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Informacje

Program Rodzina 500+
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanie-Majoracie 
informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia 

wychowawczego „500+” na kolejny okres 
zasiłkowy 2021/2022 należy składać:
- od 1 lutego 2021 r. – tylko drogą 
elektroniczną (za pośrednictwem portalu 
Emp@tia – empatia.mpips.gov.pl, 
bankowości elektronicznej oraz Platformy 
Usług Elektronicznych PUE ZUS).

- od 1 kwietnia 2021 r. – drogą papierową i drogą elektroniczną.
 Przypominamy, że należy złożyć tylko jeden wniosek o ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na wszystkie dzieci.
 Rozpoczynający się w 2021 roku nowy okres zasiłkowy programu 
„Rodzina 500 plus” będzie obejmował okres od 1 czerwca 2021 roku do 31 
maja 2022 roku.



3

Sam
orząd

Informator Ulański Nr 1 (45) styczeń-marzec 2021

Życzę miłej lektury
Jarosław Koczkodaj

Drodzy Czytelnicy

 Z prawdziwą przykrością stwierdzam, że 
od roku koronawirus jest nie tylko najczęstszym 
tematem rozmów, ale także tematem artykułów 
wstępnych w naszym „Informatorze”. Wszyscy 
jesteśmy już zmęczeni pandemią i jej skutkami, 
smutkiem napełniają nas wiadomości o chorobach 
krewnych i znajomych, głęboko przeżywamy 
pożegnania z bliskimi, którzy stali się ofiarami 
wirusa. Dlatego tym razem ograniczę się do 
ponownego krótkiego wezwania: dbajmy                                         
o bezpieczeństwo swoje i bezpieczeństwo w naszym 
otoczeniu oraz nie lekceważmy objawów infekcji.
 Kiedy sytuacja ogólnoświatowa nie napawa 

optymizmem, my tutaj, na naszym podwórku, musimy ułatwiać życie mieszkańcom. Wszystkie prace i zadania 
są realizowane na bieżąco – przeczytacie Państwo o tym na kolejnych stronach „Informatora”.
 Większość spraw w gminnych instytucjach można załatwić telefonicznie lub drogą mailową. Proszę osoby 
sprawnie posługujące się technologią informacyjną o wspieranie ludzi, którzy z racji wieku lub braku sprzętu  
mają kłopoty w tym zakresie. 
 Jeśli ktokolwiek ma problem z dotarciem do punku szczepień, proszę o kontakt na podane numery  
telefonu: 83 351 80 69 wew. 31 (telefony są dostępne w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach  
8:00 – 15:00).
 Pamiętajmy, że wiele dobra i wsparcia możemy sobie dać nawzajem. Życzliwa obecność drugiego                
człowieka zawsze jest potrzebna, ale staje się niezbędna w dniach ciężkich, w chwilach zagrożenia. Nie bądźmy 
obojętni, nie czekajmy, aż ktoś o pomoc poprosi. Nasza wrażliwość i empatia są niezwykle cenne. Gminne 
instytucje również włączają się i chcą włączać w rozwiązywanie problemów naszych mieszkańców – cenimy sobie 
wysoko wszystkie Państwa inicjatywy i sugestie mające na celu dobro drugiego człowieka, dobro nas wszystkich. 
Starsi mieszkańcy pewnie pamiętają fragment piosenki nieodżałowanego piosenkarza i tekściarza Wojciecha 
Młynarskiego: „dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę”. A ja sparafrazuję: „wszyscy bądźmy dla siebie 
dobrzy na wiosnę”; szczególnie tej wiosny.
 Obecny czas jest gorzkim, ale cennym doświadczeniem. Na nowo odkrywamy prawdy najprostsze, 
że najwyższymi wartościami są zdrowie i życie. Cieszmy się życiem, szanujmy zdrowie, pomagajmy sobie                 
nawzajem. Wkrótce zaświeci słońce – w sensie dosłownym i metaforycznym. 
 Na przekór dochodzącym zewsząd niepokojącym wiadomościom my miejmy nadzieję; nadzieję,                                  
że wkrótce będzie lepiej. 
 Przyjdą święta Zmartwychwstania Pańskiego i wleją otuchę w nasze serca. Chrystus, który pokonał 
śmierć, umocni naszą wiarę w dobrą przyszłość. Słońce, ciepło i wiosenne zmiany w przyrodzie dadzą nam                                  
tak potrzebną radość i chęć do życia.
 Niech zabrzmi Wesołego Alleluja.
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Witamy na świecie 

Rekrutacja do przedszkoli

Uwaga rodzice! 
Rusza program „Witamy na świecie”

 Maskotka, ręcznik, pieluchy i chusteczki 
nawilżone wraz z listem od Wójta Gminy Ulan-
Majorat to prezenty dla nowonarodzonych 
mieszkańców naszej gminy.  „Witamy na 
świecie” to program gminny skierowany do 
najmłodszych obywateli ulańskiej społeczności. 
 ”Narodziny dziecka to niezwykłe                          
wydarzenie dla każdej rodziny. My również 
pragniemy włączyć się w ten radosny moment 
i tym gestem „przywitać” malucha na świecie. 
Liczymy, że dzięki takim małym inicjatywom 
aż po inwestycje takie jak np. żłobek, 
przyczynimy się do rozwoju ulańskich rodzin, 
a nasza Gmina będzie chętniej wybierana jako 
miejsce do zamieszkania, życia i wychowania 
dzieci”- mówi Jarosław Koczkodaj Wójt Gminy.  
 Aby otrzymać wyprawkę, należy dopełnić 
kilku formalności.  Wystarczy wypełnić formularz, 
który dostępny jest na naszej stronie internetowej  
www.ulanmajorat.pl lub w Urzędzie Gminy                               
w Ulanie-Majoracie. Warunkiem otrzymania 
upominku dla malucha jest zameldowanie rodziców 
lub opiekuna prawnego w Gminie Ulan-Majorat.  
 Do programu rodzice mogą zgłaszać 
dzieci do 3 miesiąca życia (włącznie). Ze względu na sytuację pandemiczną, byliśmy zmuszeni do przesunięcia 
terminu rozpoczęcia akcji. Dlatego do odbioru prezentu zapraszamy rodziców dzieci urodzonych od 1 stycznia                              
2021 roku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tel. 83 351 80 69).

