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W niedzielę 21 listopada wybraliśmy nowe władze Gminy Mieroszów.  
Burmistrzem został Andrzej L., jednak władzę obejmie dopiero po II 
turze wyborów, czyli w najbliższą niedzielę. Mieszkańcy Sokołowska  
wybrali również swoich przedstawicieli w Radzie Gminy Mieroszów.

W niedzielę dogrywka

Wigilia dla mieszkańców

 Sołectwo wraz z Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
zapraszają mieszkańców Sokołowska na wspólną Wigilię, która od-
będzie się w niedzielę 19 grudnia w świetlicy sołeckiej w Sokołow-
sku. Organizatorzy przygotowali dla uczestników niespodziankę - 
szczegóły już wkrótce na ogłoszeniach!

Zaproszenie na Jasełka 

 Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na Jaseł-
ka Bożonarodzeniowe oraz Kiermasz Bożonarodzeniowy w wyko-
naniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku.  
Jasełka zorganizowane będą w Palmiarni „Biały Orzeł” w Sokołowsku  
21 grudnia (wtorek) o godzinie 16.00.  

Prawosławna Parafia św.Archanioła Michała w Sokołowsku  
i Dom św.Elżbiety/EOSI Sokołowsko

 W roku 2011 cerkiew w Sokołowsku obchodzić będzie  
110 lecie wybudowania i wyświęcenia (1901-2011) dlatego zaplano-
wanych zostało kilka wydarzeń związanych z rocznicą ponad stulet-
niej obecności prawosławnych w Sokołowsku.
 Od 6 do 9 stycznia w Domu oraz Cerkwi będziemy świętować 
Boże Narodzenie. Na 6 stycznia zaplanowano  nabożeństwo, koncert   
kolęd i  wieczerzę wigilijną. 7 stycznia zorganizujemy otwarte  
warsztaty rodzinnego śpiewania kolęd, prowadzone przez zawodowych 
muzyków i śpiewaków.  Następnie 21-23 stycznia odbędzie się impreza  
w Domu św.Elżbiety pod tytułem Karnawał Słowiański - dochód  
z tych imprez zostanie w dużej części przeznaczony na remont cer-
kiewki. 
 Zapraszamy do udziału w naszych przedsięwzięciach, 
 o których będziemy informować w gazecie. Więcej szczegółów na 
www.eosi-sokolowsko.org
Anna Larina-Dzimira i Rafał Dzimira

U Jandy dla Sokołowska

 Po raz drugi wybitni polscy artyści przekazali swoje pra-
ce na aukcję charytatywną na rzecz odbudowy dawnego sanato-
rium dra Brehmera w Sokołowsku. Aukcja zostanie przeprowadzo-
na w okresie 1-14 grudnia na portalu internetowym www.artinfo.
pl przy charytatywnej pomocy Rafała Kameckiego oraz 9 grudnia  
g. 20.00 w Teatrze Polonia, dzięki uprzejmości Krystyny Jandy. 
 Szczegółowe informacje na temat aukcji zamieszczane będą 
sukcesywnie na stronie organizatorów - Fundacji Sztuki Współcze-
snej In Situ - www.insitu.pl oraz stronie internetowej Laboratorium 
Kultury w Sokołowsku: www.sokolowsko.org.pl. Katalog prac aukcji 
charytatywnej odbywającej sie w Teatrze Polonia w Warszawie moż-
na zobaczyć na stronie www.artinfo.pl

Redakcja „Sokowieści” poszukuje autorów artykułów i zdjęć. Osoby 
zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Justyną Pichowicz 
lub Bernadyną Grzeszuk (bgrzeszuk@wp.pl)
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Nowa radna, Katarzyna Ubik 
uzyskała 124 głosy poparcia

