
News Szkolny
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Zespół Szkół w
Werbkowicach
ul. Jana Pawła II 17
22-550, Werbkowice

Numer 3 04/17

GIMNAZJUM WERBKOWICE MISTRZEM POWIATU 
W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW

12 kwietnia 2017 roku na  ,,Orliku’’ przy Zespole Szkół  w
Werbkowicach odbyła się Powiatowa Gimnazjada piłki nożnej
chłopców Szkolnego Związku Sportowego. To nasi chłopcy
zdobyli Mistrzostwo Powiatu. ,,Jesteśmy z Was dumni''-  mówią
nauczyciele, koledzy oraz Dyrekcja szkoły.

Klasyfikacja miejsc:
I miejsce – ZS Gimnazjum
Werbkowice
II miejsce – ZSM nr 1 w Hrubieszowie
III miejsce – ZSM nr 3 w Hrubieszowie
IV miejsce – ZS nr 2 „Staszic” w
Hrubieszowie
V miejsce – ZSM nr 2 w Hrubieszowie
VI miejsce – Gimnazjum Dołhobyczów

     
Zawody          
sędziowali:
    A. Sawicki, 
    T. Magdziak, 
     B. Sadowski

    Organizacja i
przeprowadzenie
    B.Sadowski

Gimnazjada 2017 Reprezentacja Werbkowic

       W tym numerze!

Wywiad z Sekretarz Gminy Panią
Moniką Podolak
Relacja ze Święta Szkoły
W cyklu poznaj swojego szkolnego
kolegę: Kacper Pruś

.
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           EDYTORIAL REDAKTOR NACZELNEJ 

Redaktor naczelna

Junior Dziennikarze wręczają drugi numer gazety

                  REDAKCJA "NEWS SZKOLNY" - PISZEMY DLA WAS I O WAS
Redakcję miesięcznika tworzą: Ćmiel Wiktoria (3a), Jędrzejewski Łukasz (3a), Knap Jagoda (3a),
Litwińczuk Kamila (3a), Misiarz Sebastian (3 a), Mociak Joanna (3a), Musur Agata (3a), Musur Patryk (3a),
Rajtak Szymon (3b) Reszczyńska Natalia (3a), Skowyra Joanna (3a), Surdacki Jakub (3a). Do grona
młodszych redaktorów należą: Gnasiuk Martyna (V), Jóźwiak Maja (III), Kaliszczuk Emilka (IV), Kokoć
Renata (V), Lal Iga (II),  Musur Milena (IV), Pruś Kacpr (IV), Pruś Maja (IV), Sanek Kacper (IV), Szewczuk
Magdalena (VI), Ślusarz Estera (II), Walat Ewelina (V).

               Dzień Matki 
 Dzień Matki swych początków sięga do czasów starożytnych Greków i
Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie symbole płodności i
urodzaju. W późniejszych czasach cesarstwo rzymskie przyjęło
chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wyznawania innych bogów.
Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą niedziela u
matki. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów
i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał
do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny
światowej. 

       W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie. W tym dniu matki są zwykle
obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci.  Święto to ma na celu
okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie.
        Zachęcam wszystkie mamy oraz mieszkańców Gminy Werbkowice do lektury naszej gazety. W tym
numerze poznamy bliżej Sekretarz Gminy Panią  Monikę Podolak oraz naszego szkolnego kolegę Kacpra Pruś.
Zobaczymy między innymi: fotoreportaże ze Święta Szkoły w Werbkowicach i w Sahryniu.

    

E.Bulisz

.
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Na taki Dzień Dziecka
czekaliśmy!

.

.

W Zespole Szkół Werbkowice odbędzie się huczne
świętowanie Dnia Dziecka. Będzie to największe
wydarzenie tego roku w naszej szkole, przygotowane
z myślą o najmłodszych i młodzieży. Podczas imprezy
na wszystkich będą czekały wspaniałe atrakcje -
liczne konkursy, pokazy i interesujące warsztaty. Nie
zabraknie  słodkiej waty i popcornu.- Zapraszam
wszystkich bardzo serdecznie do zabawy tego dnia.
Dzień Dziecka to piękne święto, które mam nadzieję,
że nasze dzieci będą miło wspominać, gdy już będą
dorosłe - mówi pani Dyrektor Marta Pietrusiewicz.  

