Sokowieści

Ruszyły starty zawodników z UKS Sokołowsko, wzięliśmy udział w kilku zawodach, osiągając bardzo
dobre miejsca. W najbliższym terminie odbędzie się jeszcze kilka startów, czekamy na śnieg.

Pierwsze sukcesy za nami

									Numer 2/2011(4), piątek 18 lutego 2011 r.

W numerze:
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Wybory sołeckie - str. 3 UKS Sokołowsko - str. 4

Do ostatnich dni pogoda trzymala nas w napięciu i... spadł długo oczekiwany śnieg. Dzięki temu niczego już nam nie brakuje,
by na polanie w Sokołowsku powstały prawdziwe dzieła ulepione rękami naszych mieszkańców i szacownych gości - bałwany.
Aura sprzyjać będzie również zawodnikom startującym w pierwszych zawodach Soko Ski.

19.02. lepimy bałwany!

Program imprezy:
10.00 - rejestracja zawodników i początek lepienia bałanów
11.00 - start zawodów Soko Ski
10.00-14.00 - loterie fantowe, licytacje, pamiątkowe zdjęcia, wystawa obrazów lokalnej artystki, DJ, konkursy, mini szkółka narciarstwa biegowego
dla najmłodszych. Prowadzący imprezę: Dariusz Lech
13.30-14.00 - obrady jury i wręczenie nagród
14.00-16.00 - ognisko na polanie z kiełbaskami, bigosem, herbatą góralską
szczegóły na stronie 2

MAPKA IMPREZY

Zawody w Lubawce,
Zawody na Andrzejówce Bieg Krasnali w Czarnym
29.01.2011 r.
Bieg Skalnika 30.01.2011 r.
Borze 05.02.2011r.
XII Memoriał Staszka Bodzka 0,5 km, rocznik 2002 i młodsi -Felicjan Szymkowiak I m
Dystans 0,1 km, rocznik
2004 i młodsi, dz, ch.
-Hanna Marciniuk I m
-Wiktoria Wożniak IV m
-Gabriela Meissner II m
-Kuba Marciniuk III m
Dystans 0,5 km, rocznik
2003-2002, dz, ch.
-Laura Skibska I m
-Nikola Wożniak I m
-Grzesiu Andrzejewski I m
-Mateusz Sierakowski II m
-Gabriela Meissner II m
-Marcelina Bandurska III m
-Michał Nowaczyk III m
-Mateusz Macuk IV m
-Urszula Buczek VII m
-Bartek Meissner VIII
-Tomasz Wojtowicz VIII m
-Dominik Jasienicki IX m
-Nikola Michułka XI m
Dystans 1 km, rocznik
2000-2001, dz, ch.
-Julia Skibska I m
-Piotr Kędzierski IV m
-Szymon Kaproń V m
-Igor Ziębicki XIV m
-Julia Toczko
Dystans 2 km, rocznik 1998
-Kinga Sierakowska III m
-Patrycja Wojtowicz XII m

dz ch
-Bandurska Marcelina I m
-Skibska Laura II m
-Gabriela Meissner III m
-Hanna Marciniuk V m
-Urszula Buczek VI m
-Wiktoria Wożna VII m
-Nikola Dąbrowska VIII m
Dystans 1 km, rocznik 20002001 dz ch
-Skibska Julia I m
-Wożniak Nikola III m
-Toczko Julia IX m
-Kruk Martyna XI m
-Kędzierski Piotr IV m
-Kaproń Szymon V m
-Wojtowicz Tomasz VI m
-Ziębicki Igor XI m
Dystans 2 km, rocznik 19981999 dz ch.
-Sierakowska Kinga V m
-Wojtowicz Patrycja VII m
Binkowska Katarzyna XVI m

Bieg Gwarków na Andrzejówce 06.02.2011r.
-Gabriela Meissner I m
-Marcelina Bandurska I m
-Mateusz Sierakowski I m
-Laura Skibska II m
-Urszula Buczek III m

