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Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowi-
cach, które oceniła komisja w składzie:
- przewodniczący Sławomir Bednar-
czuk - inspektor ds. oświaty, kultury
i sportu w UG Werbkowice,
- Elżbieta Swatek-Wańczycka - in-
struktor ds. plastyki w GOK Werbkowi-
ce,
- Agnieszka Pawlos - instruktor ds.
aktywizacji dzieci, młodzieży i kultury
ludowej w GOK Werbkowice.
Wśród nagrodzonych osób znaleźli się:
w kategorii 4-6 lat
- Piotr Ferens, 5 lat, SP Sahryń,
- Filip Węgorek, 6 lat, Przedszkole
„Bajka” w Werbkowicach,
- Tymek Tyras, 6 lat, Werbkowice,
- Iga Zdulska, 6 lat, SP Sahryń,
- Wiktor Ulanowski, 6 lat, PSP Malice,
- Kornelia Litwin, kl. 0 Przedszkole
„Bajka” w Werbkowicach,
w kategorii kl. I-III
- Zuzanna Mielniczuk, kl. I PSP Malice,
- Gabrysia Stojek, kl. II ZS-P Werbko-
wice,
- Aleksandra Pogorzelska, kl. II PSP
Malice,
- Piotr Mokrzecki, kl. III SP Honiaty-
cze,
w kategorii kl. IV-VI
- Gabriel Brzozowski, kl. IV PSP Pod-
horce,
- Weronika Kropop, kl. IV PSP Goz-
dów,
- Julia Gil, kl. V ZS-P Werbkowice,
- Patryk Jakubiak, kl. VI PSP Malice,
- Krzysztof Węgrzynowski, kl. VI PSP

Hostynne Kolonia,
w kategorii kl. VII-VIII
- Jowita Stańko, kl. VII PSP Hostyn-
ne Kolonia,
- Karolina Prus, kl. VIII SP Sahryń. 
Dodatkowo została przyznana nagro-
da Dyrektora GOK Werbkowice dla

Nikoli Lipian z kl. I PSP Gozdów.
 Oficjalne wręczenie nagród
odbyło się 17 grudnia, podczas które-
go uczestnicy otrzymali nagrody rze-
czowe i pamiątkowe dyplomy ufundo-
wane przez przez Gminę Werbkowice
i GOK Werbkowice.

 W mikołajkowy poniedziałek (6.12)
w GOK Werbkowice nagrywany był kolejny
filmik z kulinarnymi inspiracjami Małgorzaty
Obrockiej-Miranowskiej. Tym razem był to
przepis na witrażowe pierniczki. Wykonanie
okazało się bardzo proste a wygląd niezwy-
kle efektowny, nie wspominając już o smaku.
 Nagranie można obejrzeć na naszej
stronie i fanpage a szczegółowy przepis znajdziecie na blogu Małgosi: http://pyszotki.pl/pierniczki-swiateczne/.

PIERNIKI WITRAŻOWE MAŁGOSI - NAGRANIE
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 Przedstawiamy kulturalny rozkład zajęć 2021/2022. Część zajęć ruszyła już od października a na pozostałe za-
praszamy od stycznia.

ROZPOCZĘCIE ROKU KULTURALNEGO 2021/2022
 PONIEDZIAŁKI rozpoczynamy
Małym Konstruktorem - są to zajęcia
łączące w sobie animację, plastykę
a nawet kulinaria. Podczas listopado-
wych spotkań (8 i 15) tematem zajęć
była jesień - uczestnicy wykonali je-
sienne plakaty z zebranych własno-
ręcznie liści oraz szyli dynie. Grudzień
(6, 13 i 20) obfitował w świąteczne
klimaty, były: mikołajki z masy solnej
przeplatane zabawami sensorycznymi
i przebierankami, witrażowe pierniczki
oraz dekoracje i zabawy choinkowe.
Zajęcia prowadzą nasze animatorki:
Aga i Edi. Zajęcia odbywają się w gru-
pie (dzieci w wieku 6-12 lat) i są dar-
mowe.

Tego dnia odbywają się również: Nauka śpiewu i gry na pianinie prowadzone przez instruktorów z Hrubieszowskiego
Towarzystwa Muzycznego. Nauka gry na pianinie odbywa się też w środę. Są to zajęcia indywidualne i odpłatne.

 Od stycznia we WTORKI zapraszamy na Zajęcia plastyczne, które poprowadzi nasza plastyczka Ela. Uczestni-
cy na zajęciach będą realizować własne wizje bez pouczania i tworzyć za pomocą najprostszych technik plastycznych.
Zajęcia są darmowe i odbywają się w grupie (dzieci i młodzież).

 W ŚRODY w myśl zasady: „Tu się nie uczymy! Tutaj się bawimy!” odbywają się zajęcia z cyklu Angielski to baj-
ka! Dzieci poznają nie tylko język ale również brytyjska kulturę, ciekawostki i muzykę. Zajęcia mają formę zabaw i ani-
macji, a uczestniczące w nich dzieci intuicyjnie przyswajają obcy język. Rysują, skaczą, słuchają krótkich opowiastek
- wszystko to z dużą dozą śmiechu. Podczas grudniowych spotkań (8, 12, 22) dzieci wykonały niby bombki w kolorach
angielskiej flagi, pomagały Mikołajowi, który zgubił pompon od czapki, walczyły dzielnie na gazetowe śnieżki i przewró-
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REMONT GOK
 Trwa remont dachu budynku Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Prace przebiegają
zarówno na zewnątrz budynku, jak i we
wnętrzu pomieszczeń Biblioteki. Wykonaw-
cą robót jest firma F.H.U. DACHMAX z Cew-
kowa, a inwestorem Gmina Werbkowice.
Prace przebiegają bardzo sprawnie i sta-
rannie. Cieszymy się bardzo, w końcu znik-
ną plamy i zacieki ze ścian i sufitów po-
mieszczeń. Będziemy mieli solidny dach
nad głową, a tym samym ustanie postę-
pująca od lat degradacja całego budynku. 
 Uradowani, że GOK zyska na wi-
zerunku, postanowiliśmy wykonać napis
informujący o nazwie naszej instytucji.
Od grudnia na frontowej ścianie budynku
widnieje napis: Gminny Ośrodek Kultury.

 W CZWARTEK pod okiem instruktor Pauliny Bana-
szek ze szkoły tańca z Hrubieszowa Banana Fitness ćwi-
czy grupa taneczna Zumba Kids. Zajęcia skierowane są
do dzieci w wieku 4-12 lat, które uczą się prostych kro-
ków tanecznych przy porywającej muzyce. W listopadzie
i grudniu grupa uczyła się układu świątecznego. Efekty
ich pracy można obejrzeć na stronie i fanpage GOK Wer-
bkowice. Zajęcia są grupowe i odpłatne.

ciły niejednego bałwana. Do świątecz-
no-zimowych zabaw nastrajały je an-
gielskie kolędy. Pierwszy raz piekły
ciastka posługując się językiem angiel-
skim a podczas Christmas tea party
zachowały powagę godną brytyjskiej
królowej! Zajęcia prowadzi nasza ani-
matorka Gosia, są bezpłatne i odbywa-
ją się w grupie (dzieci w wieku 5-9 lat).

 W PIĄTKI od stycznia powróci na deski sceny Grupa teatralno-muzyczna. Tego dnia będzie się też spotykać
Młodzieżowa grupa wokalna. Będą to zajęcia grupowe i bezpłatne a poprowadzi je nasz instruktor Krzysiek.