.

.

4 czerwca 2017 roku w Amfiteatrze w Werbkowicach
odbędzie się już po raz ósmy Festiwal Kapel Ulicznych
i Podwórkowych. Wydarzenie ma zasięg
ogólnowojewódzki i co roku przyciąga coraz więcej
osób. Impreza rozpocznie się o godzinie 15.00.

.

.

Honorowy
Patronat nad
wydarzeniem
objął Biskup 
Zamojsko -
Lubaczowski
Marian
Rojek. 

VII Międzypowiatowy
Festiwal Pieśni i

Piosenek Maryjnych

27 maja o godzinie 11.00 w
Kościółku Parafialnym odbędą
się przesłuchania dzieci i
młodzieży do siódmego
Festiwalu Pieśni i Piosenek
Maryjnych. Eliminacje w
kategorii dorosłych będą miały
miejsce 28 maja o godzinie
11.00 w Amfiteatrze w 
Werbkowicach. Podczas
konkursu będzie można
zobaczyć i posłuchać solistów
oraz zespoły wokalne i
wokalno-instrumentalne. W tym
roku Honorowy Patronat nad
wydarzeniem objął Biskup
Zamojsko-Lubaczowski Marian
Rojek. Serdecznie zapraszamy!

.

    AKTUALNOŚCI Z GMINY I SZKOŁY
                   ECHO WERBKOWIC

.

.

.

.

.

.

.
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W uroczystości wzięli udział
Władze Gminy, Dyrekcja i
uczniowie oraz nauczyciele i
pracownicy naszej szkoły. Nie
zabrakło także przedszkolaków. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą w Kościele Parafialnym w
Werbkowicach. Następnie
przedstawiciele samorządu gminy
wraz z dyrekcją szkoły i
zaproszonymi gośćmi udali się pod
Pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie
uczniowie złożyli wiązanki kwiatów.
Z tej okazji uczniowie przygotowali
piękną akademię, po której pani
dyrektor Marta Pietrusiewicz
wręczyła dyplomy i nagrody
rzeczowe laureatom różnych
konkursów. 

Wójt Gminy Pan Lech Bojko

Dyrekcja szkoły z uczniami .

Poczet szkoły

.

ŚWIĘTO SZKOŁY W WERBKOWICACH
12 maja 2017 roku obchodziliśmy uroczyste święto Szkoły im. Polskich Noblistów

.

. .

.

.
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. .

.

.

. .

W GOK  odbyła się akademia przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej pod kierunkiem pani Anny
Czarneckiej. Uczniom udało się rozbawić publiczność do łez. Młodzież gimnazjalna również z tej okazji
przygotowała inscenizację pod tytułem "Miłość w poezji Wisławy Szymborskiej - literackiej noblistki". Do
przedstawienia przygotowywały starszych uczniów pani Alicja Kusiak i pani Dorota Abramiuk. Wszystkim bardzo
podobały się tegoroczne obchody święta naszej szkoły.

Zakończeniu święta naszej szkoły towarzyszyły liczne
konkursy przygotowane przez panią Danutę
Wójtowicz, które odbyły się już na terenie Zespołu
Szkół w Werbkowicach. Ponadto zgromadzeni
uczniowie, nauczyciele i pozostali goście mogli tego
dnia zobaczyć prezentację poświęconą polskiej
noblistce Wisławie Szymborskiej, którą przygotowała z
uczniami pani Dorota Kędziora. 

. .

.

.

. .
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Sekretarz Gminy Werbkowice Pani Monika Podolak

Każdy ma swoje miejsce na ziemi, moje jest tu, w Werbkowicach,
wśród mojej rodziny, przyjaciół i mieszkańców - wspaniałych ludzi –

z którymi mam zaszczyt i przyjemność żyć i pracować.

Czy uważa Pani, że kobietom
udało się wykorzystać
otrzymane prawa i zmienić
swoją pozycję?

Zdecydowanie tak. Dzięki
wywalczonym prawom zmianie
uległo pojmowanie ról kobiet i
mężczyzn. Kiedyś kobieta
zajmowała się wyłącznie
domem i rodziną, dziś te
obowiązki często przejmuje
mężczyzna. Kobiety dzisiaj są
silne, niezależne, mają własne
domy, pracę, utrzymują
niezależność finansową,
świetnie radzą sobie we
współczesnym świecie.
Pozostając w domu z dziećmi,
również potrafią wykonywać
pracę, dokształcać się i
rozwijać. Posiadanie rodziny i
poświecenie się ognisku
domowemu nie przekreśla
kobiecej kariery, staje się wręcz
motorem do podjęcia wielu
innych działań.

