Sprawozdanie
z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Mieszków
za 2019 rok.
W minionym roku współpracowaliśmy z organizacjami i stowarzyszeniami
działającymi na terenie Sołectwa Mieszków.. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej brali
czynny udział we wszelkiego rodzaju uroczystościach, organizowanych imprezach
i pracach związanych z modernizacją posiadanych obiektów.
I tak:
02 marca – złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Stanisława Taczaka z okazji
przypadającej rocznicy śmierci.
03 marca – impreza integracyjna, koncert dla mieszkańców Sołectwa. Na organizację
koncertu, przeznaczono z Funduszu Sołeckiego 800,00 zł.
17 marca – impreza sportowa: szachy, tenis. Na nagrody przeznaczono z Funduszu
Sołeckiego 500,00 zł.
07 kwietnia – złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Stanisława Taczaka z okazji rocznicy
urodzin.
W kwietniu z Funduszu Sołeckiego dokonano modernizacji węzłów sanitarnych
w Wiejskim Ośrodku Kultury na kwotę 8.200,00 zł.
Również z Funduszu Sołeckiego zakupiono defibrylator AED ze skrzynką do
przechowywania za kwotę 9.470,00 zł. Zamontowany został na ścianie zewnętrznej
Remizy OSP, to urządzenie jest ogólnodostępne w razie potrzeby dla wszystkich
mieszkańców. Jak nam wiadomo, taki sprzęt mieliśmy jako pierwsi w powiecie jarocińskim
w 2019 roku.

02 czerwca – Kolejna edycja Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Na organizację i nagrody dla
66 uczestników Festiwalu, z Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę 2.632,00 zł. oraz
na animację dla wszystkich dzieci kwotę 1.500,00 zł.
18 sierpnia – Sołectwo brało udział w Dożynkach Gminno – Powiatowych w Radlinie.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Mieszkowa miały swoje stoisko degustacyjne
z tradycyjną potrawą „Pyry z Gzikiem”.
25 sierpnia – Podziękowanie za plony. Sołectwo zorganizowało Dożynki Parafialne. Na
oprawę muzyczną w korowodzie dożynkowym i zabawę taneczną, z Funduszu Sołeckiego
przeznaczono kwotę 3.500,00 zł.
01 września – Sołtys i Rada Sołecka brali udział w uroczystościach z okazji 80 rocznicy
wybuchu II wojny światowej w Jarocinie na Skwerze Pamięci.
03 września – braliśmy również udział w Cielczy przy odsłonięciu tablicy pamiątkowej,
poświęconej załodze samolotu PZL 23 Karaś, który rozbił się w Cielczy 03 września
1939 roku.
15 września – Sołectwo zorganizowało kolejną edycję „Święto Pyry”. W tej imprezie brały
udział Koło Gospodyń Wiejskich w Mieszkowie, Klub Samopomocy „Mieszko” i także
ościenne miejscowości jak K.G.W. Osiek, K.G.W. Cząszczew oraz Sołectwo Stramnice,
które wystawiły przygotowane potrawy z „pyrek” do degustacji. Były nalewki z owoców
oraz wypieki. Były również konkursy, gry i zabawy „z pyrą”. Na nagrody z Funduszu
Sołeckiego przeznaczono kwotę 700,00 zł. Również z Funduszu Sołeckiego
przeznaczono kwotę 700,00 zł. na nagrody dla dzieci przedszkolnych z Gminy Jarocin. Na
doposażenie kuchni w W.D.K. zakupiono kuchenkę elektryczno - gazową za 1068,00 zł.
oraz patelnię elektryczną w kwocie 2092,00 zl. , zakupiono również rzutnik multimedialny
do sali W.D.K. na kwotę 2100,00 zł.
08 listopada – z okazji 101 rocznicy Święta Niepodległości, `50 osobowa grupa biegaczy
z Jarocina przebiegła pod pomnik gen. Stanisława Taczaka, aby w ten sposób uczcić

