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Lekcje bibl ioteczne p.h.  "Podróż do książkolandii"
W dniach 24 i 29 maja Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach gościła
uczniów z SP Werbkowice: klasy Ib z p. Barbarą Rafalską i Ia z p. Barbarą Majewską
na lekcjach bibliotecznych p.h. „Podróż do Książkolandii". Dzieci zapoznały się
z rolą biblioteki w środowisku lokalnym oraz zasadami z jej korzystania.
Zwiedzając bibliotekę, zapoznały się z układem zbiorów na półkach. Wysłuchały
książki "O dzieciach, które kochają książki". Panie rozmawiały z dziećmi
na temat treści oraz o tym co dają nam książki i co to znaczy być czytelnikiem.
Następnie uczestnicy w drużynach budowali wieżę z książek. Na koniec
spotkania klasy otrzymały Certyfikat ”Przyjaciele Książkolandii" potwier-
dzający ich wiedzę o bibliotece.

Jubileuszowy X Wojewódzk i Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych
W tym roku obchodziliśmy Jubileuszowy X Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicz-
nych i Podwórkowych. Po przesłuchaniu 9 kapel komisja w składzie: dr Artur
Sępoch, Andrzej Sar i Andrzej Osuch przyznała główne nagrody: I miejsce
- Szczebrzeskiej Kapeli Podwórkowej, II miejsce - Zespołowi Lubelska Baszta,
III miejsce – Kapeli Zwierzynieckiej; wyróżnienia: Biłgorajskiej Kapeli Podwór-
kowej Wygibusy, Kapeli Podwórkowej Stah z Werbkowic, Kapeli Mireckiej
oraz nagrody specjalne dyrektora WOK Lublin: Kapeli Uroczysko z Krasnegostawu,
Kapela Horodlacy z Horodła. Ponadto komisja przyznała następujące tytuły:
Najlepszy wokalista, który trafił na ręce Krzysztofa Lisowskiego z Kapeli
Podwórkowej Stah z Werbkowic; Najlepszy instrumentalista, który przypadł
Piotrowi Trojanowskiemu z Kapeli Zwierzynieckiej. Natomiast Laur pu-
bliczności trafił do Lubelskiej Kapeli Maki. 
Honorowy patronat: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka Skubis-Rafalska. Organizator: GOK Werb-
kowice. Współorganizatorzy: Wójt i Rada Gminy Werbkowice, WOK Lublin.
Sponsorzy: Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej, KSC S.A. Oddział Cu-
krownia Werbkowice.

Nadhuczwiańska Noc Świętojańska
Zaplanowana na 21 czerwca 2019 roku Nadhuczwiańska Noc Świętojańska
przy przystani kajakowej w Werbkowicach niestety została przerwana
z powodu ulewy. Bardzo serdecznie dziękujemy za pracę włożoną w przygo-
towania tego wydarzenia a w szczególności: paniom z KGW, Jednostkom OSP
z Werbkowic i Sahrynia, grupie Sparks oraz Stowarzyszeniu Wandalowie
"Wandalska Zagroda w Kotorowie”. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
pogoda dopisze i zrealizujemy nasz plan. 

Maraton Czytelniczy w Werbkowicach
11 czerwca b.r. odbył się Maraton Czytelniczy zorganizowany przez GBP
i GOK Werbkowice. Maraton rozpoczęła Pani Agnieszka Skubis-Rafalska
- Wójt Gminy Werbkowice lekturą "Tupcio Chrupcio". Głównym celem im-
prezy było propagowanie czytania dzieciom jako skutecznej i przyjaznej
metody wspomagania i wszechstronnego rozwoju. Przez cały czas trwania
maratonu można było posłuchać fragmentów literatury dziecięcej.

Piknik Rodzinny
W tym roku Dzień Dziecka odbył się 16 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego
na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy Hali Sportowej w Werbkowicach.
Na dzieci czekało wiele atrakcji: gry i zabawy animacyjne, malowanie buziek,
pokaz statyczny sprzętu wojskowego, dmuchane miasteczko, pokazy OSP,
występy grup tanecznych. Dodatkowo w tym dniu odbyło się otwarcie bieżni
tartanowej i bicie rekordu.