Czy dzisiaj kobietom jest
łatwiej konkurować z
mężczyzną o stanowisko?

Nigdy nie doświadczyłam tego,
że przez to, że jestem kobietą,
było mi trudniej konkurować
z mężczyznami o pracę. Wydaje
mi się, że najważniejsze są
kwalifikacje i kompetencje
pracownika, jego potencjał, a to
jaką ma płeć nie powinno mieć
jakiegokolwiek znaczenia.
Chociaż z mediów dowiadujemy
się, że niestety, nie zawsze tak
jest…

Jakie cechy typowe dla kobiet
pomagają w wykonywaniu
obowiązków?
Na pewno lojalność,
odpowiedzialność, empatia,
podzielność uwagi, dbałość o
szczegóły i poczucie estetyki.

Jak radzi sobie pani na
zajmowanym stanowisku?
To pytanie tak naprawdę
powinno być skierowane do
mojego szefa, czyli Pana Wójta.
Trudno jest obiektywnie ocenić
swoją pracę. Od ponad 4 lat
zajmuję stanowisko Sekretarza
Gminy Werbkowice. Staram się
wykonywać swoją pracę
najlepiej jak potrafię, uczciwie,
odpowiedzialnie i sumiennie.
Urzędnicy, tak jak uczniowie, są
oceniani. 

Pani Monika Podolak ukończyła
administrację na Wydziale
Prawa i Administracji UMCS
w Lublinie.

Ostatnio dostałam od Wójta -
mówiąc szkolnym językiem –„
5” (nasza skala ocen: od
niezadowalającej do bardzo
dobrej).

Co dodaje pani sił w trudnych
sytuacjach?
Nikt nie przeżyje za nas
trudnych chwil, ale potrzebujemy
innych ludzi, aby je przetrwać. W
trudnych sytuacjach sił dodaje
mi moja rodzina i przyjaciele.

Z czym wiążą się obowiązki
wykonywane przez panią?
Jak wiecie szefem Urzędu
Gminy jest Pan Wójt, który ma
bardzo dużo różnych
obowiązków i zadań. Często
wiążą się one licznymi
spotkaniami czy wyjazdami. 

.
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Każdy ma swoje miejsce na ziemi,
moje jest tu, w Werbkowicach,
wśród mojej rodziny, przyjaciół i
mieszkańców - wspaniałych ludzi –
z którymi mam zaszczyt
i przyjemność żyć i pracować.

Jak pani spędza czas wolny?
Z czasem wolnym to bywa różnie,
zwłaszcza jak się godzi pracę
zawodową z życiem rodzinnym.
Jakiś czas temu mój mąż namówił
mnie na przejażdżkę motorem. Nie
ukrywam, że na początku byłam
stanowczo na „nie”, ale
spróbowałam i okazało się, że to
naprawdę fajna sprawa. Już nie
mogę doczekać się cieplejszych
dni na wspólny wypad np. do
Krasnobrodu. Poza tym w wolnym
czasie piszę rymowanki. Póki co
do szuflady, chociaż, kto wie, może
dla redakcji „Newsa Szkolnego”
zrobię wyjątek?

Jakiej muzyki pani słucha?
Słucham różnej muzyki, w
zależności od nastroju i od tego co
robię. Lubię stare, polskie zespoły
rockowe: Maanam, Lombard,
Budka Suflera. Ale chętnie też
słucham Ani Dąbrowskiej i Davida
Guetta. A ostatnio, dzięki mojej
córce, odkryłam rapera – B.R.O.