-Tomasz Skalski II m
-Gabriela Meissner II m
-Marcelina Bandurska I m
-Mateusz Sierakowski I m
-Mateusz Macuk V m
-Bartosz Meissner IV m
-Mateusz Wtulich IX m
-Nikola Unieżyska IV m
-Grzegorz Andrzejewski I m
-Michał Nowaczyk IV m
-Laura Skibska I m
-Nikola Dąbrowska V m
-Urszula Buczek IV m
-Mateusz Kukułowicz VII m
-Nikola Wożniak III m
-Tomasz Wojtowicz VI m
-Julia Skibska V m
-Szymon Kaproń III m
-Piotr Kędzierski V m
-Igor Ziębicki XI m
-Julia Toczko XI m
-Kamila Sawicka XIII m
-Kinga Sierakowska II m
-Patrycja Wojtowicz VIII m
-Kacper Najdrowski VII m
Aleksandra Najdrowska III m

WSPIERAJĄ NAS:

Droga do nieba.
Droga kierunki ma zawsze dwa,
Nikomu to nie wadzi.
Jeśli do nieba to na wprost,
Wracając... dokąd prowadzi ?
Nie będę długo dręczył Was,
Znana jest Wola Boska.
Ta droga z góry w dół,
Prowadzi do Sokołowska...

-Julia Skibska III m
-Szymon Kaproń VII m
-Piotr Kędzierski VI m
-Kinga Sierakowska II m
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Powiat Wałbrzych

Gmina Mieroszów

Patronat medialny:

Festiwal Lepienia Bałwanów
i zawody Soko Ski 2011
Szczegółowy program imprezy
Zaczynamy o godz. 10.00 rejestracją drużyn zgłaszających się do
lepienia bałwanów. Styl dowolny, miejsce – polana przy szkole w Sokołowsku (ul. Unisławska 4). Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy znaczek z logo
Festiwalu, przygotowany przez radne z Sokołowska i dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku.
Godzinę później rozpoczną się zawody w biegach narciarskich
Soko Ski. Start zawodników odbędzie się na polanie koło szkoły o 11.00.
Pierwsza wystartuje grupa najmłodszych biegaczy osobno dziewczynki
i chłopcy :
-kl 0 i młodsi, dystans 300 m dekoracja
-kl I-II, dystans 500 m dekoracja
-kl III-IV dystans 1 km dekoracja
-kl V-VI dystans 2 km dekoracja
-kl I gimnazjum, dystans 3 km
-kl II-III gimnazjum, dystans 3 km dekoracja.

Przewidziany jest dla każdego dyplom ukończenia biegu i medal, a dla najszybszych puchary pamiątkowe. Szatnie i toalety udostępnione
będą w Sali do Gier i Zabaw (patrz na mapce). Po biegu wydawana będzie
gorąca herbata, grochówka, kiełbaska z grilla. Michał Leszko przeprowadzi konkursy sportowe, które odbędą się po startach zawodników. Podczas
zawodów działać będzie mini szkółka narciarstwa biegowego dla najmłodszych. Szkoła przygotowała loterię fantową – do wygrania są m.in. karnety
na zabiegi rehabilitacyjne (łóżko do masażu w praktyce dr Polańskiego
w Mieroszowie oraz wejściówki do kriokomory w Szczawnie Zdroju), sprzedawane będą ciasta domowe. Pod koniec festiwalu zlicytowane zostaną dwa
przepiękne torty.
Dla naszych gości, szczególnie tych najmłodszych, przygotowaliśmy niespodziankę: będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z naszym bałwanem – bohaterem logo Festiwalu. Obraz przygotowała lokalna
artystka, Elżbieta Jakubowska, która wystawi swoje prace podczas Festiwalu. Przez cały czas trwania imprezy na polanie rozbrzmiewać będzie muzyka
(tradycyjnie o dobrą zabawę zadba Dariusz Parszuto, nasz lokalny DJ), całość Festiwalu poprowadzi reżyser i aktor z Wrocławia – Dariusz Lech oraz
sołtys Sokołowska Bernadyna Grzeszuk.
Czas na ulepienie najpiękniejszego bałwana minie o godzinie
13.30, wówczas do oceny zabierze się jury, w skład którego wejdą m.in.
Bożena Biskupska z Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ oraz burmistrz
Gminy Mieroszów, Andrzej Laszkiewicz. Wyniki zostaną ogłoszone
o godzinie 14.00. Dla uczestników lepienia bałwanów mamy sporo nagród
(ufundowanych przez Gminę Mieroszów): 5 sztuk kijków trekkingowych
pojedynczych z rączką, 3 pary kijków trekkingowych podwójnych,
5 sztuk termosów Campusa, 10 kubków termicznych i 2 latarki.
Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w imprezie!
Na wszystkich uczestników na polanie czekać będzie wielkie ognisko przygotowane przez Leśnictwo Sokołowsko – będzie można piec kiełbaski, zjeść
bigos i napić się herbaty góralskiej. Przewidujemy, że impreza zakończy się
o godzinie 16.00.
Organizatorzy