Szanowni Rodzice,
informujemy, że przedszkole w Ulanie-Majoracie, punkt 
przedszkolny w Domaszewnicy i oddziały przedszkolne 
w Kępkach, Sobolach i Zakrzewie dysponują wolnymi 
miejscami.
  Wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte 
dzieci w wieku 3 lat, wyjątkowo – dzieci, które ukończyły                
2 lata i 6 miesięcy. Nie obowiązuje rejonizacja – przyjmowane 
są dzieci spoza obwodu. 
  We wszystkich formach wychowania 
przedszkolnego prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, 
logopedii i religii oraz specjalistyczne zajęcia wspierające dla 
dzieci ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt w sprawie rekrutacji: dyrektorzy i sekretariaty szkół:
 - Domaszewnica – 83 35 18 001
 - Kępki – 83 35 19 001
 - Sobole – 83 35 18 056
 - Ulan-Majorat – 83 35 18 085
 - Zakrzew – 83 35 19 003
Zapraszamy!
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PSZOK
 PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy                   
miejsce, w którym mogą pozostawić posegregowane odpady komunalne. Zlokalizowany jest na terenie Spółdzielni Kółek 
Rolniczych czynny w każdy czwartek w godzinach od 13:00 – 17:00. 
 Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tworzenie punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem każdej gminy. Warto zaznaczyć, że gmina zobowiązana 
jest także do zapewnienia łatwego dostępu do PSZOK-u każdemu mieszkańcowi. 
Jakie odpady przyjmuje PSZOK?
Każdy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych musi zapewniać przyjęcie takich odpadów, jak:
• przeterminowane leki,
• odpady wielkogabarytowe (w tym meble),
• odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe (w tym gruz),
• zużyte opony (oprócz rolniczych),
• elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory.
 Dzięki temu możliwe jest pozbycie się niemal wszystkich rodzajów odpadów, które są wytwarzane                                                                 
w gospodarstwach domowych. Do punktów PSZOK można przekazywać odpady problemowe i niebezpieczne, których 
umieszczanie w tradycyjnych pojemnikach na śmieci jest zabronione i podlega wysokim karom finansowym. Badania 
wskazują, że do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy najczęściej dostarczają odpady 
budowlane, rozbiórkowe oraz wielkogabarytowe. 
 PSZOK-i stwarzają warunki do wykorzystania ekonomicznego i ekologicznego potencjału odpadów. Stanowią 
nowoczesne elementy gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. Ich działania znacznie wykraczają 
poza zbiórkę odpadów, dlatego współczesne PSZOK-i przyjmują rolę centrów recyklingu.
Zasady zbiórki odpadów w PSZOK-ach
Odbiór odpadów komunalnych przez PSZOK jest nieodpłatny. Należy mieć na uwadze, że PSZOK nie przyjmie                       
odpadów komunalnych, które nie są posegregowane. Zmieszane odpady komunalne nie kwalifikują się do zbiórki 
selektywnej. PSZOK nie przyjmie także odpadów, których nie można zidentyfikować lub zawierających azbest.  Dostarczane 
odpady nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. Odpady wymagające opakowania muszą być umieszczone                          
w szczelnych pojemnikach i oznaczone etykietą identyfikacyjną. Pamiętajmy, aby meble opróżnić  z zawartości, a odpady 
budowlane posegregować na gruz betonowy i ceglany oraz odpady ceramiczne i szklane.
 PSZOK nie przyjmuje: niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych; materiałów zawierających azbest; 
papy; opon rolniczych; odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji 
znajdujących się wewnątrz opakowania; odpadów, których ilość, skład i charakter wskazują na to, iż pochodzą z działalności 
gospodarczej (do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami).

Door-to-door dla mieszkańców Gminy Ulan-Majorat
 Gmina Ulan-Majorat jest jednym z sześciu samorządów województwa lubelskiego, który uzyskał    
dofinansowanie na realizację projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  Oś priorytetowa 
II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym.
 W dniu 18 grudnia Jarosław Koczkodaj Wójt Gminy podpisał umowę z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Door-to-door dla mieszkańców Gminy 
Ulan-Majorat”, całkowity koszt projektu to 343 920 zł w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem 
programu „door-to-door” (od drzwi do drzwi) jest pomoc w dotarciu bezpośrednio z domu do miejsc wskazanych 
przez uczestników projektu. W najbliższych czasie dotrze do nas zakupiony 9 osobowy samochód z najazdem      
przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych, seniorów oraz osób potrzebujących wsparcia mobilnego.
 Aby skorzystać z usługi wystarczy złożyć formularz zgłoszeniowy, który można pobrać w Gminnym Ośrodku 
Kultury lub na stronie www.ulanmajorat.pl i powiadomić dyspozytora o potrzebie dowozu np. do lekarza, urzędu, na 
rehabilitację itp. 
W szczególnych przypadkach możliwa będzie również pomoc opiekuna, zatrudnionego w ramach projektu
 O terminie rozpoczęcia usługi przewozu będziemy informować w najbliższym czasie. Już teraz można złożyć 
deklarację chęci udziału w programie. Zapraszamy do kontaktu tel. 83 351 80 67. 
 To kolejna inicjatywa Gminy Ulan-Majorat, obok żłobka, projektów OZE czy inwestycji w infrastrukturę 
drogową, mająca na celu poprawę warunków życia naszych Mieszkańców. Mam nadzieję, że w sposób wymierny 
przyczyni się do podnoszenia standardu i jakości życia w naszej gminie bezpośrednio ułatwiając funkcjonowanie 
osobom z ograniczeniami ruchowymi i potrzebą wsparcia mobilnego -  mówi Jarosław Koczkodaj Wójt Gminy                     
Ulan-Majorat. 
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Budowa sieci kanalizacyjnej
 Trwa budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, inwestycji długo wyczekiwanej przez mieszkańców. 
Przypomnijmy, że w 2021 roku zostanie wykonana sieć o długości 10.465 mb obejmująca zasięgiem Ulan-Majorat 
przy drodze krajowej, część miejscowości Stok i Ulan Duży. Zgodnie z umową z Wykonawcą etapu II i III firma 
WAMAX z Włodawy, zadanie zostanie zrealizowane do końca września 2021 r. 
 Budowa sieci kanalizacyjnej to wyzwanie nie tylko dla gminy i mieszkańców, ale konieczność               
współczesnego świata, która przynosi korzyści: 
 -  ekologiczne - nieszczelne zbiorniki bezodpływowe to ryzyko zanieczyszczenia gleby oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych, oraz sieci wodociągowych, stanowi poważne zagrożenie dla środowiska, 
zdrowia ludzi i zwierząt. Odprowadzając ścieki poprzez system kanalizacji sanitarnej zagrożenie zostanie 
wyeliminowanie. Kanalizacja to podniesienie walorów ekologicznych regionu dzięki poprawie jakości środowiska 
naturalnego, a w efekcie polepszenie standardu życia obecnych i przyszłych pokoleń.
-  mieszkaniowe - poza czystym środowiskiem, to wygoda i bezpieczeństwo. Nie trzeba dokonywać 
regularnego i kosztowanego opróżniania szamba, będąc przyłączonym do sieci, nie trzeba się również martwić               
o ewentualne awarie, gdyż za ich usuwanie odpowiada operator sieci.
-  ekonomiczne - podłączenie do kanalizacji podnosi standard i wartość nieruchomości. Dostępność sieci 
kanalizacji sanitarnej to zwiększenie atrakcyjności działki i inwestycyjnej gminy oraz stworzenie dogodnych 
warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego. 
 Budowa sieci kanalizacyjnej to nie jedyna inwestycja w ochronę środowiska, którą realizuje gmina                              
w bieżącym roku. W planie na rok bieżący znalazły się następujące inwestycje: 
- montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych, które będą przynosić bezpośrednio mieszkańcom oszczędności 
finansowe poprzez zmniejszenie wydatków na koszty energii, 
- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne – to korzyść nie tylko finansowa dla budżetu gminy 
poprzez ograniczenie wydatków na oświetlenie uliczne, ale również inwestowanie w środowisko naturalne. 
Nadmierne oświetlenie uliczne jest obecnie traktowane jako zanieczyszczenie środowiska światłem. 
Zanieczyszczenie światłem definiuje się jako sztuczne światło produkowane i marnowane przez człowieka, 
zaburzające naturalny poziom jasności nocnego środowiska. Zanieczyszczenie to powoduje oświetlenie 
zewnętrzne, które jest nieosłonięte lub nieodpowiednio osłonięte lub źle skierowane, umożliwiając ucieczkę 
światła poza obszar, który jest celem oświetlania; działa w czasie, w którym nie jest potrzebne; jest jaśniejsze 
niż jest to niezbędne. Złe oświetlenie oznacza marnotrawstwo prądu elektrycznego, a tym samym pieniędzy 
(prywatnych i publicznych). Światło, które nie świeci tam gdzie trzeba, kiedy trzeba i zbyt jasno, jest tak 
samo użyteczne jak ciepło, które w zimie ucieka z mieszkań nieszczelnymi oknami, ogrzewając ulice i parki. 
Płacąc za złe lub/i zbędne oświetlenie, fundujemy sobie dodatkowe zanieczyszczenie atmosfery - energia 
elektryczna marnowana na zbędne oświetlenie również musi być wytworzona przez elektrownie. To oznacza 
większą emisję zanieczyszczeń, których ograniczenie przynosi korzyści wszystkim mieszkańcom gminy.
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Zakończył się I etap budowy świetlicy w Domaszewnicy
 Zakończył się I etap prac związanych z budową świetlicy w Domaszewnicy, który obejmuje wykonanie 
stanu surowego budynku tj. roboty ziemne, fundamentowe roboty murarskie i murowe  wraz z pokryciem dachu. 
Jest to kolejny obiekt realizowany na terenie naszej Gminy. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku oddaliśmy do 
użytku przebudowany i rozbudowany budynek Centrum Społeczno-Kulturalnego w Sobolach.
 Wykonawcą tej inwestycji jest Firma „Usługi budowlane Zbysław Burdach”, z którą 18 czerwca 2020 roku 
podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę brutto 917 213,67 zł.
 Całość prac powinna zakończyć się do sierpnia 2021 roku.
 Na ten cel Gmina Ulan-Majorat otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla 
operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.
 Nowoczesny i przestronny obiekt jest budynkiem wolnostojącym parterowym ze strychem nieużytkowym. 
Powierzchnia zabudowy wyniesie 306,19 m kw., a powierzchnia użytkowa 262,08 m kw. W budynku przewidziano 
instalację wodociągową, gazową wraz z zbiornikiem na propan-butan, elektryczną, kanalizacyjną oraz instalację 
centralnego ogrzewania. 
 Świetlica pozbawiona będzie barier funkcjonalnych takich jak wewnętrzne słupy nośne, jako konstrukcję 
stropu i dachu zaprojektowano prefabrykowane wiązary dachowe. Rozwiązanie to pozwoli na utworzenie dużej, 
wolnej od barier funkcjonalnych przestrzeni o powierzchni 161,13m2.
 Już sam budynek zapowiada się atrakcyjnie, ale największe nadzieje na aktywizację mieszkańców i to                 
w różnych grupach wiekowych Gmina Ulan-Majorat wiąże z rodzajem zaplanowanych zajęć i warsztatów. 
 W nowej świetlicy będą prowadzone m.in.: zajęcia plastyczne, taneczne, aerobowe/zumba, recytatorskie, 
teatralne, pięknego czytania, warsztaty z decoupage, wieczorki poetyckie i inne formy spotkań zaproponowane 
przez mieszkańców. Ważna jest także formuła zajęć, które będą się odbywały w grupach wiekowych, w grupach 
międzypokoleniowych i grupach zadaniowych. Zajęcia będą wykorzystywały kreatywność uczestników ich 
zasoby wiedzy i umiejętności, aby się wzajemnie inspirowali, wspierali i poszukiwali nowych form aktywności. 
 Celem operacji jest zwiększenie dostępu do kultury okolicznych mieszkańców poprzez budowę budynku 
świetlicy w miejscowości Domaszewnica.  