Justyna Pichowicz, druga radna 
okręgu Sokołowsko - 182 głosy

O 15 mandatów ubiegało się w tych wyborach 58 kandyda-
tów na radnych gminnych. Nowy skład Rady jest następujący: KWW  
Andrzeja Lipińskiego - Błażejowska Dorota, Chmielnicka Maria, Ga-
łązka Robert, Komorowski Marcin, Kozłowska Agnieszka, Wuj-
da Mieczysław; KWW Inicjatywa Obywatelska (A. Laszkiewicza):  
Mądrzak-Wendycz Agnieszka, Mizera Henryk. Nagórna Dorota, Ubik Ka-
tarzyna; KWW Camela: Brzęcki Piotr, Sierakowski Ryszard; KWW Cenimy  
Wolność:  Sowa Michał; KWW Dobry Samorząd: Pichowicz Justyna; 
KWW  Ryszard Gubernat: Gubernat Ryszard. Dziewięciu radnych  repre-
zentuje Mieroszów,, na 8 wsi przypada 6 mandatów: 2 dla Sokołowska,  
2 dla Golińska, łącznej, Nowego Siodła i Różanej (Gubernat i Nagórna) 
oraz 2 dla Kowalowej, Rybnicy Leśnej i Unisławia Śląskiego (Komorowski  
i Mądrzak-Wendycz).

Kilka dni przed wyborami, 16 listopada w sali „Biały Orzeł”  
w Sokołowsku z inicjatywy Rady Sołeckiej oraz Towarzystwa Rozwoju So-
kołowska przeprowadzono debatę z kandydatami na radnych Sokołowska. 
Na spotaknie z mieszkańcami zaproszenie przyjęli wszyscy ubiegający się 
o mandat radnego Rady Miejskiej Mieroszowa: Danuta Chrustowska-So-
kołowska, Jarosław Janiszewski, Grażyna Mich, Justyna Pichowicz, Elż-
bieta Szczepkowska, Katarzyna Ubik i Jerzy Żak, a także ubiegająca się o 
mandat radnej powiatu wałbrzyskiego, Teresa Leszko. Kandydaci przed-
stawili siebie oraz swój program wyborczy, odpowiadali również na py-
tania zadawane przez zgromadzonych na sali mieszkańców Sokołowska. 

 Poniedziełek powyborczy przyniósł informacje, iż w okrę-
gu Sokołowsko dotychczasowych radnych: Jerzego Żaka i Elżbie-
tę Szczepkowską, zastąpiły Justyna Pichowicz i Katarzyna Ubik.   
Zaprzysiężenie nastąpiło 1 grudnia na pierwszej Sesji nowej Rady. Obie rad-
ne zapowiadają współpracę na rzecz naszej miejscowości i są otwarte na 
potrzeby mieszkańców. Planują prowadzić stałe dyżury w świetlicy sołeckiej 
- pierwszey dyżur już 13 grudnia w godzinach 16.00-17.00.  

Na pierwszej Sesji, w tajnym głosowaniu nowa Rada wybrała na 
swojego przewodniczącgo Ryszarda Gubernata. Jego zastępcą został Robert 
Gałązka. Przewodniczącą Komisji Ogólnej będzie w tej kadencji Dorota 
Błażejowska, a zastępcą Henryk Mizera. Ustalono również skład Komisji 
Rewizyjnej: Justyna Pichowicz (przewodnicząca), Marcin Komorowski (z-
ca przewodniczącej) oraz Katarzyna Ubik, Michał Sowa i Agnieszka Ko-
złowska.

Frekwencja w wyborach samorządowych w naszej miejscowości 
wyniosła 49,3 proc., to znaczy że do lokali wyborczych poszło 350 miesz-
kańców Sokołowska. Radnymi powiatowymi z okręgu nr 7 (gm. Mieroszów, 
Jednlina Zdrój,. Głuszyca i Walim) zostali:  Andrzej Lipiński (824 głosy), 
Ewa Dorosz (659 głosów), Andrzej Laszkiewicz (602 głosy) i Adam Hau-
sman (568 głosów). W Sejmiku Dolnośląskim region wałbrzyski repre-
zentować będą (kolejność wg uzyskanej liczby głosów): Jerzy Tutaj,  Piotr 
Sosiński, Marek Dyduch, Patryk Wild, Stanisław Longawa, Dorota Gro-
madzka, Julian Golak, Zbigniew Szczygieł i Elżbieta Gaszyńska.   