O OSTATNICH WYDARZENIACH SŁÓW I ZDJĘĆ KILKA



Zespół Śpiewaczy z Kapelą z Honiatycz powstał
w maju 1986 roku – taka data występuje we wszyst-
kich artykułach dotyczących historii zespołu, kierow-
nik Zespołu – pan Mirosław Żyła mówi, że początki
działalności sięgają jeszcze wcześniejszych lat. Począt-
kowo grupa liczyła osiem osób i działała przy Wiej-
skim Domu Kultury w Honiatyczach pod kierownic-
twem Wiesława Majewskiego. Po kilkuletniej przerwie
zespół wznowił działalność w roku 1992 pod kierow-
nictwem Janusza Bogatko i liczył około dwudziestu
osób.  W 2011 roku zespół obchodził 25-lecie działal-
ności. Obecnie od 13 lat kierownikiem ośmioosobowego
zespołu jest pan Mirosław Żyła. W swoim dorobku gru-
pa posiada liczne nagrody między innymi: Grand Prix
(I miejsce) oraz złoty, srebrny i bursztynowy różaniec – nagrody zdobyte w Górecku Kościelnym podczas
corocznie odbywającego się Festiwalu Maryjnego. Jest nam miło przedstawić ostatnie osiągnięcie zespołu:
zajęcie II miejsca w V Edycji Roztoczańskiej Listy Przebojów Ludowych Katolickiego Radia Zamość
w miesiącu maju b.r. Cieszymy się niezmiernie, ze pod naszą pieczą działa zespół osiągający takie sukcesy
i promujący naszą Gminę. Serdecznie gratulujemy i życzymy zespołowi dalszych wspaniałych osiągnięć.
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SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA
II miejsce dla Zespołu Śpiewaczego z Kapelą z Honiatycz
w V Edycji Roztoczańskiej Listy Przebojów Ludowych Katolickiego Radia Zamość

Wokalne sukcesy naszej młodzieży
W dniu 23.05.2019 odbył się Przegląd Pieśni Maryjnej w Białopolu. Nie zabrakło tam, także reprezen-
tacji z naszej gminy. Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, reprezentowały siostry Martyna i Marika
Drożdżak. Dziewczyny wyśpiewały dwa pierwsze miejsca. Martyna w kategorii szkoła podstawowa klas
IV-VI, a Marika w kategorii szkoły ponadgimnazjalne. W kategorii klasy IV-VI gminę reprezentowały też
dzieci ze szkoły Podstawowej z Gozdowa: Natalia Kozik, która zajęła III miejsce oraz duet męski Bartek
i Kuba Korol, który zajął II miejsce. 
Natomiast w niedzielę (26.05.2019) w XVIII Przeglądzie Pieśni Religijnej "Na zawsze chcę Tobie grać
i śpiewać Panie" w Wojsławicach pierwsze miejsce zajęła Marika Drożdżak. 
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ZAPOWIEDZI

W tym roku Akcja Wakacje
trwać będzie od 15 lipca do 23
sierpnia 2019 roku (trzy razy
w tygodniu).
Spotkania odbywać się będą
w GOKu, bibliotece oraz plene-
rze i będą podzielone na bloki
tematyczne:
- gry i zabawy w bibliotece,
- warsztaty kulinarne,
- mały konstruktor (zajęcia ma-
nualne + gry i zabawy),
- zajęcia plastyczne plenerowe,
- zajęcia interdyscyplinarne (tań-
ce animacyjne, gry i zabawy).
Ponadto zaplanowane są 2 wy-
jazdy współfinansowane z Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Werb-
kowicach.
Pierwszy wyjazd 18.07.2019
(czwartek) do Wioski Przygody
Frajda w Bliżowie (centrum roz-
tocza). W programie m.in. szalo-
ny tor przeszkód, wioska indiań-
ska, zwariowana olimpiada oraz
ognisko z kiełbaskami. Grupa
wiekowa: szkoła podstawowa.
Dopłata do wyjazdu wynosi 15 zł.
Zapisy do 15.07.2019.
Drugi wyjazd 06.08.2019 (wto-
rek) do Parku Wodnego i Pod-
ziemi Kredowych w Chełmie.

WAKACJE 2019

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa. Dopłata do wyjazdu wynosi 20 zł. Zapisy do 02.08.2019.
Dodatkowo 14.08.2019 (środa) odbędzie się rajd rowerowy. Grupa wiekowa: od 8 lat. Na wszystkie wy-
jazdy obowiązują pozwolenia rodziców/opiekunów (wzory pozwoleń dostępne w GOKu i bibliotece).