Z Sokołowska w skrócie
Jerzy Stuhr odwiedził Sokołowsko
Wybitny aktor i reżyser przyjechał
w ostatni weekend do Sokołowska na zaproszenie Fundacji Sztuki Współczesnej In
Situ. Staraniami Fundacji dobiega końca odbudowa kinoteatru Zdrowie, w którym swój
pierwszy kontakt ze sztuką filmową miał,
mieszkający w dzieciństwie w Sokołowsku,
Krzysztof Kieślowski. Właśnie w tym kinie
In Situ planuje zorganizować w tym roku dwa
duże wydarzenia kulturalne, w które angażuje się Jerzy Stuhr. Do Sokołowska przyjechał
więc omówić organizację warsztatów dla studentów wydziału teatralnego, które miałby
poprowadzić, a także zapoznać się z koncepcją Laboratorium Kultury In Situ.
Jest to główny cel i projekt Fundacji, który ma doprowadzić do
odbudowy dawnego spalonego Sanatorium dr Brehmera w Sokołowsku oraz
stworzenia w nim Laboratorium Sztuk Wizualnych wraz z budowaniem kolekcji sztuki współczesnej, Laboratorium Filmowego, Laboratorium Prototypów Architektonicznych. - Są z nami i popierają nas od dawna: Krystyna
Janda, Jerzy Stuhr, Hanna Krall, Zbigniew Praisner, Piotr Lachmann, Anna
Romantowska, Michał Bogucki, Jacek Bąkowski, i inni - wymienia Bożena Biskupska z In Situ. - Jerzy Stuhr był urzeczony Sokołowskiem i planami Fundacji, przyjaźnił się z Krzysztofem Kieślowskim, zna historię tego miejsca i całym
sercem popiera nasze działania. Nadzwyczajnie podobało mu się kino, doradzał nam w kwestiach technicznych, miał uwagi odnośnie kolorystyki - dodaje
Biskupska. Wizyta jednego z najbardziej znanych i cenionych polskich aktorów i reżyserów miała charakter prywatny, ale mieszkańcy Sokołowska są
dumni, że odwiedzają nas tak znakomite osoby. Wszystko wskazuje na to,
że dzięki obecności w Sokołowsku In Situ, nasza miejscowość będzie jeszcze
tętnić życiem kulturalnym.

10 lutego mieszkańcy Sokołowska wybrali sołtysa miejscowości oraz radę sołecką.

Wybory sołeckie 2011

Sołtys Sokołowska, Bernadyna Grzeszuk

Mieszkańcy Sokołowska
tradycyjnie bardzo licznie
zgromadzili się w sali Biały
Orzeł spółki Sanatoria Dolnośląskie. Spotkanie poprowadził burmistrz Mieroszowa,
Andrzej Laszkiewicz. Na stanowisko sołtysa miejscowości
zgłoszone zostały dwie kandydatki: dotychczasowa sołtys
Bernadyna Grzeszuk oraz nauczycielka Grażyna Lektarska.
Mieszkańcy wybrali ponownie Panią Grzeszuk (82 głosy),
kontrkandydatka otrzymała
38 głosów poparcia. Do Rady
Sołeckiej weszły: Grażyna Sikora, Anna Jasienicka i Magdalena Nowak.