Od naszego wyboru dokonanego 5 grudnia zależeć bę-
dzie, który z Andrzejów (Laszkiewicz - na zdjęciu z lewej,  
czy Lipiński - z prawej), zostanie burmistrzem Mieroszowa.  
W I rundzie na A. Lipińskiego głos oddało 145 mieszkańców 
Sokołowska, A. Laszkiewicz pozyskał 139 głosów. W skali  
całej gminy Mieroszów poparcie dla obecnego burmistrza 
wyniosło 47,92 proc., drugi kandydat uzyskał 40,45 proc.  
popracia. Ponad 11 proc. mieszkańców gminy oddało 
swój głos na trzeciego kandydata - Andrzeja Marciniaka.  

Towarzystwo Rozwoju Sokołowska zakończyło właśnie projekt,  
w ramach którego powstała ścieżka historyczna Sokołowska. 
Przy ponad trzydziestu budynkach oraz obiektach architek-
tury parkowej przytwierdzono tabliczki opisujące najistot-
niejsze fakty z ich przeszłości. Ścieżka ma służyć nie tylko 
turystom odwiedzającym miejscowość, ale przede wszyst-
kim samym mieszkańcom. W listopadzie przeprowadziliśmy 
pierwsze lekcje historii dla uczniów z całej gminy Mieroszów. 

Lekcje na ścieżce 
historycznej

Z Sokołowska w skrócie

 Ścieżka powstała w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia. 
Stworzenie ścieżki historycznej w Sokołowsku” i jest jej centralnym ele-
mentem. Jego twórcy nie chcieli, by wraz z postępującą degradacją zabu-
dowy dawnego uzdrowiska, bogata historia tego miejsca odeszła w zapo-
mnienie. W czerwcu Towarzystwo Rozwoju Sokołowska przeprowadziło, 
skierowany do uczniów gminnych szkół, konkurs wiedzy o dziedzictwie 
przyrodniczo-historycznym gminy Mieroszów. Rozbudzenie w młodym 
pokoleniu autentycznej dumy z Małej Ojczyzny i odpowiedzialności za nią 
jest niewątpliwie najlepszą inwestycją w przyszłość tego regionu – twierdzą 
autorzy projektu. Utworzona ścieżka historyczna również ma pełnić rolę 
dydaktyczną – pierwsze lekcje historii dla najmłodszych mieszkańców gmi-
ny odbyły się 20 listopada, mamy nadzieję, że były inspiracją dla nauczycieli 
do organizacji kolejnych lekcji w oparciu o utworzoną ścieżkę i wydane ma-
teriały dydaktyczne (scenariusze lekcji oraz folder-przewodnik po ścieżce). 
Na całość zadania organizacja pozyskała dotację z Gminy Mieroszów oraz 
z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Społeczno – Kul-
turalne „Granica” w Lubawce.  



W niniejszym dziale przedstawiamy informacje dotyczące społeczności uczniowskiej Zespołu  
Szkolno–Przedszkolnego w Sokołowsku. W pierwszym numerze prezentujemy osiągnięcia naszych uczniów  
od początku roku szkolnego 2010/2011.

Wieści ze szkoły
 W Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Donalda Tuska dziew-
częta z naszej szkoły, z klas II - IV, zajęły I miejsce. Zwyciężczynie  
będą reprezentowały nas na eliminacjach wojewódzkich.
W Konkursie Piosenki Turystycznej Julia Skibska (kl. IV) zajęła  
I miejsce, natomiast zespół w składzie: Weronika Żywczak (kl. V), Klaudia 
Sawicka (kl. VI), Marianka Palacz (kl. V ) zajęły II miejsce.
 Na zawodach pływackich w Zgorzelcu Piotr Kędzierski 
zajął I miejsce w swojej kategorii wiekowej.
 W Powiatowym Konkursie „Muzyczne Formy  
Ludowe”, który odbył się w Starych Bogaczowicach 
dwie uczennice z naszej szkoły, zostały nagrodzone:
Łucja Kosmalska (kl. I) - II miejsce; Marysia Radolińska - III miejsce.
 W listopadzie nasza szkoła wzięła udział w konkursie „Ali-
cja zaprasza dzieci do krainy czarów” organizowanym przez Teatr Lal-
ki i Aktora w Wałbrzychu. Nagrodzone zostały następujące osoby:
- Julia Skibska - I miejsce
- Laura Skibska - II miejsce
- Martyna Kruk\ Nikola Wożniak - III miejsce
- Kornel Urbańczyk\ Damian Rużak - VI miejsce
Autorzy najlepszych prac zostali uhonorowni zaproszeniem na spektakl Te-
atru Lalki i Aktora. 