Dlatego w Urzędzie jest taki ktoś
jak sekretarz, który kieruje
prawidłowym funkcjonowaniem
całego Urzędu. Zakres obowiązków
sekretarza jest bardzo duży.
Wszelkie wnioski, skargi, udzielanie
informacji publicznej, właściwy
obieg pism w Urzędzie,
zarządzanie pracownikami - to
właśnie moja praca. Od prawie 2 lat
prowadzę również profil naszej
Gminy na Facebooku, do którego
polubienia serdecznie zapraszam.
Ciekawostką jest to, że pomimo
tego, że sekretarz jest
pracownikiem podległym wójtowi, to
właśnie on jest jedyną osobą, która
może Wójtowi udzielić urlopu :)
Sekretarz, poza wójtem
oczywiście, przyjmuje największą
ilość interesantów w różnych
sprawach. Dodam, że jeżeli
uczniowie Zespołu Szkół w
Werbkowicach, mieliby jakąś
sprawę, problem albo ciekawy
pomysł, żeby np. zrobić coś w
naszej Gminie, to zawsze mogą
przyjść do mnie do Urzędu. Pracuję
w pokoju nr 5 na piętrze. W miarę
możliwości postaram się pomóc.

Jakie ma pani cele na
przyszłość?
Woody Allen kiedyś powiedział
„Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga,
opowiedz mu o twoich planach
na przyszłość”. Dlatego staram się
nie planować zbyt dużo. Swoją
przyszłość wiążę z dalszą pracą na
rzecz naszej gminy.

Czy lubi pani czytać książki?
Jeśli tak, to jakie?

Lubię czytać książki. Jednak z
przykrością muszę stwierdzić, że
najczęściej czytam ustawy
i rozporządzenia. Zaległości
książkowe staram się nadrobić
podczas urlopu. Interesuję się
historią, w szczególności II wojną
światową. Z lżejszej literatury lubię
Katarzynę Grocholę.

Pani Sekretarz Gminy
przyjmuje w Urzędzie Gminy na
pierwszym piętrze.
tel. 84 657 20 80 w. 34
e-mail: sekretarz@werbkowice.pl

Pani Sekretarz wręcza dyplomy

Sekretarz Gminy Pani Monika PodolakPani Sekretarz Dzień Strażaka

.

..
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             "RYMY DO NEWSA"
                     Monika Podolak 

W Werbkowicach, przy
papieskiej ulicy,
najpiękniejsze są w
okolicy,
szkolne budynki.
Szczelne okna i ciepłe
tynki
od niedawna mają,
które Szkole zapewniają,
odpowiedni poziom
izolacji,
po gruntownej
termomodernizacji.

Przy Szkole zamiast
klepiska,
nowoczesne są boiska,
place zabaw i siłownie
sportowe.
A wójt ma już plany
gotowe,
na bieżnię
lekkoatletyczną -
od południa z ulicą
Mickiewicza styczną.

Tam gdzie teraz rośnie
trawa,
będzie bieżnia, skocznia
i trenerska ława.

Będą też nowe pomoce
dydaktyczne -
do sali chemicznej,
biologicznej i fizycznej.
Już wkrótce bowiem
Gmina dostanie, na
doposażenie Szkoły
unijne dofinansowanie.

I do werbkowickiej
podstawówki zakupi:
nowe mikroskopy,
optyczne lupy,
teleskopy,
mierniki, aparaty,
przyrodnicze preparaty,
i chemiczne odczynniki,
by lepsze były
sprawdzianów wyniki.

A dla uczniów będą
zajęcia dodatkowe -
ze środowiska i
oczywiście językowe.

I jeszcze nowe będzie
ogrzewanie,
i ciepłej wody grzanie w
kranie,
bo z ekologią Szkoła
trafia w czas -
system ogrzewania
będzie na gaz.

Pisać by można dalej o
Szkole rymy,
ale długiego tekstu w
„Newsie” nie zmieścimy.
Więc kończąc gratuluję
dziennikarskiej akcji.
Życzę uśmiechu. Niech
wszyscy do wakacji,
mają tylko wesołe miny.
Pozdrawiam serdecznie -
Sekretarz Gminy.

Werbkowice, kwiecień 2017

Pani Monika Podolak

Sektetarz Gminy M. Podolak

przemawia Pani M. Podolak

.

.

.
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Już wkrótce poznamy nowe Gwiazdy Estrady!

Gwiazdy Estrady 2016

Gwiazdy Estrady 2016 zdjęcie Elżbieta Bieńkowska Bulisz

Iga Lal

   PATRONAT
HONOROWY

              KONKURSU 
     "GWIAZDY ESTRADY
2017" 

       Wójt Gminy Werbkowice 
                  Pan Lech Bojko

    Dyrektor Zespołu
Szkół           w Werbkowicach
        Pani Marta Pietrusiewicz

 Zapraszamy do udziału

Joanna Mociak

.