Projekt pn. „Budowa budynku świetlicy w miejscowości Domaszewnica” 
współfinansowany jest ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 

inwestująca w obszary wiejskie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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Czyste Powietrze w Gminie Ulan-Majorat
  Gmina Ulan-Majorat 24 lutego                     
2021 r. podpisała porozumienie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie, na mocy którego mieszkańcy 
Gminy mogą uzyskać wszelkie niezbędne 
informacje związane w projektem oraz złożyć 
wniosek w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat.
  Na mocy zawartego porozumienia 
do zadań gminy należą: udzielanie informacji 
o Programie osobom zainteresowanym 
złożeniem Wniosku o dofinansowanie; wsparcie 
Wnioskodawców w zakresie przygotowywania 

Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań  określonych w Programie, z zachowaniem należytej 
staranności; przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie, 
pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku 
o płatność oraz kompletowaniu wymaganych 
załączników.
 Wszelkie informacje dotyczące programu 
będą udzielane w każdą środę w godz. 8:00 - 12:00 
przez pracownika Urzędu Gminy Ulan-Majorat  
Pana Tomasza Niebrzegowskiego.
 W ramach programu można wymienić 
nieefektywne źródła ciepła na nowe, bardziej 
ekologiczne. Dodatkowo w ramach wniosku o 
dofinansowanie można dokonać termomodernizacji 
budynku mieszkalnego poprzez ocieplenie ścian 
zewnętrznych, stropu lub podłóg, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej.
 Beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł wtedy przysługuje podstawowy poziom 
dofinansowania w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 20 000,00 zł łącznie na całe przedsięwzięcie. 
Jeżeli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu 
wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
beneficjentowi przysługuje podwyższony poziom dofinansowania w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych, ale nie 
więcej niż 32 000,00 zł łącznie na całe przedsięwzięcie.

ZWIERZowa Akcja Kastracja
 Gmina Ulan-Majorat zawarła porozumienie                
z Ogólnopolską Fundacją na rzecz Ochrony Zwierząt 
ZWIERZ, na mocy którego otrzymamy dotację                    
w wysokości 4 000,00 zł na wykonywanie zabiegów 
sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów 
i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców 

Gminy oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegów sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących. Całość projektu 
opiewa na kwotę 8 000,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 4 000,00 zł sfinansuje Gmina Ulan-Majorat.
 Obecnie trwa ustalenie szczegółów organizacyjnych oraz ustalenia dotyczące terminów, w jakim będą 
przeprowadzane sterylizacje. 
 W najbliższym czasie zostaną Państwo poinformowani o dalszych szczegółach związanych w wyborem placówki 
weterynaryjnej, która będzie świadczyła usługi sterylizacji i kastracji oraz znakowania zwierząt.
 Sterylizacja jest bezpłatna dla mieszkańców Gminy Ulan-Majorat. Właściciele zwierząt, którzy są            
mieszkańcami Gminy Ulan-Majorat, nie ponoszą żadnych kosztów.
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

 Od 1 kwietnia Główny Urząd 
Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
 Badanie statystyczne realizowane jest 
raz na 10 lat.
 Zgodnie z Ustawą o Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań spis 
prowadzony będzie od 1 kwietnia 2021 roku 
do 30 czerwca 2021 roku. Jednak z  uwagi na 
obecne zagrożenie epidemiczne związane                                      
z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego 
przeprowadzenia spisu trwają prace nad 
nowelizacją ustawy tak, by wydłużyć czas trwania NSP 2021 o trzy miesiące  - wówczas spis powszechny będzie trwał do 
dnia 30 września 2021 r.
 Ostatni spis powszechny odbył się w Polsce w 2011 roku. Badanie realizowane obecnie pozwoli na analizę zmian, 
jakie zaszły w procesach demograficzno–społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków 
oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011-2021.
 Wyniki spisu stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania 
wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Ponadto są  wykorzystywane przez kluczowe 
resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania 
przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej. Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc 
w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.
 Obowiązkiem spisowym objęci zostali wszyscy mieszkańcy Polski (Polacy i cudzoziemcy), którzy  stale mieszkają lub 
przebywają czasowo na terenie Polski. Jak również  Polacy przebywający czasowo za granicą. Przedmiotem spisu są również 
mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zamieszkania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.
 Dane podawane w spisie dotyczą stanu na dzień 31 marca 2021 r. na godz. 24:00, a z treścią pytań, zawartych                    
w formularzu można zapoznawać się pod adresem https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.  
 Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz spisowy dostępny na stronie spis.gov.pl            
już od pierwszego dnia spisu.
 Każda z osób podlegających spisowi będzie również mogła skorzystać ze spisu „na żądanie” - wystarczy zadzwonić 
na Infolinię  spisową pod numer telefonu 22 279 99 99.
 Jeżeli ktoś nie ma komputera, dostępu do Internetu lub potrzebuje pomocy by się spisać, będzie mógł skorzystać  
bezpłatnie  z udostępnionego na terenie gminy lub w Urzędzie Statystycznym w Lublinie i jego Oddziałach pomieszczenia 
ze stanowiskiem komputerowym umożliwiającym przeprowadzenie samospisu.  Taka forma spisu będzie możliwa tylko               
w przypadku gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli. 
 Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie skontaktuje się rachmistrz, aby zrealizować spis w formie wywiadu 
telefonicznego lub – jeśli będzie to konieczne – bezpośredniego, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.
 Rozpoczynając wywiad rachmistrz musi podać swoje dane identyfikacyjne (tj. imię i nazwisko oraz urząd 
statystyczny, który reprezentuje). Tożsamość rachmistrza telefonicznego lub terenowego  można zweryfikować dzwoniąc 
na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 oraz w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl.
Dane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. 
 Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na 
zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od 
momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej 
ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających 
możliwość jej uchylenia. W procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą wyłącznie osoby upoważnione przez 
Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem zasady wiedzy koniecznej. Dane jednostkowe 
są anonimizowane. 
Administratorem danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
 Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz 
statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. 
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej.
Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności                    
i Mieszkań 2021:  spis.gov.pl.
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XIV Gminny Konkurs i VII Przedszkolny Przegląd Kolęd, 
Pastorałek i Piosenek Świątecznych
 Ze względu na panujące obostrzenia związane z pandemią XIV Gminny Konkurs i VII Przedszkolny 
Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych pod patronatem Wójta Gminy Ulan-Majorat został 
przeprowadzony ONLINE. 
 W tegorocznej edycji łącznie wzięło udział 41 młodych wykonawców.
 Nowa regulaminowa kategoria „KOLĘDOWANIE RODZINNE” także cieszyła się popularnością.
 Komisja artystyczna w składzie Magdalena Hymos-Sulej, Paweł Sulej oraz Michał Haratym 
postanowiła przyznać miejsca i wyróżnienia:

Kat I. dzieci z przedszkoli, punktów przedszkolnych i kl. 0
I miejsce - Maria Kowalewska, Ewa Zakrzewska, Franciszek Bogusz - Oddział Przedszkolny 
w Ulanie-Majoracie 
II miejsce - Zofia Ścioch, Maja Wielgosz, Magdalena Żądełek, Igor Chromiński - Przedszkole 
w Domaszewnicy 
III miejsce - Kamil Mazurek – ZS im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie
III miejsce - Ewa Zakrzewska – ZS im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

Ewa Zakrzewska Michał Polkowski

Kamil Mazurek

Kat II. uczniowie szkoły podstawowej (klasy I-IV)
I miejsce - Michał Polkowski – ZS im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie 
II miejsce - Kacper Szczygielski – ZS im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie 
II miejsce - Antonina Wysokińska – ZS im. Jana Pawła II w Ulanie-
Majoracie 
III miejsce - Nikola Maliszewska – Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy

Kat III. uczniowie szkoły podstawowej (klasy V-VIII) i młodzież 
do 18 roku życia

I miejsce - Karol Górski – ZS im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie 
II miejsce - Sandra Strzyżewska – Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy 
III miejsce - Marta Chilimoniuk – ZS im. Jana Pawła II 
w Ulanie-Majoracie 
III miejsce - Aleksandra Maliszewska – ZS im. Jana Pawła II 
w Ulanie-Majoracie 

Kat. V. „rodzina” dorośli i dzieci (minimum 3 osoby) 
bez ograniczenia wieku

I miejsce - Mikołaj, Zuzanna, Waldemar Botwina 
II miejsce - Oliwia, Iga, Natalia, Ewa, Paweł Jawoszek 
III miejsce - Agata, Natalia i Michał Jurkowscy 
Wyróżnienie:
- Aleksander, Gabriela, Antoni, Zofia Ścioch 
- Norbert, Emilia, Patryk Świderscy 
- Maja, Michał, Anna Polkowscy 
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Maria Kowalewska, Ewa Zakrzewska, Franciszek Bogusz

Antonina Wysokińska Kacper Szczygielski Marta Chilimoniuk

Zofia Ścioch, Maja Wielgosz, Magdalena Żądełek, 
Igor Chromiński 

Aleksandra Maliszewska

Nikola MaliszewskaSandra Strzyżewska

Karol Górski
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Ferie w Gminie Ulan-Majorat

Aleksander, Gabriela, Antoni, Zofia Ścioch

Maja, Michał, Anna Polkowscy

Mikołaj, Zuzanna, Waldemar Botwina

Oliwia, Iga, Natalia, Ewa, Paweł Jawoszek

Agata, Natalia i Michał Jurkowscy

Norbert, Emilia, Patryk Świderscy

 Stowarzyszenie „Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych” to organizacja założona z potrzeby wsparcia 
samorządu Gminy Ulan-Majorat w pozyskiwaniu funduszy na realizację działań na rzecz jej mieszkańców. Od 
lat UFIS jest beneficjentem konkursów organizowanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników na wypoczynek letni i zimowy dzieci rodziców ubezpieczonych w KRUSie. Mimo zawirowań związanych 
z obostrzeniami i możliwością organizacji półkolonii podczas ferii zimowych 2021, Stowarzyszenie jako jedno 
z sześciu organizacji w Polsce przeprowadziło wypoczynek stacjonarny w gminie Ulan-Majorat i Wohyń. 
„Bardzo się cieszę, że w naszej gminie znaleźli się odważni rodzice, którzy zdecydowali się posłać pociechy na 
proponowaną przez nas formę spędzenia czasu wolnego od zajęć lekcyjnych”- mówi Jarosław Koczkodaj Wójt 
Gminy Ulan-Majorat. „Nie lada wyzwaniem było przeprowadzenie w tym trudnym czasie półkolonii, bez 
możliwości organizacji wycieczek czy wyjazdów na basen.” – komentuje J. Koczkodaj. Organizatorzy półkolonii 
bardzo wzięli sobie do serca słowa Wójta i na każdy dzień przygotowali szereg atrakcji dla dzieci.    
      W Szkole Podstawowej w Domaszewnicy i Zespole Szkół w Ulanie-Majoracie, w których odbyły się  półkolonie, 
przeważającą aktywnością były zajęcia ruchowe, sportowe, taneczne i zabawy na śniegu. Do najciekawszych 
wydarzeń dzieci zaliczyły spotkanie z Wicemistrzem Europy i Reprezentantem Polski w Taekwon-Do – Łukaszem 
Ciężkim, zajęcia z robotyki, tańca ludowego i nowoczesnego, warsztaty mydlarskie oraz zabawy na dmuchańcach. 
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  Organizatorzy już teraz przygotowują się do organizacji wypoczynku letniego 
tj. kolonii w górach i nad morzem. „Liczymy, że kolejne projekty grantowe uda się 

zrealizować w innych lepszych okolicznościach (bezcovidowych) ale zawsze równie na wysokim poziomie”- podaje 
Eulalia Mikołajuk Prezes UFIS.
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 Katarzyna Wysokińska mama Tosi (uczestniczki półkolonii) mówi nam „Jestem 
bardzo zadowolona, że Tosia mogła uczestniczyć w półkoloniach zimowych. Za 
każdym razem Tosia wracała zachwycona. Cieszę się, że mieszkam w gminie, która 
zapewnia dzieciom aktywne spędzanie wolnego czasu. Ukłon dla organizatorów                     
i opiekunów” a sama Tosia opowiada  „Było bardzo fajnie, bardzo fajny był klimat, 
było bardzo dużo rozrywek i na pewno skorzystam następnym razem. Już nie mogę 
doczekać się”.
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Sukcesy ulańskich recytatorek w konkursach ONLINE

