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Gazetka o tym co słychać w Gmine Werbkowice, o tym co się wydarzyło i wydarzy, ciekawe artykuły i wywiady.
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W miesiącach marzec-maj z inicjaty-
wy pracowników GOK Werbkowice
rozpoczęła się akcja szycia maseczek
i połączona z tym zbiórka...

Wywiad z  Łukaszem
Wiktorem Izarowsk im2 Rozstrzygnięcie konkursu

z Redakorem Werbkiem
Autor, filozof, twórca rodem z Werb-
kowic czyli Łukasz w „Werbkowych
rozmowach”... Uwaga! Momentami
powiało grozą...

Za nami wręczenie nagród w kon-
kursie „W poszukiwaniu Redaktora
Werbka”. O nadesłanych pracach opo-
wiada nasz kolega Werbek...

DRODZY CZYTELNICY!
Oddajemy Wam wyjątkowe wydanie w szczególnym czasie pandemii... czasie, który sparaliżował naszą co-
dzienność zmieniając wszystko i wszystkich. Pozamykane zostały m.in. galerie handlowe, zakłady usługowe,
instytucje kultury, zmuszeni byliśmy do pozostania w domach. Działalność naszej placówki została zawieszo-
na w okresie od 12 marca do 9 czerwca 2020 roku, pracowaliśmy przy zamkniętych drzwiach... musieliśmy
się w tym wszystkim odnaleźć na nowo. A jak sobie radziliśmy?... temu zagadnieniu poświęcony jest właśnie
ten numer „Kulturalnika”.            Miłej lektury!

Akc ja szyc ia  maseczek
i  zbórka p ien iężna
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O OSTATNICH WYDARZENIACH SŁÓW I ZDJĘĆ KILKA
PODSUMOWANIE AKCJI SZYCIA MASECZEK I ZBIÓRKI PIENIĘŻNEJ

 W miesiącach marzec-maj z ini-
cjatywy pracowników GOK Werbko-
wice rozpoczęła się akcja szycia ma-
seczek (jednorazowych i wielokrot-
nego użytku) i związana z tym zbiór-
ka pieniężna przeprowadzona przez
Komitet Społeczny Pomoc w walce
z epidemią Covid-19.
 Z zebranych pieniędzy zosta-
ły zakupione materiały na uszycie
maseczek, a na konto bankowe Sa-
modzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Komitet przekazał kwotę pieniężną
w wysokości 2.172,70 zł.
 Maseczki jednorazowe (ok.
800 szt.) zostały przekazane w dwóch
transzach do SP ZOZ w Hrubieszowie.
Następnie szyte były maseczki ba-
wełniane - wielokrotnego użytku
(ok. 2100 szt.), które trafiły do miesz-
kańców Gminy Werbkowice (około
1200 szt.) i do SP ZOZ Hrubieszów
(900 szt.). 
 W zbiórkę zaangażowali się

lokalni przedsiębiorcy, Bank Spół-
dzielczy w Werbkowicach, Urząd
Gminy Werbkowice, GOPS Werbko-
wice, GOK Werbkowice, mieszkańcy
Gminy Werbkowice.
 Serdecznie dziękujemy wszyst-

„Człowiek jest wielki nie przez to,  co posiada, lecz przez to,  kim jest;
nie przez to,  co ma, lecz przez to,  czym dzieli się z innymi.”
               św. Jan Paweł II

kim, którzy wsparli naszą akcję na
tak szczytny cel darując przysłowio-
wy „grosz” a także tym, którzy w po-
czątkowej fazie pomagali nam w szy-
ciu maseczek. Dziękujemy również
ks. kan. Stanisławowi Kupczakowi
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O OSTATNICH WYDARZENIACH SŁÓW I ZDJĘĆ KILKA
z pożyczenie maszyny do szycia oraz
puszek na zbiórkę… bez tej maszyny
nie dalibyśmy rady.
 A największym docenieniem
naszych działań są właśnie te o to
słowa --->>>
Słowa podziękowania od pana Dy-
rektora SPZOZ w Hrubieszowie wpły-
nęły również dla przedsiębiorców
i innych osób, które wsparły finan-
sowo szpital w tym ciężkim czasie. 
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WERBEK RELACJONUJE
KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI
„W poszukiwaniu Redaktora Werbka”