Kobiety u Elżbiety

W pierwszy weekend marcowy (5-6.03) w Domu św. Elżbiety/
EOSI Sokołowsko odbędzie się impreza pod tytułem „Kobiety u Elżbiety czyli jak być piękną, elegancką i zawsze młodą”. Na dwudniowe spotkania
z modą, fryzjerstwem, wizażem, fitness, dietą, doradztwem dotyczącym
spraw dla kobiet kluczowych, zapraszają organizatorzy:
Projektantka mody, właścicielka firmy i portalu PAPAVERO.PL, Agnieszka
Tylak, Stylistka fryzur i właścicielka Salonu Fryzjerskiego „U Rudej” Aldona Filipkowska, Specjalistka w dziedzinie kosmetyki, właścicielka Gabinetu
kosmetyki „Naturalne piękno”, Aleksandra Grabowska oraz Dom św. Elżbiety/EOSI Sokołowsko.
W programie znajdą się liczne niespodzianki i nagrody dla
uczestniczek m.in. oryginalne drobiazgi z kolekcji mody, losowanie stylizacji fryzury i makijaż, pobyt w EOSI, mała metamorfoza podczas imprezy,
profesjonalna sesja fotograficzna z fotografem mody i wiele innych miłych
niespodzianek. Wiek uczestniczek od 18 do 118 lat.
Kontakt w sprawie rezerwacji miejsc, programu oraz ceny uczestnictwa po przesłaniu zapytania na eosi-sokolowsko@o2.pl lub telefonicznie
667991704 . Dla pierwszych 10 Pań zniżki.

Chopin w Kawiarence

Kawiarenka w Sokoowsku zaprasza na wieczór poświęcony muzyce Fryderyka Chopina pt. „Sercem Polak a talentem Świata obywatel”. Koncertu będzie można wysłuchać 25 lutego
o godzinie 19.00. Rezerwacje stolików
pod nr tel. 512 249 061.
8 marca z okazji Dnia Kobiet
kawiarenka zaprasza na zakręcone drinki
i koktajle. Panie mogą liczyć w tym dniu
na specjalne rabaty. Wyjątkową ofertę
dla Pań przygotowuje także Pensjonat
Leśne Źródło. Szczegóły już wkrótce na
plakatach!

Na Zebraniu Ogólnym mieszkańców Sokołowska w 2009
roku zostało powołane Koło Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów. Celem działalności Koła jest integracja seniorów mieszkających w Sokołowsku i współpraca z seniorami
z Gminy Mieroszów. Rozpoczęliśmy od rozpoznania w środowisku możliwości pozyskiwania członków. Obecnie w naszym
Kole działa 26 członków. Bardzo byśmy chcieli pozyskać więcej osób do naszego grona.

Seniorzy na start

W 2010 roku czynnie działaliśmy na rzecz środowiska m.in.:
- uczestniczyliśmy w organizacji festynów wiejskich wspólnie z Radą Sołecką,
- ustanowiliśmy cotygodniowe dyżury Zarządu,
- zorganizowaliśmy kilka spotkań towarzyskich członków naszego Koła,
- wspólnie z radą Sołecką zorganizowaliśmy urodziny dla najstarszej mieszkanki Sokołowska,
- w październiku obchodziliśmy Dzień Seniora,
- w grudniu wspólnie z Radą Sołecką zorganizowaliśmy opłatek - Wigilię
Bożonarodzeniową.
W skład zarządu Koła Seniorów wchodzą: Helena Ruzik (prezes), Jerzy Żak
(skarbnik) oraz Anna Rozwadowska, Władysław Skiert i Irena Pędzikowska
(członkowie zarządu).
W roku bieżącym zamierzamy kontynuować to co rozpoczęliśmy,
a nawet poszerzać naszą działalność - tym samym integrować naszą społeczność. Planujemy:
- czynnie uczestniczyć w organizacji Festynu Lepienia Bałwana,
- w marcu zorganizować spotkanie integracyjne - tłusty czwartek,
- w kwietniu spotkanie okolicznościowe Wielkanocne,
- w maju spotkanie – prelekcja z miejscowym artystą fotografikiem, Zygmuntem Rytką,
- lipiec i sierpień to czas na spotkania integracyjne mieszkańców i pomoc
w organizacji festynów wiejskich,
- w październiku czekają nas obchody Dnia Seniora,
- w grudniu zorganizujemy kolejne spotkanie Wigilijne „opłatek”,
- ponadto zamierzamy wspólnie z Radą Sołecką zorganizować wycieczkę do
Książa dla mieszkańców i Seniorów (termin do ustalenia). Planujemy też
wyjścia do teatru i na koncerty.
Nasza propozycja dla Seniorów wydaje się bogatą. Serdecznie zapraszamy do naszego koła. Spotykamy się na Świetlicy Sołeckiej – jest to
również nasza siedziba. Jeżeli będzie nas więcej, będzie nam weselej i raźniej. Musimy się razem wspierać.
Z serdecznymi życzeniami wszelkiej pomyślności w roku bieżącym.
Zarząd Koła Seniorów

