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KULTURALNIK
drogi już za nami...
„ ...... Kawał
Rowery dzwonią dzwoneczkami,
Dzyń, dzyń, dzyń...
”

Gazetka o tym co słychać w Gmine Werbkowice, o tym co się wydarzyło i wydarzy, ciekawe artykuły i wywiady.
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DRUGA POŁOWA WAKACJI Z WERBKIEM
CZY WIESZ, ŻE...

2

W październiku 1967 roku w czynie społecznym wykonane i zamontowane zostały szyldy „KINO LOTOS”
i ZAKŁADOWY DOM KULTURY. Szyldy zostały wykonane z przekazanego przez Cukrownię na ten cel...

WYPRAWKI CZYTELNICZE 7
Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach bierze udział w Projekcie
dla dzieci w wieku przedszkolnym
(3-6 lat...)

3 MIEJSCE DLA LOTOSU

2

Zespół śpiewaczy LOTOS z Werbkowic
zajął III miejsce podczas Powiatowego
Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Uchanie 2019...

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
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CIEKAWOSTKI

Z DAWNYCH KRONIK

W październiku 1967 roku w czynie społecznym wykonane
i zamontowane zostały szyldy „KINO LOTOS” i ZAKŁADOWY
DOM KULTURY. Szyldy zostały wykonane z przekazanego
przez Cukrownię na ten cel złomu żelaznego.
Projekt – Janusza Słomianowskiego, wykonanie – Pukos
Stanisław, Krempla Hieronim, Borowy Zenon. Szyldy zamontowano także w czynie społecznym. Przy montażu pracowali:
Berman Stanisław oraz członkowie Grupy Terenowej zm.s
koledzy – Diduch Leszek i Szymko Bogdan.

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY LOTOS Z WERBKOWIC

Zespół został założony
w 1978 roku przez panią
Wandę Futymę. Wtedy był
to „Zespół Regionalny Koła Gospodyń Wiejskich”.
Początkowo należało do
niego 22 panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Zespół w swojej historii posiada bardzo liczne
nagrody i wyróżnienia m.in.:
- I miejsce na Powiatowym
Przeglądzie Piosenki Żoł-

nierskiej i Partyzanckiej Uchanie 2010 rok,
- II miejsce - Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych Werbkowice 2011 rok,
- I miejsce, Nagroda specjalna Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego - Przegląd Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej Kolędy i Pastorałki.
Ostatnim osiągnięciem „Lotosu” było zajęcie III miejsca podczas Powiatowego Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Uchanie 2019.
W ubiegłym roku zespół śpiewaczy „Lotos” świętował 40- lecie działalności. Obecnie w zespole śpiewa 8 pań i 2
panów, którym przygrywa 4-osobowa kapela. Instruktorem muzycznym jest pan Wiesław Majewski.

NASZE KGW NOMINOWANE W PLEBISCYCIE MISTRZOWIE AGRO 2019

Informujemy, że 8 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Werbkowice zostało nominowanych w plebiscycie
MISTRZOWIE AGRO 2019 w kategorii Koła Gospodyń Wiejskich Roku. Głosować można telefonicznie poprzez wysłanie SMS na nr 72355 (koszt: 2,46 z VAT) lub internetowo na stronie: www.kurierlubelski.pl/mistrzowie-agro
Nominowane koła:
- KGW w Gozdowie (SMS o treści: LUK.177)
- KGW „Złote Babki” z Hostynnego (SMS o treści: LUK.180)
- KGW „Wesołe Konopielki” z Konopnego (SMS o treści: LUK.185)
- KGW „Kobiety z Pasją” z Kotorowa (SMS o treści: LUK.188)
- KGW w Łysej Górze (SMS o treści: LUK.190)
- KGW „Twórcze Dziewczyny” z Malic (SMS o treści: LUK.191)
- KGW „Odlotowe Agentki” z Podhorzec (SMS o treści: LUK.205)
- KGW „Współczesne Dziedziczki” z Terebińca (SMS o treści: LUK.216)
Dziękujemy za wszystkie nominacje i czekamy na głosy.
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O OSTATNICH WYDARZENIACH SŁÓW I ZDJĘĆ KILKA

WERBEK RELACJONUJE - DRUGA POŁOWA WAKACJI...

To były wspaniałe wakacje! Co działo się podczas drugiej połowy Wakacji z Gokiem i Biblioteką? Zaraz wszystko
Wam opowiem…
Sierpniwe spotkania rozpoczęły zajęcia interdyscyplinarne. Uczestnicy na początku wykonali pompony, które później były wykorzystane przy nauce tańca animacyjnego. Następnie odbyły się konkurencje sprawnościowe. Największym zainteresowaniem cieszyły się tzw. „ skaczące gąsienice” i narty.

Warsztaty kulinarne, były kolejnym punktem programu, dzieci uwielbiają gotowanie. Wszyscy uśmiechnięci i zadowoleni,
pełni zapału do pracy, rozpoczęliśmy
swoją małą przygodę kulinarną. Na początku każdy własnoręcznie wykonał fartuszek
ochronny. Po czym nastąpiła czysta frajda
- ugniatanie ciasta, wałkowanie i przez specjalną maszynkę gotowych placków przepuszczanie. Z ciekawością przyglądaliśmy
„wyczarowanym” przez maszynkę formom
ciasta. Oczekiwaniom na ugotowanie makaronu towarzyszyły gry i zabawy. A kiedy był już gotów przyrządziliśmy
go na słodko i zjedliśmy… mniam, prawdziwe delicje dla Werbkowego podniebienia. Uśmiechnięte buzie były dowodem na to, że warsztaty były udane.

7 sierpnia nasza wakacyjna grupa wybrała się w podróż do Chełma. Zwiedzaliśmy Podziemia Kredowe, które stanowią zabytek staropolskiego górnictwa kredowego. Jest to jedyna tego typu kopalnia w Europie. Obejrzeliśmy wiele archeologicznych i górniczych ekspozycji. Po trasie podziemnej oprowadzał nas pan przewodnik. Wszyscy z zaciekawieniem wsłuchiwaliśmy się w jego objaśnienia. Spacerowaliśmy podziemną trasą turystyczną, gdzie panowała niska temperatura, pomimo to nie odczuwaliśmy chłodu, a na pewno nie w obecności zamieszkującego tam
ducha Bielucha – strażnika podziemi, który w rzeczywistości okazał się bardzo przyjaznym i miłym duszkiem.
Następnie udaliśmy się do Parku Wodnego! Basen, cieplutka woda, zjazdy wodne na zjeżdżalni w zamkniętych tunelach oświetlonych małymi światełkami. Przyjemny czas wodnych atrakcji szybko minął i należało z żalem opuścić Park Wodny. Zmęczeni, ale zadowoleni bezpiecznie wróciliśmy do domu.