 Mimo przeciągającej się sytuacji pandemicznej organizatorzy ważnych ogólnopolskich konkursów 
recytatorskich podejmują trud ich realizacji w formie online. 
 Recytacja to żywe spotkanie „tu” i „teraz” z drugim człowiekiem… próba rozmowy, czasem poetycka 
spowiedź. Nowa formuła tyleż służy sztuce recytacji… że ją ocala. Cieszymy się, że propozycje z innych placówek 
nie są obojętne naszym kreatywnym recytatorkom. Jesteśmy pełni uznania, że po zdalnych zajęciach w wirtualnej 
szkole znajdują jeszcze czas na pracę z „żywym słowem”.
 Te twórcze chęci często znajdują uznanie jurorów… co obok walorów terapeutycznych  sztuki recytacji, 
dowartościowuje i daje satysfakcję. W ostatnim czasie podjęliśmy dwa wyzwania recytatorskie zakończone 
sukcesami.
 W XXXIX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Józefa Czechowicza i Julii Hartwig               
wyróżnienia otrzymały Natalia Polkowska i Julia Sposób. Natomiast równorzędne nagrody zdobyły 
Natalia Dyjak i Anna Lipińska. Tym samym zakwalifikowane zostały do XXI Ogólnopolskiego Konkursu                
Recytatorskiego Poezji Józefa Czechowicza i Julii Hartwig. Miło nam poinformować, że Ania Lipińska została 
wyróżniona w tej ogólnopolskiej edycji konkursu.  
 Natomiast w XV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Hanki Bielickiej „Radość spod               
Kapelusza” Łomża 2021 Natalia Dyjak zdobyła wyróżnienie za wykonanie piosenki  „Zakochałam się w czwartek 
niechcący” Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów.
Gratulujemy! Życzymy dalszych recytatorskich i wokalnych sukcesów. 
Pielęgnujcie swoje pasje jak najdłużej.

Anna Lipińska Natalia Polkowska

Natalia Dyjak Julia Sposób
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Konkurs Piosenki Angielskiej I CAN BE A STAR 2021 ONLINE
 Po raz kolejny Konkurs Piosenki Angielskiej 
odbędzie się ONLINE, jego organizatorem są: Gmina 
Ulan-Majorat i Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-
Majoracie
 Celami Konkursu są: prezentacja umiejętności 
wokalnych, propagowanie i motywacja do nauki języka 
angielskiego przez piosenkę oraz promocja młodych 
wykonawców w sieci.
Udział w konkursie mogą wziąć osoby w następujących 
kategoriach:
– Juniorzy – do 12 lat
– Młodzik – 13-15 lat
– Młodzież – 16-19 lat
 Warunkiem uczestnictwa jest nagranie w domowym zaciszu występu wokalnego jednego dowolnie 
wybranego utworu anglojęzycznego. Film nie musi być profesjonalnej jakości, wystarczy telefon komórkowy. 
Dyskwalifikowane będą nagrania ze studia lub z użyciem mikrofonu.
 Podkładem muzycznym może być akompaniament własny lub bliskich osób albo podkład muzyczny. 
Dopuszczalne jest wystąpienie a’capella. Dopuszcza się uzasadniony artystycznie, czasowy pół-playback (np. 
fragment refrenu).
 Soliści przesyłają prezentację wideo wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową za pomocą strony                                          
www.wetransfer.com do dnia 19 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00.

Pandemiczne przygody Teatru Małe STRASZYDEŁKA 
 W tegoroczne ferie zimowe 
wyszliśmy z propozycją wznowienia 
prób teatralnych małych 
STRASZYDEŁEK z zachowaniem 
pandemicznych procedur. 
 Na pierwszej wznowionej 
próbie powstał pomysł przełożenia 
naszego scenariusza „Bajki dla… 
niegrzecznych dzieci?” na język 
filmowy.  Jest to jedyna szansa, 
aby wyjść widzowi naprzeciw. 

Zmontujemy poszczególne sceny w spójną fabularną 
całość. 
 Realizatorką tego przedsięwzięcia jest Magda 
Karpińska - filmowanie to jej nowa pasja.  
 Na zajęciach zgromadziliśmy też ciekawą 
dokumentację fotograficzną zabaw teatralnych. 
Powstały też stylizowane portrety zespołu.
 Tworzymy nową jakość artystyczną                                                   
i zdobywamy  nowe doświadczenia warsztatowe. 
 Teatr Małe STRASZYDEŁKA? Czas robi 
swoje … i wyrośli nam aktorzy! Nazwa niech jednak  
pozostanie… zwłaszcza, że stała się już nieoczywista.
 27 marca obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień 
Teatru po ulańsku” w formie ONLINE.  Na stronie 
GOK sympatycy STRASZYDEŁEK mogli zobaczyć 
bogaty materiał wideo. Życzymy ulańskim aktorom                
i zaprzyjaźnionym teatrom szybkiego powrotu na scenę 
i spotkań integracyjnych w „teatrze w ogrodzie” oraz wyjazdów artystycznych. 
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Co nowego w „Maluszkowie”?
 No właśnie - co nowego? Kiedy żłobek otworzył swoje podwoje 
dla dzieci – a było to 8 stycznia 2018 roku – pomysłodawcom i twórcom 
placówki nawet nie śniło się, że w stosunkowo krótkim czasie wszystkie 
miejsca w żłobku zostaną obsadzone. Niemożliwością wręcz wydawało się, 
by do wiejskiej placówki tego typu mogło uczęszczać sześćdziesięcioro dzieci. 
Stało się tak w kwietniu 2019 roku, po kilkunastu miesiącach działalności 
„Maluszkowa”. W międzyczasie organ prowadzący i dyrekcja żłobka wystąpili 
o zwiększenie liczby miejsc opieki – możliwość taką dawał bowiem duży 
metraż budynku, jego doskonałe warunki lokalowe oraz przystosowanie do 
funkcjonalnej opieki nad małym dzieckiem. Liczbę tę zwiększono do 68. 
 W placówce panuje naturalna rotacja podopiecznych – maluchy rosną, 
idą dalej „w świat”, przygotowane do podjęcia nowych wyzwań i wdrożone już do 
życia społecznego rozpoczynają edukację przedszkolną. Z kolei do „Maluszkowa” 
przychodzą kolejne dzieciaczki, chcące rozpocząć żłobkową przygodę. Ulański 
żłobek ma już swoją renomę – cieszy się doskonałą opinią w okolicy, a rodzice 
doceniają przede wszystkim wysokie standardy, panujące w żłobku oraz 
profesjonalną i empatyczną kadrę. W marcu 2021 roku wszystkie miejsca                             
w placówce są już zajęte, czego okoliczni sceptycy zapewne się nie spodziewali. 
 „Maluszkowo” od niedawna ma również profesjonalną 
witrynę internetową, przedstawiającą misję placówki, pracowników 
żłobka oraz to, co najważniejsze w codziennej działalności. 
Zapraszamy – www.maluszkowo.edu.pl

Lidia Wierzchowska
Dyrektor żłobka

„Z zawodu jestem pedagogiem i 
oligofrenopedagogiem; mam ponad 
dwudziestoletnie doświadczenie 
w pracy z dziećmi i młodzieżą. 
Mimo, że kierunek studiów 
wybrałam nieco przypadkowo, 
swojego zawodu nie zmieniłabym 
za nic na świecie. Całe dorosłe życie 
uczyłam swoich wychowanków, 
że każdy z nas ma potencjał – 
należy tylko go w sobie odnaleźć                                                              
i właściwie wykorzystać. I każdy 
jest potrzebny – bez względu na 
status materialny, pochodzenie, 
poglądy. Największą satysfakcją 
dla mnie było, kiedy widziałam, 
jak w moich dzieciakach rośnie 
poczucie własnej wartości, jak 
otwierają się na świat. W ostatnich 
latach przyszło mi się mierzyć                                      
z nową życiową rolą – i jest to 
dla mnie nie lada wyzwanie. 
Ponieważ wyznaję zasadę, iż „nie 
ma rzeczy niemożliwych”, udało 
mi się stworzyć miejsce i zespół,                                                                         
z których zwyczajnie jestem dumna. 
Najlepszym poświadczeniem 
takiego stanu rzeczy są zadowolone 
buzie naszych podopiecznych i 
ciepłe słowa ich rodziców. Uważam, 
że w życiu najważniejszy jest 
uśmiech, empatia, chęć do działania 
i kontakt z drugim człowiekiem. 
Mam duszę i zacięcie społecznika; 
z wielką chęcią angażuję się w akcje 
charytatywne, zachęcając do tego 
innych. Uważam, że to ma sens.                                                                                                    
W wolnych chwilach czytam 
pasjami – od Zafona i Hosseiniego 
przez Morton i Riley po Magdę 
Stachulę. Uwielbiam dobrą kawę, 
polskie seriale kryminalne, 
muzykę i jazdę samochodem. 
Prywatnie jestem mamą dorosłych 
już bliźniaczek – dobro i szczęście 
moich dzieci jest dla mnie 
najważniejsze; a mam ich trójkę – 
najmłodszy jest żłobek .”