Gwiazdy Estrady 2017
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Zarys administracyjny

Nasza mała ojczyzna nie jest
wielką aglomeracją, co jednak
nie odbiera jej wartości. Tu
można znaleźć spokój, cieszyć
oko pięknem przyrody i
oddychać świeżym powietrzem.
Nasza gmina usytuowana jest w
województwie lubelskim, w
powiecie hrubieszowskim.
Swym obszarem obejmuje 18
715 ha, czyli 14,83%
powierzchni powiatu. Nasza
gmina sąsiaduje z gminą
Hrubieszów, gminą Mircze,
gminą Tyszowce, gminą
Miączyn oraz gminą
Trzeszczany. Główną siedzibą
są Werbkowice zlokalizowane
przy drodze krajowej numer 74
na trasie Zamość – Hrubieszów.

  WERBKOWICE - NASZA MAŁA OJCZYZNA
Co właściwie wiemy o miejscu, w którym mieszkamy, dorastamy? Miejsce naszego zamieszkania będzie nam
zawsze bliskie. Wydaje się, że znamy je bardzo dobrze, przecież tu mamy rodziny, przyjaciół i znajomych, tu
spędzamy najwięcej czasu, ale czy aby na pewno tak dobrze znamy naszą lokalną ojczyznę?

Budowa bloku w Werbkowicach Park w Werbkowicach

Osiedle w Werbkowicach dawniej

. .

.
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.

Kościół pw. WNMP i św. Michała Archanioła został
wzniesiony w 1864 przez Antoniego Szydłowskiego,
na miejscu starszej cerkwi prawosławnej z 1690. W
1919 cerkiew została przejęta przez parafię
rzymskokatolicką i rekoncyliowana na kościół.

ul. Zamojska ul Zamojska aktualnie

ul. Piłsudskiego ul. Piłsudskiego

.

.

. .

. .
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Adelina, 
Alojzów, 
Dobromierzyce,
Gozdów, 
Hostynne,
Hostynne-Kolonia,
Honiatycze,
Honiatycze-Kolonia,
Honiatyczki,  
Konopne,
Kotorów, 
Łotów, 
Łysa Góra,  
Malice, 
Peresołowice,
Podhorce,
Sahryń,
Sahryń-Kolonia,
Strzyżowiec,
Terebiniec,
Terebiń,
Terebiń-Kolonia,
Turkowice, 
Werbkowice, 
Wilków, 
Wilków-Kolonia,
Terebiń-Zady,
Wronowice, 
Zagajnik.

Czy poznajesz to miejsce w Werbkowiacach?

Czy poznajesz tę ulicę?

Aż trudno uwierzyć, że to centrum Werbkowic

Budowa osiedla w Werbkowicach

.

.

.

.
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                     Co słychać w ,,Bajce''
                u naszych przedszkolaków?

Iluzjonista Magik czarował w ,,Bajce'' 21. 04.

          Przedszkolaki z ,,Bajki’’ na wycieczce
                               w Krasnobrodzie

Piękna pogoda sprzyjała zwiedzaniu, spacerom po
ścieżkach wytyczonych wśród lasów sosnowo-
jodłowych i bukowych z doskonale zachowaną i bogatą
roślinnością poszycia.
Dzieci z zainteresowaniem oglądały ciekawe okazy
ptactwa w mini – ogrodzie zoologicznym, tuż obok
zabytkowego spichlerza. Są tu: pawie, gołębie,
bażanty, kuropatwy i inne.

przedszkolaki w Krasnobrodzie

Krasnobród posiada niezaprzeczalne walory
klimatyczne, które stanowią o jego dużej atrakcyjności,
jako miejscowości wypoczynkowo-wczasowej i
uzdrowiskowej. Przyjeżdżający latem wypoczywają
nad dobrze zagospodarowanym zalewem.

co ciekawego widzą dzieci?

spacer po lesie

.

.

.

.
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Laureat konkursu wojewódzkiego Kacper Pruś

Wywiad z  Kacprem
przeprowadzili młodzi
dziennikarze z klasy IV
 
Natalia Bałakut : Jakie to uczucie być zwycięzcą?
Kacper: Kiedy zostałem laureatem konkursu ,,Numer
alarmowy 112” poczułem radość i satysfakcję z
wygranej.

