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Gazetka o tym co słychać w Gmine Werbkowice, o tym co się wydarzyło i wydarzy, ciekawe artykuły i wywiady.

W A K A C J E

ZABYTKOWY CMENTARZ 12
Jeszcze kilka lat temu był tak zarośnięty,
że nie dało się go zwiedzić, nie mówiąc
o przeczytaniu nagrobnych inskrypcji. Do-
piero z końcem 2015 roku rozpoczęto...

ZAGRAŁ LOMBARD 3
Gwiazdą tegorocznego Dnia Werb-
kowic Dnia Cukrownika był zespół
LOMBARD. Ponadto na scenie za-
prezentowały się...

KULTURALNIK

Zespół redakcyjny: Dyrektor i pracownicy GOK Werbkowice
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
ul. J. Piłsudskiego 2, 22-550 Werbkowice, gok.werbkowice.pl
tel. 84 657 20 32, e-mail: gokwerbkowice@gmail.com

Z W E R B K I E M

„... i ja tam wszędzie z dziećmi byłem, herbatkę ziołową piłem
i świetnie się bawiłem...” 

W A K A C J E
z WERBKIEM
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KAPELA STAH Z PUCHAREM 9
Kapela Stah w lipcu 2019 roku po raz
kolejny zdobyła Puchar Prezesa PGKiM
za najlepszą piosenkę o tematyce jar-
marcznej na Ogólnopolskim...
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Z DAWNYCH KRONIK, CIEKAWOSTKI

Tak oto Kronikarz Zakładowego Domu Kultury w Werbkowicach w latach 60-tych ubiegłego wieku, opisywał naszą
miejscowość: „WERBKOWICE… jedna z najnowocześniejszych Cukrowni, Instytut Uprawy Nawożenia Gleby, ważny
węzeł kolejowy, szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia, poczta, przedszkole, gminna spółdzielnia, bank spółdzielczy,
ośrodek pracy więźniów, linia komunikacyjna PKS, 3 kioski „Ruch”, 8 bloków mieszkalnych, hotel, stołówka, kilka skle-
pów rozmaitych, dwóch szewców, jeden fryzjer oraz 2473 mieszkańców na 1 gospodę. GRH Werbkowice liczy w sumie
9 wiosek o łącznej powierzchni 108 km2. Ogólna liczba mieszkańców gromady 4780”.

Pierwsza linia kolejowa w obecnych granicach Polski
została otwarta 22 maja 1842 roku. Linia ta łaczyła
Wrocław z Oławą, w 1843 roku dociarała już do Opola.
Właśnie Dolny Śląsk był takową kolebką linii kolejowych
w Polsce, które służyły przede wszystkim do trans-
portu węgla kamiennego ze śląskich kopalni w głąb
Niemiec.
Lubelszczyzna, region gdzie intensywnie rozwijano
produkcję rolną, bardzo cierpiała na brak dobrych środ-
ków transportu, dlatego bardzo szybko rozpoczęto sto-
sowanie konnych kolejek polowych (dojazdowych).
Pod koniec XIX wieku jako pierwszą w naszym regio-
nie zbudowano kolej konną łączącą cukrownię w Poturzynie z portem w Kryłowie.W najbliższej okolicy mieliśmy
także „prywatnych pionierów”, którzy postawili na ten rodzaj transportu.
Zygmunt Rulikowski wybudował ok. 1920 roku we wsi Honiatycze kolejkę wąskotorową, którą wykorzystywał
do wywozu produktów rolnych. Konna kolejka biegła od folwarku w Honiatyczach przez Kotlice (w pobliżu fol-
warku) do Koniuch, gdzie łączyła się z linią normalnotorową i tam przeładowywano płody rolne. Ten odcinek ko-
lejki miał lokalizację stałą. Rulikowski dysponował także ruchomymi fragmentami kolejki, którą układano w za-
leżności od potrzeb na kierunku do Honiatyczek. Zmieniała ona corocznie swój przebieg.

PRYWATNA KOLEJ ZYGMUNTA…

Z DAWNYCH KRONIK

TEKST ORYGINALNY
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O OSTATNICH WYDARZENIACH SŁÓW I ZDJĘĆ KILKA
DZIEŃ WERBKOWIC DZIEŃ CUKROWNIKA
Tegoroczny Dzień Werbkowic Dzień Cukrownika, który odbył się
06.07.2019r. na terenach zielonych IUNG rozpoczął się od występów
wokalnych i tanecznych młodzieży. Wokalnie zaprezentowała się
młodzież działająca przy GOK Werbkowice: Marika Drożdżak i ze-
spół SŁODZIAKI przy akompaniamencie pana Wojciecha Krempli. 