Drogie dzieci! 
Jestem pod wrażeniem waszych prac,
które wpłynęły na konkurs plastycz-
no-literacki „W poszukiwaniu Redak-
tora Werbka”. Każda praca przedsta-
wia inny zakątek naszej małej Ojczy-
zny. Począwszy od naszego werbkowic-
kiego parku z przepięknymi, starymi
drzewami… i te cudownie kolorowe
latem klomby, które zainspirowały
Dominika z Werbkowic. Następna pra-
ca Oliwiera z Dobromierzyc - zwiedza-
nie naszej Gminy z lotu ptaka, gdzie ja,
mały Werbek ulokowany  wygodnie na
przepięknym ptaku jakim jest bocian
surfuję sobie w obłokach… widok wspa-
niały, gdzie pola jak kolorowe szachow-
nice… Aaach, gdy-
bym tak mógł rze-
czywiście przeżyć ta-
ką przygodę!… roz-
marzyłem się…
Zgodnie z zamysłem
Wiktora z Dobromie-
rzyc, miałem okazję
zapoznać się ze zwie-
rzętami mieszkają-
cymi w przydomo-
wych zagrodach. Są
tam kurki, które kar-
mi chłopiec, kotek,
krówka z małymi cie-
laczkami, króliczek
i osiołek zjadają so-
czyste marchewki.
Wyobraźcie sobie,
że wszystkie posta-
cie zostały bardzo
dokładnie wyklejo-

ne plasteliną… prawdziwe,
małe arcydzieło.
W galerii  plastycznej nie za-
brakło też akcentu patriotycz-
nego.  Piotrek za pomocą krót-
kiego komiksu przedstawił

bardzo ważne wydarzenia historycz-
ne w dziejach naszej społeczności lo-
kalnej, a mianowicie pomnik zloka-
lizowany na terenie przyległym do
szkoły podstawowej w miejscowo-
ści Kolonia Hostynne oddający hołd
żołnierzom, poległym 100 lat temu
w obronie Ojczyzny. Właśnie w sierp-
niu tego roku obchodzić będziemy
w Hostynnem uroczystości związane
z tym wydarzeniem i zbiegającą się
z nim 100-ną rocznicę powstania Ko-
lonii Hostynne.
Dziękuję Ci Piotrek za tą krótką lek-
cję historii.
Ciekawą przygodę przeżyłem też
w 5-cio stronicowym komiksie Ana-

stazji z Gozdowa, za którą otrzymała
nagrodę specjalną. Bardzo ładnie, sta-
rannie wykonana praca i jakże po-
uczająca treść… a do tego jak jestem
przystojny narysowany ręką Anasta-
zji, iście jak w rzeczywistości!
Mamy też w galerii waszych prac dro-
gie Dzieci, jedną przestrzenną bardzo
urokliwą i kolorową wykonaną przez
utalentowaną Izę z Terebinia.
W kategorii literackiej otrzymali-
śmy pracę od Ani z Podhorzec, gdzie
razem z Anią i przyjaciółmi zwiedzi-
łem piękne miejsca w miejscowości
Podhorce.
Dziękuję Wam kochane Dzieci za cu-
downe prace, wszystkie plastyczne
przedstawimy na łamach naszego
„Kulturalnika”, poczynając od tego
właśnie wydania. Pozdrawiam Was
bardzo serdecznie i zapraszam do
udziału w zajęciach wakacyjnych
w GOK Werbkowice. 

Wyróżnienie – Dominik Czarnecki (7 lat) Werbkowice