Swatowska Wiktoria: Jakie nagrody dostałeś?
Kacper: Dostałem dyplom oraz  nagrody rzeczowe:
ładowarkę, kamizelkę odblaskową, pluszaka, długopis,
kubek i najważniejsze - uścisk dłoni wojewody
lubelskiego pana Przemysława Czarnka.

Ewelina Panek:  Czy chętnie bierzesz udział w
konkursach? Jeśli tak, to w jakich?
Kacper: Chętnie biorę udział w konkursach np.
plastycznych i przyrodniczych.

Magdalena Krzyszczuk: Ilu było laureatów tego
konkursu? 
Kacper: Było trzech laureatów tego konkursu i trzy
główne miejsca.

Oliwia Jędrzejewska: Co lubisz robić w wolnym
czasie?
Kacper: Lubię jeździć na rolkach,  rowerze i układać
klocki LEGO.

Iga Pastoszuk: Czy byłeś nagradzany w innym
konkursie?
Kacper: Tak, zdobyłem II miejsce w powiatowym
konkursie  plastycznym pt. ,,Uroki zimy” oraz
dwukrotnie I miejsce w szkolnym konkursie
przyrodniczym i wyróżnienia w szkolnych konkursach
plastycznych.

Jeszcze raz Kacprowi serdecznie gratulujemy!

NUMER  ALARMOWY 112

Tam nad lasem łuna bije,
Stary niedźwiedź z bólu wyje.

Wokół trwoga i panika,
Drzewa płoną i las znika.

Ktoś zadzwonił po ratunek,
Bo zobaczył z dala łunę.

Dyspozytor sto dwanaście
Przyjął w mig zgłoszenie straszne:

,,Sto dwanaście, sto dwanaście
Stary las się pali właśnie!
Las się pali, las się pali,

Proszę byście przyjechali!’’

Już syreny słychać w dali,
Bo strażacy wyjechali.

Ogień stłumić się udało,
Bo wielu ludzi współpracowało.

autor wiersza:
Kacper Pruś 

Poznajemy swojego szkolnego kolegę!
W tym numerze wywiadu udzielił Kacper Pruś

.
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                 Konstytucja 3 Maja 1791 roku

 

.

  

                          226 ROCZNICA
         UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

                            Konstytucja 3 Maja

to ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. 

Była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po
konstytucji amerykańskie z 1787 roku) nowoczesną
konstytucją.  
Zmieniła ona ustrój państwa na monarchę
dziedziczną,  ograniczyła znacząco demokrację
szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w
sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi,
wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i
szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa,
w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia
pańszczyzny.

koncert w wykonaniu uczniów ZS Werbkowice

Konstytucja uznawała
katolicyzm za religię panującą,
jednocześnie zapewniając
swobodę wyznania choć
apostazja, czyli odejście od
katolicyzmu, było nadal
przestępstwem.Liczebność
armii miała wzrosnąć do 100
tys. żołnierzy.Wprowadzono
stałe podatki – 10% dla
szlachty, 20% duchowieństwa.
Co 25 lat od uchwalenia
Ustawy Rządowej zbierać się
miał Sejm Konstytucyjny, w
celu rozpatrzenia zmian
konstytucji.

.

.
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        Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 
                    w Karate Shinkyokushin

mistrzostwa w karate - ZS Werbkowice

mistrzostwa o puchar Wójta Gminy Werbkowice SHINKYOKUSHIN

                 MISTRZOSTWA 
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

W KARATE SHINKYOKUSHIN
                     O PUCHAR WÓJTA GMINY WERBKOWICE

odbyły się w hali sportowej Zespołu Szkół w Werbkowicach 6 maja 2017
roku o godzinie 10:00

.

. .
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       GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

Ksiądz proboszcz Adam Siedlecki

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

Wójt Gminy Pan Lech Bojko

DZIEŃ STRAŻAKA
7 maja 2017 roku w Werbkowicach odbyły się gminne
obchody Dnia Strażaka oraz uroczystość nadania
sztandaru oddziałowi gminnemu ZOSP RP w
Werbkowicach. W kościele pod wezwaniem św.
Michała Archanioła odbyła się uroczysta msza św.
podczas której proboszcz parafii  Adam Siedlecki
poświęcił sztandar. 

