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Działania sołeckie zaw/wokres rozpoczęĘ się w sty|zii]l'*TIt *;Jjfiia Z ńrłu,,4g,*,,ls,l
Świętej Elżbiety Księżnej Fiodorowej Sołectwo zorganizowało, Koncert Kolęd i Szczedriwekwspólne kolędowanie. Współorganizatorami koncertu były również 5anatoria DolnoŚląskie i
Zespół Szkolno Przedszkolny z Sokołowska, Koncert był skierowany do pacjentów
przebywających w Sanatoriach, mieszkańców Sokołowska, oraz rodziców i dzieci tutejszej
szkoły.
Z okazji Dnia Kobiet w marcu w Pensjonacie Leśne Zródło odbył się Koncert zespołu Wersal

pt,,Melodie z całego Świata". Koncertowitowarzyszył poczęstunek dla Pań

.

W marcu również uroczyście witaliśmy Kamilę Żuk, mieszkankę naszejwsi, która będąc na
zawodach zdobyła Mistrzostwo Świata. Mieszkańcy, gościei dzieci ze szkoły przywitały
Kamilę przed domem, Podziękowania również zostały skierowane do dziadków Kamili.
odbyło się spotkanie z Kamilą na którym opowiadała o swoich przeżyciach sportowych.
21,kwiecień 20t8 rok to czas na Akcję Sprzątania wsi. ljak co roku spotkaliśmysię na Relaks
placu gdzie wspólnie z mieszkańcami porządkowaliśmyplac i okolice. Po akcji był wspólny
posiłek przy ognisku.

2 maja 20].8 roku w związku z Dniem Ftagi i obchodami 100 Rocznicy Odzyskania
Niepodległościprzez Polskę odbył się marsz, wokół góry Waligóra. Nazwaliśmy go Marszem
Flagi. Uczestnicy po marszu zostali zaproszeni na ognisko z poczęstunkiem koło Pensjonatu
Radosno.

W czerwcu jak co roku współuczestniczyliśmy przy organizacji Dnia Rodziny na terenie koło
Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sokotowsku.
Obchody Bożego Ciała w maju 2018 odbyły się na terenie Sokołowska, Po procesji z
Unisławia ,Sołectwo Sokołowsko zorganizowało na terenie Relaks Placu wspólne
biesiadowanie. Odbyły się zabawy, poczęstunek i mecz piłki siatkowej,
18 lipca 2018 roku wspólnie z Fundacją Św. Elżbiety współorganizowaliśmy w Sokołowsku

Festiwal ,,Biała Lilia". Koncert odbył się na relaks Placu, przy zaangażowaniu również
Starostwa Powiatowego Wałbrzych i Sanatoria Dolnośląskie.
W sierpniu Rada Sołecka wzięła udział w Jarmarku Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim, gdzie
zajęliśmy 2 miejsce w prezentacji wsi na 8 sołectw.
8 wrześniauczestniczyliśmy w Dożynkach Powiatowych w Starych Bogaczewicach, gdzie nasz

wieniec został nagrodzony 4 miejscem.

Vlll Festiwal Nordic Walking Ziemi
Wałbrzyskiej. Przy udziale wielu organizacji i instytucji festiwal udał się znakomicie. W tym
roku była rekordowa ilośćuczestników około 300.

9 września we wsi Sokołowsko odbył się już kolejny,

23 wrześniaodbyty się Dożynki Gminne w Mieroszowie. Zaprezentowaliśmy się jak co roku z

wieńcem, przetworami, ciastami. Nasz udział został zauważony przez mieszkańców gminy.
Wieńce nie byfu punktowane.
W grudniu do Świetlicy Sołeckiej Przyjechał Św. Mikołaj z paczkami dla grzecznych dzieci.
Uroczystości towarzyszyło śpiewanie kolęd i dobra zabawa. Paczki były obfite również dzięki
hojności radnych Gminy Mieroszów, którzy nas wsparli finansowo. Dziękujemy bardzo @}}.
Ostatnim wydarzeniem Sołectwa Sokołowsko była uroczysta Wigilia w LeśnymZródle przy
udziale ks, Jerzego Wierzbickiego, nowego Burmistrza Andrzeja Lipińskiego, zaproszonych
gości,którzy przez ostatni rok i poprzednie lata pomagali Sołectwu w pracach.
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