PIKNIK PROFILAKTYCZNY
NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI

DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE W WERBKOWICACH

Jak co roku na zakońcenie waka-
cji odbędzie się Piknik Profilakty-
czny w Amfiteatrze. Podczas pikni-
ku oprócz atrakcji dla dzieci prze-
widzniane się też różne występy.
Piknik odbędzie się 23.08.2019.

Powiatowe święto plonów w tym roku
odbędzie się w Werbkowicach na tere-
nie Zespołu Pałacowego. Dożynki zapla-
nowane są na 15 września. Organiza-
torami Dożynek Gminno-Powiatowych
są: Starosta Powiatu Hrubieszowskiego,
Wójt Gminy Werbkowice oraz GOK Wer-
bkowice. Szczegóły w następnym numerze.  

WAKACJE
Z GOKIEM I BIBLIOTEKA

WERBKOWICE 2019 -
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GOK POLECA
BIBLIOTEKA ZAPRASZA - NOWOŚCI WYDAWNICZE
Wakacje to najlepszy czas na odpoczynek i relaks. Można wtedy także nadrabiać książkowe zaległości.
Poniżej prezentujemy książki, które dobrze sprawdzą się nad morzem, w górach albo pozwolą spędzić
miłe chwile we własnym domu. Zachęcamy też do korzystania z naszej czytalni oraz kącika dla malucha.

„POZWÓL MI MARZYĆ”
Bezdomność zwierząt w naszym kraju stale rośnie, liczba psów i kotów w schroni-
skach wzrasta, zaś adopcji - maleje. Kontrole NIK wykazały, że w Polsce mają
miejsce tzw. „adopcje donikąd”, podczas których gmina za określoną kwotę prze-
kazuje bezdomne zwierzę do schroniska. Nasza Gmina „nie umywa rąk” i od lat
utrzymuje kojec, do którego trafiają porzucone zwierzęta. Otrzymują one szansę
na nowe życie, opiekę weterynaryjną oraz schronienie do momentu ewentualnego
wyleczenia, a jeśli istnieje taka potrzeba - również wizytę u fryzjera. Jeśli pies
jest gotowy i zdrowy czeka na swój stały kąt w naszej Gminie. 
Z inicjatywy wolonatriuszek powstała również strona na Facebooku „Pozwól mi
marzyć - losy zwierząt z gminnego kojca w Werbowicach”, która na bieżąco informuje
o losach przebywających tam zwierząt i szuka dla nich stałego i odpowiedzialnego

o  gminne j  wal ce  z  bezdomnośc ią  zw ier ząt
opowiada AGATA MUSUR

domu. Adoptowane psy są sterylizowane/kastrowane i szczepione na kosz Gminy, ponadto każdy własciciel
psa lub kota może poddać go owemu zabiegowi, a Gmina sfinansuje 50% ceny zabiegu. Nasza gmina jako
jedyna w okolicy oferuje darmowe czipowanie zwierząt co często bywa kluczem do sukcesu, jeśli nasz
zwierzak się zgubi. Zabieg uniemożliwiający rozmnażanie zwierząt jest dla nas priorytetem, ponieważ
chroni nasze suczki przed niechcianymi chorobami, ktore mogą zagrażać im zyciu, a przede wszystkim
zmniejszają bezdomność zwierząt, chroniąc je przed głodem, ciągłą tułaczką i zagrożeniem wynikającym
z życia na ulicy. Jedna suczka w ciągu dziesięciu lat może wydać na świat około 100 szczeniąt. Wystarczy
policzyć ile szczennych suk rocznie jest w naszej gminie i pomnożyć to przez dziesięć lat, wtedy uzyskamy
zaskakującą liczbę szczeniąt, spośród których maksymalnie połowa znajdzie dom. Marzeniem, a jednocześ-
nie zamierzonym celem naszej Gminy jest zmiana statusu wszystkich zwierząt przybywających na jej tere-
nie z "bezdomnych" na "szczęśliwe", a pomoc i zaangażowanie mieszkańców ułatwi nam te działania.
Kochajmy, nie krzywdźmy. 

POZNAJCIE GRUPĘ SPARKS Grupa Sparks (czyli Iskry) to grupa ogniowa składająca się częściowo z osób, 
które występowały w grupie Iluzja (Marika, Wika, Ala, Julka, Jagoda)

oraz rodzynka – Łukasza. Tak jak w przypadku Iluzji tak i w tej grupie instruktorem jest Edyta Pomykała.
Grupa zajmuje się pokazami tańca z ogniem (firedance) z elementami pirotechniki (w tym tzw. deszcz iskier).