W czasie Mszy Świętej proboszcz parafii Werbkowice
ksiądz Adam Siedlecki skierował wiele pięknych słów
do strażaków oraz podkreślił, że w swojej działalności
zawsze kierują się zasadą „Bogu na chwałę, ludziom
na ratunek”. 

       Straż pożarna, dawniej straż ogniowa – 

zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i
walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami 
dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska
naturalnego. 

Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie
skutków klęsk żywiołowych i katastrof.
Do zadań specjalnych wykonywanych przez straż
pożarną należy ratownictwo: 

biologiczne, chemiczne, medyczne,
poszukiwawcze, radiologiczne, wysokościowe.

Ochotnicza Straż Pożarna w Werbkowicach
Misja
1. Prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym
zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami
samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych
w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i
zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony
przed nimi. 

.

.

.
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              Wspaniała zabawa w bibliotece

Pani Barbara Lis z uczniami z Honiatycz

Uczniowie klas I-III Szkoły
Podstawowej  w  Honiatyczach

23 maja 2017 roku odwiedzili oni
Gminną Bibliotekę Publiczną w
Werbkowicach. Pani Barbara Lis
zapoznała ich z funkcjonowaniem
biblioteki oraz z ogólnymi zasadami
korzystania z księgozbioru.

prezentacja księgozbioru

Twórczość Juliana     Tuwima
była inspiracją wielu   zabaw 

Dzieci z zainteresowaniem
uczestniczyły w zajęciach i
wspaniale radziły sobie ze
zleconymi im zadaniami. Wizyta dla
uczniów była znakomitą zabawą. 

zainteresowni uczniowie wybierają książki

.

.

.
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               XXXVI Mały Konkurs Recytatorski

uczestnicy konkursy z opiekunami

W G O K w Werbkowicach 15 maja odbyły się
eliminacje gminne M K R. Komisja przesłuchała 20
recytatorów - uczniów szkół podstawowych Gminy
Werbkowice. Po przesłuchaniu wszystkich
recytatorów komisja przyznała nagrody następującym
uczestnikom: Annie Mojsym - uczennicy PSP w
Podhorcach, Annie Mociak - uczennicy ZS w
Werbkowicach, Veronice Mazurek - uczennicy PSP w
Malicach, Dawidowi Szczeniawskiemu - uczniowi z ZS
w Werbkowicach, Adrianowi Rewrowskiemu - uczniowi
PSP w Malicach, Julii Michalewskiej - uczennicy ZS w
Werbkowicach. .

komisja konkursu recytatorskiego

      

          Komisja w składzie:
  Ewa Puszek- Nowak
  Marzanna Muzyczuk
  Zofia Dragan

podziękowała uczestnikom za
udział w konkursie, zaś
nauczycielom za przygotowanie i
zaangażowanie.

      Gratulujemy zwycięzcom
 i życzymy dalszych sukcesów! 

.

.

.
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          77.ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

      7. ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

uczniowie z opiekunami podczas uroczystości

            Zbrodnia katyńska
rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768
obywateli Polski, w tym ponad 10 tys.oficerów wojska i
policji, na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR.
Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy
sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni
krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD.
W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej
odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13
kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to
„jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii
związanych z tą zbrodnią nie zostało jak dotąd
wyjaśnionych.

                 Katastrofa polskiego samolotu 
                      rządowego w Smoleńsku 
do której doszło w Smoleńsku w sobotę, 10 kwietnia
2010 roku o godz. 8:41czasu środkowoeuropejskiego
letniego. Zginęło w niej 96 osób wśród nich: prezydent
RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP
na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski,
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa
parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił
Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta,
szefowie instytucji państwowych, duchowni,
przedstawiciele ministerstw, organizacji
kombatanckich i społecznych oraz osoby
towarzyszące i załoga samolotu. 

poczet sztandarowy ZS w Werbkowicach

.

.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stalinizm
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                               POWIATOWA GIMNAZJADA PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT 
                                                SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
                                                    HALA WERBKOWICE 11.04.2017 r.

