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O OSTATNICH WYDARZENIACH SŁÓW I ZDJĘĆ KILKA
WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„W KRAINIE ABSTRAKCJI”
W połowie  czerwca  Gminny  Ośro-
dek Kultury w Werbkowicach ogło-
sił Konkurs Fotograficzny pod na-
zwą „W Krainie Abstrakcji”.
Ideą konkursu było upowszechnia-
nie sztuki fotograficznej wśród mło-
dzieży, ukazanie jej wzorów utrwa-
lonych  w  formie  fotografii  czarno-
białej, barwnej lub sepii.
Z nadesłanych prac komisja konkur-

sowa postanowiła przyznać
trzy równorzędne nagrody,
które otrzymali:
- Piotr  Byra  (13 lat) z  Ho-
stynnego Kolonii (fot. nr 1),
- Wiktoria Chudoba (15 lat)
z Sahrynia (fot. nr 2),
- Marta  Prystupa (15 lat) z  Zadę-
biec (fot. nr 3).
Poniżej nagrodzone prace. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom
i  życzymy  dalszej  owocnej  pracy
z obiektywem.

1 2 3



DZIEŃ KOBIET

STR. 12

ZAPOWIEDZI
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA I DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE
PONIEDZIAŁKI zaczynać będziemy
w tanecznym rytmie: ZUMBA KIDS
4-8 lat (godz. 13:30) i WRBK DANCE
9-13 lat (godz. 14:30). Zajęcia tane-
czne odbywać się będą na sali wido-
wiskowej.  Tego  dnia  zapraszamy
również dzieci w wieku 5-12 lat na
MAŁEGO  KONSTRUKTORA  (godz.
14:30) do sali konferencyjnej.
W świetlicy w Gozdowie natomiast
od godz. 17:00  ćwiczyć  śpiew  będą
panie z Zespołu GÓRZANKI. 
We WTORKI i CZWARTKI w godz.
9:00-13:00 odbywać się będą zajęcia
dla naszej „starszej młodzieży” czyli
seniorów z KLUBU SENIOR + „Nasza
Jesień”  a będą to m.in. zajęcia pla-
styczne, komputerowe, muzykotera-

pia, trening umysłu i wiele innych.
W ŚRODĘ przy dźwiękach bębnów
odbywać się będą ZAJĘCIA Z GRY NA
PERKUSJI  (od godz. 13:00)  w  sali
konferencyjnej a na dole w sali wido-
wiskowej  doskonalić umiejętności
taneczne będą grupy: BALLEDANCE
4-8 lat (godz. 13:30) i WRBK DANCE
9-13 lat (godz. 14:30). Wieczorem
(godz. 17:00) natomiast dołączy ze
śpiewem i graniem Zespół LOTOS.
PIĄTKI będą iście teatralnie. Od godz.
16:00 na deskach naszej sceny ćwi-
czyć  będzie  Grupa  TEATRALNO-
MUZYCZNA (8-15 lat), wieczorem od
godz.  17:30  Kapela  Podwórkowa
STAH a raz w miesiącu swoimi tre-
ningami podgrzeje atmosferę Grupa

SPARKS Firedance.
W NIEDZIELĘ muzyki i śpiewu nie
zabraknie  w  Honiatyczach  a  to  za
sprawą prób ZESPOŁU ŚPIEWACZE-
GO Z HONIATYCZ (godz. 14:00).
Uwaga! Termin i godziny zajęć tane-
cznych mogą ulec zmianie. 
Wkrótce pojawią się kolejne pro-
pozycje zajęć.

       W  ostatnią  niedzielę  września
(27.09.2020) w Werbkowicach od-
będzie się odpust ku czci św. Michała
Archanioła połączony z Dożynkami
Gminno-Parafialnymi.  Uroczysta
Msza św. z błogosławieństwem wień-
ców rozpocznie się o godz. 12:00.
   Zapraszamy!