Zdecydowana większość mieszkańców jest za utworzeniem dodatkowego przystanku w Sokołowsku. Jest szansa,
że powstanie on koło dawnej poczty. Sprawą zajęły się radne z naszej miejscowości. Są różne opinie na temat wjeżdżania busów do Sokołowska, dlatego w ostatnim miesiącu przeprowadziłyśmy ankiety wśród osób zainteresowanych. Mieszkańcy mogli wyrażać swoje zdanie na stronie www.sokolowsko.pl, na spotkaniu sołeckim 10 lutego
oraz poprzez ankietę przeprowadzoną w sklepie.

Szansa na przystanek

Pod koniec stycznia br. radne Rady Miejskiej Mieroszowa z okręgu Sokołowsko zorganizowały spotkanie w sprawie utworzenia dodatkowego przystanku w Sokołowsku – koło dawnej poczty. Kwestia ta powracała już
wielokrotnie w rozmowach z mieszkańcami, kilka razy też podejmowano
działania w tym względzie, niestety bez oczekiwanych efektów. Dlatego też
po raz kolejny zorganizowano w tej sprawie spotkanie, na które zaproszono:
przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie, Sołtys Sokołowska, dyrektora PKS Kamienna Góra, a także
lokalnych przewoźników.
Spotkanie przebiegło w dwóch etapach – najpierw omówiono
wszystkie wymogi formalne niezbędne do utworzenia nowego przystanku,
następnie zebrani udali się na ulicę Pocztową, by sprawdzić, czy nie ma tam
żadnych przeszkód natury formalnej, które nie pozwoliłyby na utworzenie
przystanku koło dawnej poczty. Jak się okazało, nie powinno być żadnych
problemów z uzyskaniem pozwolenia ze Starostwa Powiatowego. Niestety
inaczej ma się sprawa, jeśli chodzi o lokalnych przewoźników. Muszą oni
wyrazić chęć korzystania z drugiego przystanku, gdyż Starostwo Powiatowe nie ma żadnych możliwości „przymuszenia” kierowców busów do

korzystania z niego. A póki co, stoją oni na stanowisku, że: nie da się tego
zrobić, że za drogie koszty, że niewykonalne jest ustalenie nowego rozkładu
dla tak dużej liczby przewoźników działających na trasie Mieroszów – Wałbrzych itd, itp…Na szczęście na koniec spotkania pojawiło się światełko w tunelu. Możliwe jest, iż kursy na trasie Wałbrzych – Mieroszów (z uwzględnieniem nowego przystanku) uruchomi PKS Kamienna Góra. Dodatkowo, jedna
z firm transportowych świadcząca usługi przewozowe na omawianej trasie
też zaczęła rozważać taką możliwość.
Aby pewnić się, czy większość mieszkańców chce, by w Sokołowsku powstał nowy przystanek, przeprowadziliśmy ankiety na ten temat.
121 osób opowiedziało się „za”, 11 „przeciw”, a 2 nie miały zdania.
Następnym etapem będzie złożenie przez radne Justynę Pichowicz i Katarzynę Ubik wniosku o utworzenie dodatkowego przystanku autobusowego w Sokołowsku do Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi
i Transportem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Jest jeszcze mnóstwo
szczegółów do uzgodnienia i dopracowania, ale może tym razem sprawa
przystanku przy ulicy Pocztowej zakończy się sukcesem.
Katarzyna Ubik