Kinga Szczygielska
Opiekunka dziecięca

„Jestem mamą trójki dzieci. 
W żłobku pracuję od 2019 roku. 
Choć moja początkowa kariera 
zawodowa i edukacja były 
kompletnie niezwiązane z tematem 
opieki nad dziećmi (z zawodu 
jestem farmaceutą), macierzyństwo 
zmieniło moje ukierunkowanie. 
Bycie mamą rozbudziło fascynację 
niezliczonymi możliwościami 
rozwoju i pracy z dziećmi – 
dlatego przekwalifikowałam się 
uzupełniając wykształcenie. Jestem 
osobą kreatywną, wyrozumiałą, 
odpowiedzialną i uśmiechniętą. 
Każdy uśmiech na twarzy dziecka 
jest dla mnie największą nagrodą. Jako wymagający rodzic dbam o to, aby dzieci 
odnalazły ład, harmonię, szczęście, miały poczucie bezpieczeństwa i mogły 
wszechstronnie się rozwijać. W wolnych chwilach uwielbiam eksperymentować               
w kuchni, pielęgnować kwiaty a także spędzać czas na łonie natury. Dla                   
maluszków, które są pod moją opieką na co dzień chcę być autorytetem, osobą 
niosącą pomoc i wsparcie, gotową przytulić i otrzeć łezkę w razie dziecięcych 
smutków, aby na ich buziach znowu pojawił się uśmiech.”

Diana Grochowska
Opiekunka dziecięca

„Z wykształcenia jestem pedagogiem. 
Ukończyłam studia licencjackie                           
i magisterskie na kierunku Pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna                                  
z edukacją w systemie Marii Montessori 
na Uniwersytecie Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie. W żłobku 
„Maluszkowo” pracuję od sierpnia 2019 
roku. Praca z dziećmi daje mi wiele 
radości i satysfakcji. Pozwala spełniać 
swoją pasję i realizować się zawodowo. 
Staram się podchodzić do każdego 
dziecka indywidualnie, dostrzegać jego 
zdolności i predyspozycje oraz wspierać 
wszechstronny rozwój. Interesuję się 

fotografią oraz alternatywnymi formami nauczania - głównie metodą Marii 
Montessori. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą 6-letniej Angeliki                       
i 3-letniego Szymona. Dzieci są moją siłą napędową i nieustannie utwierdzają 
mnie w przekonaniu, że ich uśmiech to najlepsza nagroda.”
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Prezent dla Przedszkola w Sobolach
 Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” hojnie 
obdarowało dzieci z Przedszkola przy Szkole             
Podstawowej w Sobolach. W lutym przedszkolaki 
otrzymały  wspaniały prezent  w postaci  31 książek 
dla dzieci, lektur, gier edukacyjnych i pomocy 
dydaktycznych. Duże  zaangażowanie w akcję  
pozyskania pozycji książkowych wykazały  Panie: Anna 
Paskudzka – nauczyciel przedszkola, Izabela Pawluk – 
rodzic, Marta Pawluk – przyjazna dusza (pracownik 
wydawnictwa). Książki zostały przekazane do 
biblioteki szkolnej i będą atrakcją czytelniczą nie tylko 
dla przedszkolaków, ale i dla dzieci z klas młodszych. 
Dyrektor i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Sobolach dziękują sponsorowi za tak wspaniałą 
niespodziankę.  

Walentynki
 W poniedziałek 15 lutego (tuż po 14 lutego) w Szkole Podstawowej w Sobolach obchodzony był dzień 
Świętego Walentego. Dzień ten przebiegł w atmosferze miłości i przyjaźni. Samorząd Uczniowski zorganizował 
pocztę walentynkową. Uczniowie przygotowali serduszka i kartki walentynkowe wyrażając w ten sposób 
swoje sympatie.  Następnie „walentynkowe amorki”  posegregowały pocztę i rozdały wszystkim adresatom - 
przedszkolakom i uczniom kl I-III - walentynkowe życzenia. Nie zabrakło również wyrazów sympatii pod 
adresem dyrekcji szkoły, nauczycieli i pracowników obsługi. Uczniowie klas starszych mogli za pomocą portali 
społecznościowych składać sobie życzenia walentynkowe, były one naprawdę wzruszające, świadczą tym, jak 
bardzo tęsknimy za sobą.
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 Zakochaj się w czytaniu - Walentynkowe Lotto
 Lubiane przez dzieci walentynki to świetna okazja do zakochania się w czytaniu, ponieważ czytanie 
pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. Z tej okazji w poniedziałek  15 lutego 2021r. w bibliotece  
Szkoły Podstawowej w Sobolach każdy czytelnik miał okazję wziąć udział w losowaniu książek w ciemno. 
Wypożyczano zapakowane w papier tajemnicze książki, nie poznając ich tytułu i autora. Biorący udział                                  
w zabawie uczniowie otrzymali również walentynkową kolorowankę do pomalowania. 
 Celem akcji była popularyzacja czytelnictwa wśród społeczności szkolnej oraz zachęcanie do czytania 
przez wprowadzanie elementów zabawy w nawyki czytania.
 Uczniowie mieli okazję zabrać do domu i przeczytać książki, których być może w tradycyjny sposób nigdy 
by nie wypożyczyli.. Akcja przyniosła sukces – bo kto z nas nie lubi niespodzianek? Wszystkie przygotowane 
książki zostały wypożyczone w „Walentynkowym Lotto”. Padł również tegoroczny rekord wypożyczeń. Akcja 
wzbudziła w czytelnikach wiele ciepłych uśmiechów, pozytywnych reakcji, a także wpłynie na poszerzenie 
„gustów czytelniczych”.

Staropolskim obyczajem karnawał kończy się balem
 Balem przebierańców przedszkolaki i uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Sobolach pożegnali 
karnawał, czas przepełniony muzyką i zabawą. Bal karnawałowy dla dzieci to niezwykły, długo wyczekiwany 
dzień. Jest atrakcją bardzo lubianą przez najmłodszych, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było 
we wtorek 16 lutego, kiedy w szkole odbył się bal. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, postacie 
z kreskówek, strażaków, policjantów i zwierzątka…  nie sposób zliczyć i wymienić wszystkich, zwłaszcza że 
przy wykonaniu wielu strojów wykazano się ogromną pomysłowością i inwencją twórczą.  Najmłodsi  świetnie 
się bawili. Oprócz rytmicznej i skocznej muzyki było mnóstwo konkursów i zabaw zespołowych. Uśmiech nie 
znikał z dziecięcych twarzyczek mimo chwilowego zmęczenia. Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej 
atmosferze oraz zintegrował przedszkolaków z ich starszymi kolegami z klas I-III.
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Dzień Babci i Dziadka
 Babcia i Dziadek to osoby, które w życiu każdego dziecka ogrywają bardzo ważną rolę, bo kto pocieszy, 
przytuli, upiecze szarlotkę, u kogo są najwspanialsze wakacje i święta? 
 Dlatego nikomu nie trzeba przypominać o randze obchodów święta Babci i Dziadka. Są to najpiękniejsze 
dni, w których obdarzani są Oni szczególnymi dowodami miłości.
 22 stycznia  jak co roku  społeczność Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki gościła Babcie              
i Dziadków naszych uczniów. Tym razem , ze względu na ograniczenia, spotkanie odbyło się on- line. Kolejny raz 
wspólnie świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. W przepięknej scenografii oraz wyjątkowej atmosferze, wnuczęta 
wspaniale wystąpiły przed bliskimi. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego i uczniowie klas I-III zaprezentowali 
montaż słowno- muzyczny. Wierszem i piosenką podziękowali za troskę, ciepło i miłość.