 W  dalszym ciągu nasza szkoła uczestniczy w akcji charyta-
tywnej, z której dochód zostanie przekazany na sfinansowanie lecze-
nia chorej na naczyniaka limfatycznego Nikoli z Wałbrzycha.  W związ-
ku z powyższym prosimy o przynoszenie do szkoły plastikowych 
nakrętek. Do tej pory udało nam się zebrać ponad 40 kg (ok.20 000 szt.).

 27.10.2010 Zarząd Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej PTTK  podjął 
uchwałę o powołaniu Szkolnego Koła Turystycznego „Szwen - Drów-
ka”, które działa przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sokołow-
sku. Opiekunami SKT są panie: Katarzyna Hawrot i Katarzyna Ubik.

 3.12.2010r. reprezentacja naszej szkoły (Klaudia Sawicka, Wero-
nika Żywczak  wraz opiekunami) pojedzie na Ogólnopolską Wigilię Korcza-
kowską,  która w tym roku odbędzie się w Elblągu. Wyjazd jest jednym z 
działań realizowanych w ramach Ogólnopolskiego Programu Szkół Korcza-
kowskich.
 Dołącz do akcji EKOSZKOŁA i pomóż nam wyremontować szkołę. 
Szczegóły na stronie www.akcjaekoszkola.pl 

Udział w programach i projektach w roku szkolnym 2010/2011:

 Od 01.11.2009 realizowany jest projekt unijny „Najlep-
sza pora pójść do przedszkola. Zespół Szkolno-Przedszkolny w So-
kołowsku wzbogaca i wydłuża czas pracy”. W ramach projektu 
przedszkole działa o 2 godziny dłużej, zapewnia ciepłe posiłki oraz 
prowadzi bezpłatne zajęcia dodatkowe z rytmiki, języka angielskiego  
i sportowe.
 Od 01.02.2011 do 30.06.2011 realizowany będzie kolejny projekt 
unijny „Z czeskim na Ty. Nauka języka obcego szansą mieszkańców pogra-
nicza”.
 Kolejny już rok aktywnie włączamy się w kampanię profilaktyczną 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
 Rokrocznie uczestniczymy oraz organizujemy imprezy sportowe i 
uroczystości w ramach Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.
 Przez cały rok szkolny realizujemy projekt ministerialny „Bez-
pieczna szkoła”.
 W tym roku szkolnym uczestniczymy w projekcie ekologicznym 
„3 żywioły – woda, ziemia, powietrze”.

Autorzy:
Redakcja gazetki szkolnej „Byle do przerwy”
Opiekunowie: Katarzyna Hawrot, Katarzyna Ubik

Dzięki unijnemu wsparciu przedszkolaki, które uczęszczają do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Sokołowsku mają dni pełne wrażeń. W ostatnim tygodniu odwiedziła nas Telewizja Wrocławska, która 
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego kręci film o najciekawszych projektach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku. 

Dzieje się u przedszkolaków 

W pierwszą niedzielę listopada mieszkańcy Sokołowska bawili się na imprezie integracyjnej organizowanej  
przez sołectwo i koło emerytów. Po raz kolejny można było się przekonać, jak wyjątkowa społeczność skupiona jest 
wokół tej uroczej górskiej miejscowości.

Sokołowsko integruje 
 W organizacji spotkania pomogło wiele osób – przede wszystkim 
rada sołecka i koło emerytów, które coraz prężniej działa w Sokołowsku 
przy świetlicy wiejskiej. Prezes spółki Sanatoria Dolnośląskie, Jerzy Wię-
cek udostępnił salę i przekazał ciasta do poczęstunku, za co mieszkańcy 
stokrotnie dziękują. Dużo radości zebranym gościom przyniósł występ 
artystyczny pierwszoklasistów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w So-
kołowsku. Impreza ma integrować wszystkich mieszkańców od najmłod-
szych występujących na scenie artystów, poprzez seniorów (z Sokołowska i 
Unisławia Śląskiego), pacjentów szpitala (z ośrodka InterMed z Sokołowska 
oraz Sanatoriów Dolnośląskich), aż po młodzież, która obsługiwała uczest-
ników. - Takie spotkania odbywają się co roku odkąd jestem sołtysem i co roku 
są bardzo udane. W tym roku również wszyscy się super bawili. Ciasta były 
smaczne (szampan też) a humory przednie... – mówi Bernadyna Grzeszuk, 
sołtys Sokołowska. Miłym akcentem imprezy było uhonorowanie najstar-
szych uczestników - prezenty od organizatorów i spółki Sanatoria 
Dolnośląskie otrzymała najstarsza uczestniczka imprezy pani Marianna 
Misiek z Sokołowska (lat 92) oraz pani Ciszak Celina jako najstarsza  
z grupy z Unisławia Śląskiego. Kilku osobom wręczono też legitymacje koła 
emerytów. W tym roku zaproszenie na imprezę przyjęli i bawili się razem  
z mieszkańcami i pacjentami: poseł na Sejm Katarzyna Mrzygłocka, radny 
sejmiku dolnośląskiego Jerzy Tutaj, prezes spółki Sanatoria Dolnośląskie 

Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. szykują się do dużej inwestycji w Sokołowsku. Jest szansa, że za unijne wsparcie  
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego zmodernizowany zostanie „Biały 
Orzeł”. Wartość całego zadania to 6,5 mln zł.  

Sanatoria Dolnośląskie stawiają na rehabilitację
 NZOZ „Sanatoria Dolnośląskie” Spółka z o. o. na siedzibę swo-
jej Spółki wybrało Sokołowsko – miejscowość o wyjątkowych walorach 
klimatycznych i krajoznawczych. Jednakże należy wspomnieć, iż oprócz 
Specjalistycznego Szpitala „Biały Orzeł” oraz 2 Zakładów Opiekuńczo – 
Leczniczych „Górnik” i „Odrodzenie” w skład Spółki wchodzą dodatkowo: 
2 Sanatoria Uzdrowiskowe:  „Azalia” w Szczawnie – Zdroju oraz „Zimowit” 
w Dusznikach – Zdroju, Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci 
„Orlik” w Kudowie – Zdroju, a także Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w 
Rościszowie.
 Od początku swojej działalności Zarząd Spółki stawia na rozwój 
działalności szpitalnej i sanatoryjno – rehabilitacyjnej. Od 2009 roku w bu-
dynku „Biały Orzeł” funkcjonuje Dział Rehabilitacyjny prowadzony przez 
Panią mgr Danutę Sokołowską. Dział prężnie się rozwija, tylko w roku 2010 
został zakupiony ze środków PFRON i własnych nowoczesny sprzęt reha-
bilitacyjny na kwotę  222 tys. zł. Rehabilitacja prowadzona jest w zakresie: 
elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii krótkofalowej, magnetotera-
pii, laseroterapii, światłolecznictwa, ciepłolecznictwa, krioterapii, kinezyte-
rapii. W planach ZOZ-u jest min. rozwijanie działalności rehabilitacyjnej, 
polegającej na otwarciu już w roku 2011 Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, 
umożliwiającego poprawę stanu zdrowia i kontynuację leczenia schorzeń z 
zakresu narządu ruchu szerszej liczbie pacjentów.
 Samorząd Województwa Dolnośląskiego uchwalił Program roz-
woju stacjonarnego lecznictwa „Pulmonologia na Dolnym Śląsku na lata 
2010 – 2012”. Wniosek Spółki złożony w ramach RPO na Modernizację 
Szpitala „Biały Orzeł” w Sokołowsku uzyskał wstępna akceptację Zarządu 
Województwa z dofinansowaniem w kwocie 4.714.463 zł. (wartość całego 
zadania 6,5 mln zł.). W ramach środków własnych Spółka „Sanatoria Dol-
nośląskie” w 2010 roku tj. w okresie do 30 listopada poniosła nakłady mo-
dernizacyjno-remontowe w robotach budowlanych w Sokołowsku   w wyso-
kości 1.150 tys. zł.
 W ramach zaangażowania wyłącznie środków własnych Spółka 
zrealizowała poważny zakres prac rzeczowo - finansowy w trzech obiektach, 
w których świadczymy wyłącznie działalność leczniczą:
1. Wyremontowała i zmodernizowała pomieszczenia parteru Szpitala

