
Tomiak pięknie śpiewając polskie kolędy, a na pianinie towarzyszyła jej Irmina Marszałek.

Grażyna Kramarek, nauczycielka
Od września Szkoła w Adamowie jest filią Szkoły w Starym Widzimiu. Mamy teraz po jednym oddziale w każdym roczniku w klasach 1-3 oraz dwie grupy przedszkolne. Razem mamy 77 dzieci nie tylko z Adamowa, ale i z
Komorowa. Dzieci są bardzo kochane i chętne do działania. Bierzemy udział we wszystkich konkursach, w których się da, na szczeblu gminnym, a czasem – rejonowym. Ostatnio zdobyliśmy laury za udział w V Gminnym
Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II, który odbył się w
Świętnie. Często nasza Szkoła pełni też taką rolę kulturotwórczą we wsi. Każdego roku organizowany jest festyn rodzinny, przygotowujemy Jasełka, wystawiane na
wiejskiej sali, przychodzi bardzo dużo rodziców i mieszkańców. Trochę się zmartwiliśmy, kiedy pojawiły się plany likwidacji naszej placówki, bo wszelkie sprawy związane z kulturą wsi to głównie działalność Rady Rodziców i Szkoły. Na szczęście zostaliśmy
filią. Teraz chwalimy sobie taką organizację, współpracę i obsługę, gdyż przyjeżdża do nas na przykład pedagog i logopeda z
Widzimia. Dyrektor jeden dzień w tygodniu poświęca naszej Szkole, tj. w każdy czwartek, to miły człowiek i dobry organizator.
Jako grono pedagogiczne jesteśmy z tej filialnej sytuacji
bardzo zadowoleni. Jeżeli Komorowo nie odbierze dzieci w przyszłym roku i przyjdą następne, zachęcone dobrą ofertą edukacyjną, myślę, że nie będzie problemu z
funkcjonowaniem placówki. Warto jeszcze wspomnieć,
że prowadzimy stronę internetową Szkoły, gdzie
umieszczamy wszystkie informacje o działalności placówki. Wiem, że rodzice tam często zaglądają.
Małgorzata Wita, nauczycielka
Muszę podkreślić, że w naszej szkole szczególnie dbamy o wychowanie patriotyczne. Z okazji świąt państwowych odbywają się specjalne apele, jak ostatnio z
okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dzieci umieją zaśpiewać wszystkie zwrotki Hymnu, Roty... Każdego
roku jedziemy na cmentarz składać kwiaty i znicze na
grobach powstańców wielkopolskich, żołnierzy oraz
ofiar II wojny światowej.

