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MIĘDZY KSIĄŻKAMI

DOFINANSOWANIE Z NPRC NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH
 Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w kwocie 8050,00 zł na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach kierunku Interwencji
1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025

 29 października 2021 Gminna
Biblioteka Publiczna w Werbkowicach
organizowała eliminacje gminne 25.
Jesienny Konkurs Recytatorski. Celem
konkursu było rozwijanie zaintereso-
wań poetyckich, uwrażliwienie na pięk-
no poezji oraz doskonalenie umiejętno-
ści recytatorskich.
 W eliminacjach uczestniczyło
12 młodziutkich i utalentowanych
recytatorów z naszej gminy, których

ELIMINACJE GMINNE 25. JESIENNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

WARSZTATÓW CIĄG DALSZY

oceniła komisja w składzie: Marzanna
Muzyczuk (bibliotekarz, instr. do spraw
recytacji MBP Hrubieszów), Elżbieta
Swatek-Wańczycka (instr. plastyki
GOK Werbkowice), Zofia Kowalska
(bibliotekarz GBP Trzeszczany).
Komisja postanowiła nagrodzić:
- Krzysztofa Węgrzynowskiego z PSP
Hostynne Kolonia,
- Karolinę Prus z SP Sahryń,
- Kacpra Kalembę z SP Sahryń,

oraz przyznać wyróżnienia:
- Zuzannie Musur z SP Sahryń,
- Jakubowi Kaźmierczukowi z SP
Sahryń,
- Zofii Bieńko z PSP Podhorce.
 Wszystkim uczestnikom kon-
kursu dziękujemy za udział i zachęca-
my do spotkań z poezją nie tylko pod-
czas konkursów recytatorskich.

Z ŻYCIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

 W listopadzie i grudniu odbyły się 4 ostatnie zajęcia warsz-
tatowe dla KGW z terenu gminy Werbkowice organizowane przez
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej okręg Zamość. Tematy-
ka wszystkich spotkań nawiązywała do świąt Bożego Narodzenia. 
 13 listopada uczestniczki wykonywały akrylowe bombki cho-
inkowe zdobione metodą decoupage, częściowo malowane farbami
oraz miejscami posypywane brokatem. Zajęcia poprowadziła Mariola
Głuszko z Eco-Folk Krynice. 
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Z ŻYCIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

 Podczas kolejnego spotkania
(27.11) panie wykonywały świeczniki
z gliny. Uczestniczki pod okiem instruk-
tora wykonywały poszczególne ele-
menty świecznika, następnie łączyły
je w całość i odciskały na nich moty-
wy roślinne. W trakcie panie poznały
ciekawostki z zakresu historii ceramiki.
Warsztaty poprowadził Pan Mirosław
Lipski z pracowni ceramiczno-arty-

stycznej „WartO bo z ROZTOCZA”.
 W pierwszą sobotę grudnia
(4.12) tematem warsztatów były ser-
ca, które można powiesić na choince.
Takie serce jest proste do wykonania
a zarazem bardzo efektowne - wystar-
czą odpowiednie materiały oraz odro-
binę precyzji i element dekoracyjny go-
towy. Warsztaty poprowadziła Joanna
Patron z Zamojskie Centrum Rękodzieł

„W Ramach Sztuki”.
 Ostatnie spotkanie (11.12) do-
tyczyło potraw świątecznych. Panie
przygotowywały takie dania jak: tatar
z pstrąga tęczowego z sodziakiem,
zupa warzywna, pierś z kaczki z bu-
raczkami i kaszotto z kaszy bulgur.
Warsztaty poprowadził Marcin Sikora
- Szef Kuchni w Restauracji Esencja
w ARTIS Hotel & SPA Zamość.

KOLEJNE SUKCESY PAŃ Z KGW „ORLIKI” Z WILKOWA!
 14 grudnia br. został rozstrzygnięty konkurs Bożonaro-
dzeniowy organizowany przez Województwo Lubelskie oraz
Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Konkurs odbył się w trzech kategoriach: piernikowa ozdoba
świąteczna, lubelski stroik świąteczny, tradycyjna ozdoba cho-
inkowa. Wręczenie nagród odbyło się w dniach 18-19 grudnia
w Chełmie podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. W pierw-
szej kategorii z 69 prac nagrodzono 20 a wśród laureatów
znalazła się Jadwiga Gnasiuk. W drugiej kategorii natomiast
nagodzona została Monika Poninkiewicz, ze 103 prac wybra-
no również 20. Gratulujemy naszym Paniom!