Niepodległość i zapalić znicze. Kolejny raz bezinteresownie panie z K.G.W. , Klubu
Mieszko i Sołtysem upiekły placek i rogale, były również gorąca kawa i herbata dla
uczestników. Sołectwo dostało piękne podziękowanie od organizatorów.
09 listopada – odwiedziła naszą miejscowość 70-cio osobowa grupa seniorów
z Poznania. Z okazji Święta Niepodległości, również złożyli kwiaty pod pomnikiem oraz
zwiedzili naszą miejscowość. Zobaczyli Izbę Pamięci Powstania Wielkopolskiego
znajdującą się w szkole i tutaj również w bezinteresowny sposób goście zostali
poczęstowani „pyrą z gzikiem” , rogalami świętomarcińskimi , kawą i herbatą. Grupa
seniorów była pod wielkim wrażeniem z takiego przyjęcia. Na ręce Sołtysa przekazali
podziękowanie dla Mieszkowa.
.11 listopada – odbyły się uroczystości lokalne z okazji 101 rocznicy odzyskania
Niepodległości
- Msza św. za Ojczyznę
- korowód ze sztandarami z Kościoła pod pomnik gen. Stanisława Taczaka
- złożenie kwiatów i zniczy przez delegacje .
W uroczystości brał udział wnuk Generała p. Jerzy Gogołkiewicz z żoną. Na oprawę
muzyczną przeznaczono 500,00 zł. z Funduszu Sołeckiego. Po uroczystości mieszkańcy
poczęstowani zostali rogalami, które panie z K. G. W. , Klubu Mieszko i Sołtysa upiekły
według własnych przepisów.
14 grudzień – impreza sportowa, halowy turniej piłkarski. Na nagrody przeznaczono
z Funduszu Sołeckiego 2.500 zł. Dla pozostałych dzieci były zorganizowane zajęcia
kulturalne. Integracja i gry przeznaczono 1.500,00 zł. Kupiono maszt na kwotę 1.060,00 zł.
Który będzie zamontowany przy obelisku gen. Heliodora Cepy, z Funduszu Sołeckiego
była przeznaczona kwota 500,00 zł.
21 grudnia – wszystkie organizacje działające w Mieszkowie zorganizowali dla
mieszkańców spotkanie opłatkowe przy kawie i słodkościach świątecznych. Wszyscy na

spotkaniu łamiąc się opłatkiem życzyli sobie wszystkiego co najlepsze. W miłej atmosferze
śpiewaliśmy kolędy wraz z chórem, który działa w naszym Kościele. Koszt zrealizowany
z Funduszu Sołeckiego w 2019 r. wynosi 3.823,00 zł.
Podsumowując ten rok pragnę nadmienić, że wszystkie działania nie byłyby możliwe
gdybym ograniczała się tylko do „pełnienia dyżuru” i załatwiania spraw urzędowych.
Regularnie uczestniczę w Sesjach Rady Miejskiej , gdzie promuję naszą miejscowość
i utrzymuję stały kontakt z Burmistrzem i jego zastępcami, szczególnie w sprawach
dotyczących naszej wsi. To samo dotyczy współpracy i kontaktów ze Starostwem
Powiatowym. Staram się brać udział we wszystkich wydarzeniach w Sołectwie i Gminie.
Śledzę na bieżąco przebieg prac inwestycyjnych. Słucham tego co mówią mieszkańcy
i w miarę możliwości staram się odpowiadać na ich prośby. Mam świadomość , że mimo
najlepszych chęci nie jestem w stanie sprostać wszystkim potrzebom mieszkańców.
Kończąc, chciałabym podziękować wszystkim z którymi współpracuję t.j. z wszystkimi
organizacjami , wszystkim tym którzy nigdy nie odmówią jak poproszę o transport,
wykonanie prac przy organizowaniu wszystkich wydarzeń,. Wiem, że ta współpraca idzie
w coraz lepszym kierunku i zatacza coraz większe kręgi współpracy. Dziękuję Panu
Burmistrzowi i Starostwu Powiatowemu za wsparcie oraz przychylność w podejmowaniu
decyzji, bo bez wsparcia Gminy, żadna z tych powyższych inwestycji i imprez nie byłaby
możliwa.
Dziękuję też za słowa krytyki, które są konstruktywne i czasem mogą być budujące,
zwłaszcza jeżeli z tego ma potem coś dobrego powstać.
Dziękuję za uwagę
Barbara – Krysztofiak – Jurek
Sołtys.

