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Z ŻYCIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

WYJAZDY I WARSZTATY DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
 Jesień obfitowała w wyjazdy i warsztaty skierowane do naszych KGW.
W dniach 15-16 września panie zwiedzały piękne podkarpacie: Arboretum w Bo-
lestraszycach, najciekawsze atrakcje w Przemyślu i w Łańcucie.
 W ramach projektu „Koło Kultury 2020-2021” organizowanego przez
Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość nasze koła wzięły udział w cy-
klu warsztatów wyjazdowych: w Muzeum Wsi Lubelskiej (29.09,  3,20.10) oraz
stacjonarnych w GOK Werbkowice (3.10). Tematem zajęć w Muzeum były tra-
dycje i obrzędy: wielkanocne, świętojańskie, bożonarodzeniowe i andrzejkowe.
W GOKu natomiast odbyły się warsztaty zielarskie.

I NAGRODA DLA KGW „ORLIKI” Z WILKOWA
 4 września w Amfiteatrze
w Kumowej Dolinie w Chełmie miała
miejsce Gala Finałowa III edycji kon-

fot. Artur Wąsik

fot. Artur Wąsik

kursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa
gdzie KGW „Orliki” z Wilkowa zdobyły
I nagrodę w kategorii Ziołowe skarby

kulinarne za Kaczkę w ziołach.
 Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
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KLUB SENIOR +

ZAPOWIEDZI I OGŁOSZENIA
ZAPRASZAMY NA KONCERT ADAMA SZABATA REMONT DACHU

 3 grudnia 2021 o godz. 19:00
w GOK Werbkowice odbędzie się wie-
czór piosenki autorskiej Adama Szaba-
ta przy akompaniamencie Waldemara
Korzeniowskiego.
Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!

Adam Szabat – wokalista, kompozytor,
autor tekstów, pomysłodawca i współ-
założyciel hrubieszowskiego Teatru
Piosenki „Młyn”, laureat i finalista mię-
dzynarodowych i ogólnopolskich kon-
kursów piosenki autorskiej.

Waldemar Korzeniowski – gitarzysta,
wokalista, kocha jazz, swing, poezję
śpiewaną.

 W związku z remontem budynu
GOK (od 17.11.2021) ulega zmianie or-
ganizacja ruchu i obsługi użytkowników
Gminnej Biblioteki Publicznej w Werbko-
wicach. Wejście do biblioteki przez wej-
ście główne GOK. Wypożyczamy tylko
lektury szkolne. W razie pytań prosimy
o kontakt pod nr: 84 657 20 32.

ZDROWY SENIOR
 Wrzesień i październik w Klubie
Senior+ „Nasza Jesień” były czasem
na spotkania o tematyce prozdrowotnej.
 Na zajęciach ruchowych odby-
ła się gimnastyka usprawniająca na
krzesłach i z piłkami oraz ćwiczenia
izometryczne i oddechowe. Seniorzy
grali też w kręgle na Xboks Kinect,
a na spotkaniu z fizjoterapeutą Zdzi-
sławem Wołosem poznali zasady ćwi-
czeń prozdrowotnych Falun Dafa oraz
wykonali szereg ćwiczeń pod nadzo-
rem instruktora.
 Podczas zajęć kulinarnych se-
niorzy wypróbowali nowe przepisy na
nietypowe i zdrowe ciasta z warzyw
sezonowych. Wybór padł na ciasto cy-
trynowe z cukinią oraz ciasto z papryką.
 Był też czas na zajęcia artysty-
czne (tworzenie sznurkowych pudełek
ściegiem tkanym i koralików z papieru)
oraz relaks nad stawem, gdzie wśród
dźwięków akordeonu uczestnicy de-
gustowali świeżo złowione i upieczo-
ne ryby oraz ziemniaki z ogniska.