KLUB SENIOR+

fot. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

SENIORZY POD SKRZYDŁAMI GOPSu
 Od listopada funkcjonowanie
Klubu Senior+ koordynuje Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Werb-
kowicach. Zajęcia odbywają się jed-
nak w niezmienionej formie w Gmin-
nym Ośrodku Kultury, a seniorzy wy-
kazują się kreatywnością, przyjmują
rolę kucharzy, serfują po Internecie
oraz wytężają umysły.
 W ramach zajęć kreatywnych

4 listopada seniorzy z  stworzyli dwa
wspólne dzieła. Korzystając z jesien-
nych darów natury (barwnych liści, je-
siennych owoców i kwiatów oraz szy-
szek) wykonali wianki na drzwi, które
można było później zobaczyć w holu
GOK Werbkowice. Zajęcia wymagały
współpracy i kompromisów - wszyst-
kie pomysły należało połączyć w jed-
no dzieło.
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KLUB SENIOR +

NOWINY Z GMINY

 Trening umysłu to spotkania
seniorów zmuszające do wysiłku umy-
słowego. 9 listopada pod pozorem roz-
wiązywania rozsypanek słownych i li-
terowych oraz krzyżówek i słownych
łamigłówek, seniorzy ćwiczyli swoje
umysły. Odbyło się to oczywiście na
zasadzie dobrowolności i wesołej za-
bawy, gdyż wtedy mózg najlepiej przy-

swaja wiedzę.
 16 listopada seniorzy zmierzy
i się w kuchni z dynią. Zajęcia kulinar-
ne to jedne z bardziej ulubionych zajęć
seniorów. Głównym ich tematem była
dynia hokkaido, która w ciągu ostat-
nich lat zdobyła sporą popularność na
polskich stołach, okazuje się jednak,
że nie w domach seniorów. Uczestnicy

zajęć poznali trzy przepisy na przygo-
towanie różnych  dań na bazie jedne-
go produktu: zupę z dyni, frytki dynio-
we oraz dynię pieczoną na słodko.
Nowo poznane wariacje na temat dyni
zainspirowały seniorów do przygoto-
wania dań w domu, ponieważ dynio-
we smaki bardzo przypadły seniorom
do ich gustów.

SUKCES MLKS KRYSZTAŁ WERBKOWICE
 16 grudnia br. odbyło się spotkanie partnerskie Wójta Agnieszki
Skubis-Rafalska oraz przedstawicieli Kryształ Werbkowice: trener Jacek
Ziarkowski i Piotr Kot. Rozmowy dotyczyły kierunków współpracy oraz
sukcesu Klubu. Wójt wręczyła upominki promocyjne oraz listy gratulacyj-
ne w związku z zajęciem przez MLKS Kryształ Werbkowice I miejsca na
półmetku rozgrywek o mistrzostwo IV ligi lubelskiej. To ogromny sukces,
cieszący Gminę i kibiców. Przedstawiciele Klubu wręczyli Wójtowi Gminy
Werbkowice podziękowania za wieloletnią współpracę i wsparcie finan-
sowe oraz piłkę z podpisami trenera i piłkarzy „Kryształu” Werbkowice.
Pani Wójt w imieniu własnym oraz wszystkich miłośników piłki nożnej
serdecznie gratulujemy całej Drużynie i życzymy kolejnych sukcesów.

SPOTKANIE HRUBIESZOWSKIEGO ŚRODOWISKA HARCERSKIEGO
 Dzień przed Wigilią (23.12.2021) w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyło się spotkanie opłatkowe
i 1 HDH „Ogień” 1 HDH „Sosna”. W spotkaniu uczestniczyła pani Wójt Agnieszka Skubis-Rafalska. Spotkanie stało się
też okazją do wspólnego nagrania kolęd, które można obejrzeć na stronie i fanpage GOK Werbkowice.