Mali programiści w Przedszkolu w Kępkach
 W ostatnim czasie w naszym przedszkolu zagościł robot Photon. Urządzenie, które poprzez zabawę 
wprowadziło dzieci do fascynującego świata programowania. Dzięki licznym funkcjom urządzenie porusza się 
w zaprogramowanych wcześniej kierunkach i wydaje różne dźwięki, zmienia kolory a wszystko to z poziomu 
jednej aplikacji.  Dzieci z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach z wykorzystaniem robota 
Photon i ćwiczyły wyobraźnię przestrzenną. Mali programiści łączyli naukę z zabawą. Zajęcia z robotem okazały 
się świetnym sposobem na pobudzenie kreatywności i wprowadzenie przedszkolaków w świat nowoczesnych 
technologii oraz robotyki.
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W krainie Królowej Śniegu
 Czwartek, 18 lutego, dzieciom z Oddziału 
Przedszkolnego i uczniom klas I-III Szkoły Podstawowej 
im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kępkach upłynął 
pod hasłem „W krainie Królowej Śniegu”. Zajęcia 
rozpoczęły się od wysłuchania baśni H. Ch. Andersena. 
Następnie wszyscy przenieśli się do śnieżnej krainy, 
którą było szkolne boisko. Tam dzieci budowały zamek 
Królowej Śniegu, uczestniczyły w wyścigach i zimowych 
zabawach. Na zakończenie wszyscy spotkali się przy 
ognisku, gdzie każdy mógł się ogrzać i upiec kiełbaskę. 
To był dzień pełen niezapomnianych wrażeń.

Pomaganie jest fajne!
„Dobra, podobnie jak medycyny,
trzeba się uczyć przez całe życie.
To może wyrobić trwałą postawę dobroci…”
      Wanda Błeńska  
 Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kępkach jest nie tylko miejscem rozwoju 
intelektualnego, ale także przestrzenią wzrastania w tym, co dobre, szlachetne i piękne. Miejscem, w którym 
kształtujemy trwałą postawę dobroci. Dlatego w miarę możliwości  angażujemy się w wolontariat i podejmujemy 
szereg bezinteresownych działań. Akcje charytatywne przeprowadzane w naszej szkole są bardzo istotne, bowiem 
uczą wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucie empatii i kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących 
i potrzebujących. Szkolne Koło Caritas już kolejny raz włączyło się w działania Caritas Diecezji Siedleckiej. 
Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie i pracownicy naszej szkoły przygotowali „Torby miłosierdzia”. Zostały one 
zapełnione artykułami spożywczymi i środkami czystości. Zebrane dary przed Świętami Wielkiej Nocy trafią do 
osób potrzebujących.
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Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Zakrzewie
 Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowały 
występ w formie e-laurki. Były wierszyki, piosenki i taniec, a całość zakończyły życzenia. Mali aktorzy
przygotowali również upominki dla dziadków. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku powrócimy do 
tradycyjnego świętowania i znowu ugościmy kochanych Dziadków w murach naszej szkoły.

Pyszne i zdrowe kanapki kolorowe
 Wraz z nadejściem cieplejszych dni przedszkolaki przygotowywały 
zdrowe i kolorowe kanapki. Wszystkie dzieci z zaangażowaniem 
dobierały składniki, aby każda wykonana kanapka wyglądała wyjątkowo. 
Wykorzystały również wcześniej zasiane kiełki.
 Na stole nie zabrakło: sera, twarożku, pomidorów, ogórków, papryki 
i innych zdrowych składników. Kanapki nie tylko były smaczne, zdrowe 
ale i pięknie ozdobione. Pamiętać należy, że najlepiej smakują potrawy 
wykonane samodzielnie. Dlatego dzieci chętnie zjadały swoje kanapki. 
Głównym celem zajęć było poznanie kolejności działań przygotowania tej 
„niezwykłej przekąski”, kształcenie nawyków odpowiedniego odżywiania 
oraz rozwijanie kreatywności i doskonalenie samodzielności.

Przedszkolne labolatorium w Zakrzewie
 Ważnym elementem nauki 
przez zabawę jest rozwój u dzieci 
pasji odkrywania świata poprzez 
ciekawe eksperymenty, które 
wyjaśniają zjawiska z najbliższego 
otoczenia. 
 Nasze przedszkolaki chętnie 
wzięły udział w przygotowanych 
zajęciach naukowych. Dzieci 
poznały wybrane pojęcia                                       
z zakresu chemii, fizyki, biologii 
czy ekologii. Wykazały się swoimi 
umiejętnościami i wyciągały 
wnioski, a co najważniejsze świetnie 
się przy tym bawiły. 
Oczywiście wszystkie czynności 
wykonywane były pod czujnym 
okiem pań i w odzieży ochronnej.
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W świecie teatru
 Teatr oraz zajęcia teatralne 
mogą stanowić nie tylko wspaniałą 
rozrywkę, ale w niesamowity 
sposób otwierają przed dziećmi 
nowe możliwości. Przełamuje lęki, 
buduje poczucie własnej osobowości, 
kształtuje i pielęgnuje poprawną  
mowę, rozwija wyobraźnię. W tym 
tygodniu odbyliśmy ciekawą wycieczkę 
do teatru, oczywiście wirtualną, 
podczas której przedszkolaki 
mogły poznać różne pomieszczenia 
przeznaczone dla aktorów (np. 
garderoby, charakteryzatornie), 
rekwizytornie, pracownie, w których 
przygotowywane są dekoracje, 
rekwizyty, stroje (ubrania, peruki)                
i wiele innych pokojów niezbędnych dla przygotowania przedstawienia. Dowiedziały się, że aktorami mogą być 
również lalki: kukiełki, pacynki, marionetki. A to nie wszystko - istnieje również teatr cieni. Razem z paniami 
porównywały przedstawienia przygotowywane przez siebie i profesjonalnych aktorów. Podsumowaniem 
kilkudniowych zajęć było wykonanie lalek z drewnianych łyżek i swobodne improwizacje teatralne w wykonaniu 
dzieci.

Dzień Kobiet w Szkole Podstawowej w Zakrzewie
 Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej                        
w Zakrzewie uczciły Międzynarodowy Dzień 
Kobiet, który na świecie obchodzony jest od 1910 
roku. 
 Od samego rana odświętnie ubrani  
chłopcy swoim zachowaniem zadziwiali Panie                                              
oraz koleżanki. Okazało się, że wszyscy nasi 
mężczyźni to doskonale wychowani dżentelmeni, 
którzy potrafią okazać nienaganne maniery. Po 
śniadaniu odśpiewali pięknie „Sto lat”, a następnie 
wręczyli dziewczynkom kwiatki i słodkie 
upominki. Przez cały dzień byli grzeczni i uprzejmi 
wobec dziewcząt. 