Gimnazjada w Zespole Szkół w Werbkowicach

Dnia 11.04.2017r. w Hali Zespołu Szkół w
Werbkowicach odbyła się Powiatowa Gimnazjada piłki
nożnej dziewcząt. Po ubiegłorocznej wygranej naszych
dziewczyn apetyt na zwycięstwo był po cichu
oczekiwany. A jak wyglądało to w tym roku
zamieszczamy poniżej. Turniej zagrano systemem
,,każdy z każdym” a nasz hrubieszowski powiat
reprezentowało pięć zespołów:
1.  ZS – Gimnazjum Werbkowice
2.  ZS nr 2 „Staszic” Hrubieszów
3.  Gimnazjum Hulcze
4.  Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie
5.  Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie

.

       Dziewczęta z Werbkowic zagrały w składzie:

Marika Drożdżak
Aleksandra Kulik
Anita Panek
Sara Staszczuk
Karolina Walter
Agnieszka Tauz
Alicja Ogórek
Wiktoria Szałata
Aleksandra Ogórek
Estera Ślusarz

.

.

.

.
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   XXIII Ogólnopolski Cukrowniczy Bieg Uliczny  
                      Werbkowice 2017

uliczny bieg cukrowniczy

.

Biegi odbyły się pod patronatem:

1. Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego
2. Prezesa Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu
3. Marszałek Województwa Lubelskiego
4. Wojewoda Lubelski
5. Starosta Powiatu Hrubieszowskiego

ORGANIZATOR

1. Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy
„KRYSZTAŁ” Werbkowice
2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Oddział Cukrownia
Werbkowice
3. Rada i Wójt Gminy Werbkowice

..

.

.

..
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                 ŚWIĘTO SZKOŁY W SAHRYNIU

zdjęcie ze strony ZS w Sahryniu zdjęcie ze strony ZS w Sahryniu

16 maja 2017 roku Szkoła Podstawowa w Sahryniu obchodziła Święto Patrona Siostry Longiny Trudzińskiej i
Siedmiu Wychowanków.
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, społeczność Zespołu Szkół w Sahryniu, a przede wszystkim
Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej oraz
wychowankowie Domu Dziecka w Turkowicach.

zdjęcie ze strony ZS w Sahryniuzdjęcie Jolanta Szewczuk

zdjęcie Jolanta Szewczuk
zdjęcie ze strony ZS w Sahryniu

. .

..

.
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Chciałabym coś praktycznego do pokoju dziecięcego -
mówi kobieta w sklepie z dywanami.
- A ile Pani ma dzieci?
- Sześcioro.
- To najpraktyczniejszy byłby asfalt...

Jasio patrzy zafascynowany, jak jego mama kładzie
maseczkę na twarz. 
- Po co to robisz, mamusiu? - pyta. 
- Bo chcę być piękna.
Po pewnym czasie mama zaczyna zmywać
maseczkę. 
- Co się stało? - pyta Jasio. - Poddałaś się?!

Ojciec piątki dzieci wygrał zabawkę w loterii. Zawołał
swoje dzieciaki i spytał, które z nich powinno otrzymać
prezent:
- Kto jest najbardziej posłuszny? - spytał - Kto nigdy nie
pyskuje mamie? Kto robi wszystko, co każe? 
Pięć głosików odpowiedziało jednocześnie:
- Dobra, tato, możesz zatrzymać zabawkę.

- Temat na przyszłej maturze: 
Rozwiń cytat : "nam strzelać nie kazano" - w oparciu o
występ reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata
2006 r.

Syn zrobił wreszcie prawo jazdy i prosi ojca o
pożyczenie samochodu. Ojciec ostro:
– Popraw oceny w szkole, przeczytaj Biblię i zetnij
włosy, to wrócimy do tematu.
Po miesiącu chłopak przychodzi do ojca i mówi:
– Poprawiłem stopnie, a Biblię znam już prawie na
pamięć. Pożycz samochód!
– A włosy?
– Ale tato! W Biblii wszyscy: Samson, Mojżesz, nawet
Jezus mieli długie włosy!
– O, widzisz, synku! I chodzili na piechotę...

 Z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz zbliżającego
się Dnia Ojca życzymy Wam miłości, szczęścia i
radości z przebywania ze sobą. Spełnienia marzeń.
Niech zdrowie będzie z Wami każdego dnia. 
Wszystkiego najlepszego składają Młodzi
Dziennikarze z Redaktor Naczelną Elżbietą
Bieńkowską Bulisz

.

.

.
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