„Biały Orzeł” z przystosowaniem pomieszczeń na Nową Pracownię RTG. 
Zakupiono nowoczesny Aparat RTG wraz z oprogramowaniem produkcji 
amerykańskiej firmy Quantum Medical Imaging na kwotę 172 tys. zł.  Pra-
cownię otwarto w dniu 01.06.2010 r.
2. Wykonała pełen zakres robót budowlanych po adaptacji i przebudowie 
wytypowanych pomieszczeń na parterze Szpitala "Biały Orzeł", które prze-
znaczone zostały na węzeł  socjalno - sanitarny dla ok. 50 pracowników pio-
nu medycznego oraz Działu Rehabilitacji Ruchowej.
3. Po adaptacji pomieszczeń o innym przeznaczeniu na terenie Szpitala "Bia-
ły Orzeł" przekazała do użytku kolejne gabinety do zabiegów rehabilitacyj-
nych tj. masaż, terapuls, światłolecznictwo i inhalatorium.
4. Wykonała remont prawie wszystkich dachów i połaci dachowych krytych 
papą poprzez zabudowę papy termozgrzewalnej z jednoczesnym wzmocnie-
niem drewnianych konstrukcji więźb dachowych + wymiana skorodowa-
nych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
5. Dokonała wymiany rozszczelnionej i zużytej technicznie ok. 50 komple-
tów stolarki okiennej  głównie w Szpitalu "Biały Orzeł" jak też w budynkach 
ZOL "Górnik" i "Odrodzenie" w celu poprawienia komfortu pobytu pacjen-
tów oraz zminimalizowania strat ciepła.
6. Przebudowała schody zewnętrzne do budynku ZOL "Górnik", do których 
dodatkowo dobudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz zada-
szeniem.
7. W  ZOL "Odrodzenie" gruntownie wyremontowała 15 sal chorych z uło-
żeniem wykładzinpodłogowych, spełniających obowiązujące wymogi sani-
tarne i przeciwpożarowe.
8. Kontynuuje we wszystkich obiektach modernizację wewnętrznej instala-
cji elektrycznej oraz systemu sieci informatycznych.
 Spółka usilnie zabiega w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie o przy-
śpieszenie prac zmierzających do odzyskania statusu Uzdrowiska. Zarząd 
Spółki i społeczność Sokołowska słusznie uważają, że największą szansą na  
odzyskanie dawnej świetności oraz rozwój miejscowości i całej Gminy jest 
właśnie załatwienie tej sprawy.
 
Materiał otrzymany od Spółki Sanatoria Dolnośląskie 

Jerzy Więcek, burmistrz Mieroszowa Andrzej Laszkiewicz z żoną, kierow-
nik ZGKiM w Mieroszowie Andrzej Lipiński ,v-ce starosta wałbrzyski An-
drzej Marciniak z żoną, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Soko-
łowsku Teresa Leszko, ksiądz Janusz Wierzbicki oraz przedstawiciele parafii 
prawosławnej.

 Projekt trwa już ponad rok i w tym czasie zdążyło się wydarzyć 
naprawdę wiele. Tylko w tym roku szkolnym maluszki zapisane do projektu 
unijnego odwiedziły wrocławskie ZOO oraz Teatr Lalki i Aktora w Wał-
brzychu. W każdym tygodniu przedszkolaki mają zajęcia z języka angiel-
skiego, rytmiki i sportowe. Na tych ostatnich najmłodsi mieszkańcy gminy 
Mieroszów oswajają się już z nartami, by w przyszłości niejeden z nich miał 
szansę pójść w ślady Justyny Kowalczyk. 

     Dzięki unijnemu 
wsparciu 3-5-latki 
z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w 
Sokołowsku korzy-
stają z bezpłatnych 
obiadów i są pod 
opieką oddziału 
przedszkolnego do 
godziny 14.30. To 
wymierne efekty 
projektu, który po 
potrwa do końca
czerwca 2011 roku. W najbliższym czasie dzieci wezmą udział w przedsta-
wieniu jasełkowym (21 grudnia), planowane są też kolejne wyjazdy (do Kar-
pacza) oraz występy dzieci (z okazji Dnia Babci i Dziadka).

Projekt „Najwyższa pora pójść do przedszkola.  
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku  
wzbogaca i wydłuża czas pracy” dofinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego  
Funduszu Społecznego, w ramach Programu  
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 


