
STR. 8

WERBEK RELACJONUJE
WAKACYJNE WYCIECZKI Z GOKIEM
W ramach  wakacyjnej  akcji  „Stacja
Animacja” dzieci i młodzież z naszej
gminy mogły pojechać do trzech cie-
kawych miejsc.
Na wycieczkę do Zamojskiego ZOO
pojechały  najmłodsze  dzieci.  Panie
musiały mieć oczy dookoła głowy, po-
nieważ  trudno  jest  upilnować  takie
małe skarby. Najpierw odwiedziliśmy
wszystkie zwierzęta, a później dzieci
mogły sprawdzić swoje umiejętności
w parku linowym. Dzieci potrzebują
dużo ruchu więc na koniec bawiły się
na placu zabaw oraz odwiedziły hi-
popotama i żyrafy.

W  drugim  wyjeździe  udział  wzięła
grupa  mieszana,  pojechały  starsze
i młodsze dzieci, ponieważ w Archi-
pelagu Roztocze w miejscowości
Budy atrakcje skierowane są do każ-
dej grupy wiekowej. Wszyscy bawili
się doskonale doświadczając Rozto-
cza przy pomocy nowoczesnych tech-
nologii,  które  zapewniła  Empiria
Park  Żywiołów.  Po  zetknięciu  się
z ultranowoczesnymi atrakcjami prze-
nieśliśmy się w przeszłość w Parku
Miniatur Kresowych, zgubiliśmy się
w labiryncie aby na koniec zrelakso-
wać się na placu zabaw.

Na bitwę paint-ballową do Kumo-
wej Doliny w Chełmie pojechała mło-
dzież. Nad przebiegiem zabawy czu-
wał Pan Jan, który objaśniał zasady
kolejnych bitew. Mimo, że walki po-
między Czerwonymi i Żółtymi, wyglą-
dały groźnie młodzież bawiła się wy-
śmienicie. Zdarzało się, że zagubiona
kulka farby trafiła obok nas ale na-
wet ulewny deszcz nie był w stanie
przerwać zabawy!!! Miło było patrzeć
jak młodzież bawi się pod wpływem
ogromnej ilości pozytywnej adrena-
liny.
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O OSTATNICH WYDARZENIACH SŁÓW I ZDJĘĆ KILKA

Od połowy czerwca w Galerii GOK
Werbkowice można oglądać wysta-
wę  fotografii  pana  Artura  Wąsika
z Werbkowic pod tytułem „Perełki
architektury drewnianej”.

WYSTAWA FOTOGRAFII PANA ARTURA WĄSIKA
Na fotografiach zostały uwiecznio-
ne  chaty  m.in.  z  Podlasia,  Zalipia
(Małopolska), Maurzyc (Ziemia Ło-
wicka),  Raciborowic,  Zwierzyńca
czy naszych rodzimych Werbkowic,

Gozdowa, Wronowic i Peresołowic.
Jest  to  już  trzecia  wystawa  pana
Artura, która zagościła w naszej Ga-
lerii.

SZKOLENIE PRZED AKCJĄ WAKACJE
3 lipca br. przed rozpoczęciem akcji
wakacje w Gminnym Ośrodku Kul-
tury  w  Werbkowicach  odbyło  się
szkolenie pt. „Bezpieczna organiza-
cja  zajęć  wakacyjnych  dla  dzieci

w związku z koronawirusem”.
Szkolenie organizowane było przez
2. Lubelską Brygadę Obrony Teryto-
rialnej im. mjr. Hieronima Dekutow-
skiego ps. „Zapora” w ramach dzia-

łań  przeciwkryzysowych  Wojska
Obrony Terytorialnej, poprowadziła
je pani Anna Traczuk pracownik ra-
townictwa  medycznego  w  Hrubie-
szowie.
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W  ostatni  weekend  lipca  Gminny
Ośrodek Kultury w Werbkowicach
zorganizował dla wszystkich fanów
kina plenerowego 3 projekcje filmo-
we. Zarówno wybór repertuaru jak
i forma kina (samochodowe lub le-
żakowe) zostały wybrane drogą gło-

KINO PLENEROWE W WERBKOWICACH

Gminny Ośrodek Kultury w Werbko-
wicach  został  nominowany  przez
Koło  Gospodyń  Wiejskich  „Wesołe
Konopielki” z Konopnego do udziału
w popularnej akcji #gaszynchallenge.
Ideą  akcji  jest  pomaganie  -  osoby
nominowane  muszą  wykonać  10
pompek lub przysiadów. Jeżeli wy-
konają ćwiczenie, wpłacają minimum
5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum
10 zł na konto osoby potrzebującej
pomocy. Osoby nominowane mają 48
godzin na wykonanie zadania i mogą
nominować kolejne osoby. 
Zadanie wykonaliśmy przy wsparciu
dzieci  uczestniczących  w  wakacyj-
nych zajęciach „Stacja Animacja - cykl
zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji” a zebrane pieniądze wpłaciliśmy na konto Przemka z Werbkowic.
Do dalszej zabawy zaprosiliśmy pracowników Resto & Pizza Valentino Werbkowice oraz Urzędu Gminy Werbko-
wice. Filmik z naszej akcji można obejrzeć na fanpage GOKu (zamieszczony na tablicy 15 lipca).

#GASZYNCHALLENGE DLA PRZEMKA

sowania internetowego (ankiety). 
W piątek i sobotę (24,25.07) odbyło
się kino samochodowe przy stadionie
MLKS Kryształ Werbkowice a w nie-
dzielę (26.07) kino plenerowe w Am-
fiteatrze.
Na ekranie wyświetlane były filmy:

- „Teraz albo nigdy” - piątkowe kino
z uśmiechem,
- „Robin Hood - początek”  -  sobot-
nie kino dla lubiących emocje,
- „Chłopiec z burzy” - niedzielne ki-
no familijne.