W układach tanecznych wystąpiły grupy prowadzone przez panią Paulinę Banaszek: WUERBEKA z Werbkowic oraz
MAFIJA DANCE i ELHAERY z Hrubieszowa. Oficjalnego otwarcia dokonali: pani Agnieszka Skubis-Rafalska - Wójt
Gminy Werbkowice, pan Krzysztof Mięczak - Dyrektor Cukrowni Werbkowice, pani Maria Knap - p.o. Dyrektora GOK
Werbkowice oraz zaproszeni goście. W części koncertowej wystąpiły zespoły: LOOKS, MALIBU, TEX, BAFLO, SEEKING
DREAMS, EFFECT, ENERGY GIRLS. Gwiazdą wieczoru był zespół LOMBARD, którego koncert poprzedził pokaz fire-
dance grupy SPARKS. Wśród dodatkowych atrakcji znalazły się: wesołe miasteczko, pokaz sprzętu wojskowego przy-
gotowany przez 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy, przejażdżki kucykami, makieta gospodarstwa i wiele innych.

Nie zabrakło też stoisk gastronomicznych: grochówkę jak co roku serwowali strażacy z OSP
Turkowice a panie z KGW (Hostynne, Łysa Góra, Dobromierzyce, Podhorce, Terebiniec,
Konopne, Kotorów, Malice, Sahryń, Terebiń) i Klubu Seniora z Werbkowic przygotowały
stoisko z produktami tradycyjnymi.
Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia, a byli 
to: KSC S.A. Oddział Cukrownia Werbkowice, IUNG Rolniczy Zakład Doświadczalny w Werb-
kowicach, HYDRO-MET P.H.U. Werbkowice - Jan Kuś, Zajazd „Dworek” w Mirczu, Elawan
Energy, ARS Piekarnia - Antoni Artur Skrzypa, Kot & W s.c. PHU. - Piotr Kot, Hurtownia
art. spożywczo-przemysłowych w Werbkowicach - Jerzy Rybczyński, Księgarnia TOMIK
- Agnieszka Stojek, Przedsiębiorstwo wielobranżowe w Werbkowicach - Stanisław Niedź-
wiedź, Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej.
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O OSTATNICH WYDARZENIACH SŁÓW I ZDJĘĆ KILKA
WERBEK RELACJONUJE - WAKACJE...
Połowa wakacji za nami! Pogoda dopisuje na zabawy w plenerze, jak na zamówienie. Pracownicy GOKu i biblioteki
przygotowali na czas przerwy od szkoły wiele atrakcji dla dzieci z naszego terenu i przybyłych gości. Przyglądamy się,
co przez miniony miesiąc porabiali nasi milusińscy. Zabawy, wyjazd do Bliżowa, szaleństwa w kuchni… Zobaczcie sami!
Rozpoczynającym punktem wakacyjnego programu była wspólna zabawa w podchody. Pierwsza grupa dzieci wyruszyła
wcześniej, zostawiając znaki drugiej grupie idącej z tyłu. Wszyscy świetnie się bawili przemierzając różne zakątki
Werbkowic, nie obyło się też bez nieoczekiwanych atrakcji. Przechodząc drogą przylegającą do pastwiska dla zwie-
rząt na terenie IUNG-u, wszyscy przystanęli i z zainteresowaniem przyglądali się wypasającym się pięknym koniom.
Nagle zwierzęta ruszyły galopem w kierunku ciekawskich widzów… ojej, proszę sobie wyobrazić reakcję naszych
milusińskich.  Wszyscy jak na komendę – nogi za pas! Następnie idąc  szlakiem obok torów kolei wąskotorowej,
ujrzeliśmy wyłaniającą się zza zakrętu  lokomotywę z wagonami towarowymi , co jest rzadkością na co dzień.
Pan maszynista pomachał rozbawionym dzieciom na powitanie.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia kulinarne. Nie ma nic pyszniejszego niż własnoręcznie zro-
biona pizza  przez tak uroczych, małych kucharzy. Oczywiście ja też miałem swój  udział w wypiekach…  Podczas
oczekiwania aż pizza się upiecze nie było czasu na nudę.  Dzieci uczestniczyły w różnych grach i zabawach  ucząc
się między innymi rozpoznawania ziół… ja nie wiele zapamiętałem niestety, gdyż… w tle unosił się aromatyczny
zapach świeżo upieczonej pizzy, który mnie rozpraszał… pyszności!