Zimowe zabawy
 Tegoroczna zima płata nam figle, raz jest ciepło 
i deszczowo, a innym razem mroźno i śnieżnie. Dlatego 
korzystając z jej uroku postanowiliśmy pobawić się na 
śniegu w naszym szkolnym ogrodzie. Dzieci oddały się 
zimowemu szaleństwu. Rzucały śnieżkami do siebie, 
a także „atakowały” kulami śniegowymi swoje panie 
(oczywiście zachowując zasady bezpieczeństwa). Ciągały się 
na saneczkach, robiły aniołki i oczywiście ulepiły bałwana.  
 Nie zapomniały również o dokarmianiu ptaków - 
na drzewkach zawiesiły kulki z ziarnem i karmnik. Pogoda 
była wymarzona. Z czerwonymi noskami i z uśmiechem 
wracaliśmy do przedszkola na ciepły posiłek i herbatkę.
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Szkoła pozyskała fundusze na szkolenia dla nauczycieli
  Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie uczestniczy w cyklu 
szkoleń LekcjaEnter, dzięki którym dowie się jak:
- wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich 
uczniów,
- odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać  
z nowych technologii,
- korzystać z aktywizujących metod nauczania,
- urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich 
prowadzenia,
- tworzyć własne treści cyfrowe.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Grant dla szkoły wynosi ok. 15 000 zł. 

Akcja charytatywna
„Miłości nie da się kupić, ale można ją przygarnąć 
ze schroniska.”
 Pod tym hasłem 9 lutego grupy                
najmłodszych przedszkolaków gościły wolontariuszy 
z Radzyńskiego Stowarzyszenia na rzecz zwierząt 
„Podaj Łapę”. 
 Powodem wizyty było zwieńczenie akcji 
charytatywnej, której celem było uwrażliwienie 
dzieci na los bezdomnych zwierząt i chęć niesienia 
pomocy skrzywdzonym i bezbronnym zwierzętom. 
Dzieci przekazały wszystkie zebrane dary, które 
systematycznie przynosiły do przedszkola m.in. 
karmę, koce, ręczniki, zabawki i akcesoria do 
higieny.  
 Podczas krótkiej pogadanki maluchy zapoznały się z zasadami adopcji zwierząt, którym można stworzyć 
bezpieczny dom z kochającymi właścicielami. Zdobyły wiedzę dotyczącą języka psów oraz umiejętności 
bezpiecznej zabawy ze zwierzęciem. Nauczyły się również przyjmować bezpieczną postawę „drzewa” i „żółwia” 
podczas ataku psa. 
 Serdecznie dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za włączenie się w naszą akcję.

Wirtualny Dzień Babci i Dziadka 
 21 i 22 stycznia w Przedszkolu w Ulanie-Majoracie 
świętowaliśmy wirtualny Dzień Babci i Dzień Dziadka 
– inny niż zwykle, bo bez udziału seniorów. Dzieci tego 
dnia przyszły odświętnie ubrane. Każdy był uśmiechnięty 
i zadowolony, ponieważ nagrywaliśmy słowno-muzyczne 
niespodzianki, które dziadkowie mogli zobaczyć online                                                            
w domu. Starsza publiczność mogła podziwiać swoje 
wnuczęta podczas artystycznego występu oraz zobaczyć 
siebie na wspólnym zdjęciu z wnusią lub wnuczkiem. Przez 
wiele dni dzieci z wielkim zapałem przygotowywały się 
do wydarzenia ucząc się wierszy, piosenek oraz wykonując 
upominki, które wręczyły ukochanym Babciom i Dziadkom 
w dniu Ich święta. Na zakończenie zatańczyły śnieżny taniec 
do muzyki „Jingle bells”. Mamy nadzieję, że chociaż w małej 
części sprawiliśmy swoimi występami  radość  najbliższych,             
i że za rok będziemy mogli wystąpić na żywo.
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Listy po angielsku
 Co mają ze sobą wspólnego Królowa Elżbieta II, Święty Mikołaj i Święty 
Walenty? - Listy!!!
 Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II poza czynnym udziałem 
w zdalnych przedsięwzięciach, podejmowali próby pisania listów w języku 
angielskim. W okresie świątecznym dzieci napisały listy do Świętego Mikołaja 
i w formie tradycyjnej zostały wysłane prosto do rąk ulubionego Świętego. List 
z życzeniami świątecznymi od uczniów w tym roku otwierała również Królowa 
Wielkiej Brytanii w Pałacu Buckingham w Londynie. Walentynki to również było 
święto, które motywowało dzieci do pisania w języku angielskim. Przygotowały 
własnoręcznie piękne życzenia walentynkowe.

Efektywna nauka w atrakcyjnej formie – czyli słów kilka o InstaLingu
 Uczniowie Zespołu Szkół im.Jana Pawła II w Ulanie – 
Majoracie biorą udział w kolejnej, XVI edycji innowacyjnego programu                   
InstaLing pod patronatem MEN. InstaLing jest aplikacją, która 
umożliwia uczniom szybką naukę słówek, a nauczycielom wgląd w 
szczegółowe raporty o systematyczności ich pracy. Aplikacja pomaga 
podnieść skuteczność nauczania języka i jest szczególnie istotna podczas 
nauki zdalnej. Nauka realizowana jest bowiem w atrakcyjnej formie 
poprzez quiz, w którym dziecko wpisuje słówka bądź frazy do zdania 
wyświetlonego na ekranie. Nauczycielki języka angielskiego - panie 
Joanna Opolska, Wioletta Grochowska i Katarzyna Skwarek - dzięki 
wdrażaniu InstaLingu już od września, zaznajomiły zarówno uczniów, 
jak i rodziców z tą niezwykle pożyteczną (i użyteczną) aplikacją. Dzięki 
codziennie wykonywanym krótkim sesjom uczniowie systematycznie 
przyswajają słownictwo z języka angielskiego – wystarczy urządzenie 
z dostępem do Internetu. Nauczyciele zaś zarządzają pulą słówek do 
nauczenia, weryfikują systematyczność pracy uczniów, śledzą postępy   
i zestawienia wyników oraz mają bezpłatny dostęp do zaawansowanych 
słówek. Korzyść obopólna.

Nice to e-meet you
  Dawno, dawno temu… Brzmi jak wstęp 
do niewiarygodnej bajki?  A tak naprawdę jeszcze 
wcale nie tak dawno uczniowie ZS im. Jana Pawła II 
w Ulanie – Majoracie cieszyli się udziałem w projekcie 
AIESEC, który szybko zdobył sympatyków, a spotkania                                 
z wolontariuszami stały się stałym punktem życia 
szkoły. W obecnych czasach możemy już tylko                              
o tym marzyć. Jednak kontakt z żywym językiem jest 
istotnym elementem efektywnej nauki i najlepszym 
sposobem na przełamanie barier językowych. Pomimo 
panującej pandemii językowcom ZS w Ulanie – 
Majoracie udało się stworzyć uczniom warunki do 

posługiwania się językiem obcym poza codziennymi lekcjami. W lutym uczniowie klas 7a, 7b, 8a oraz 8b pod 
okiem swoich nauczycieli nieśmiało rozpoczęli cykl e-spotkań z uczniami z różnych krajów w ramach programu 
„Nice to e-meet you”, podczas których uczniowie mogą rozmawiać z rówieśnikami z całego świata, poznawać ich 
zainteresowania, kulturę innych krajów, zawierać ciekawe znajomości, a przede wszystkim - rozwijać zdolności 
językowe. Jak grzyby po deszczu pojawiały się kolejne spotkania, w których uczestniczyły kolejne klasy i kolejne 
kraje, a swoich sił spróbowali również nawet ci młodsi uczniowie! Czy warto? Cóż… Dziecięca radość płynąca                
z odkrywania tego co nowe jest nie do opisania. Staramy się, aby nauka nowego języka była nie tylko efektywna, 
ale również była przepełniona wspaniałą zabawą. Zasada jest prosta - jeśli lubisz to co robisz, robisz to dobrze!
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Są takie dwa dni… Szkolne obchody Dnia Babci i Dziadka
 Są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, pełne uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Dni, w których 
Babcia i Dziadek są najważniejszymi osobami. Wdzięczni jesteśmy im, że tak wiele nas nauczyli, dali tak wiele 
miłości. Pamiętamy wspólnie spędzone chwile, gdy Babcia do snu nuciła piosenki, a Dziadek czytał książeczki lub 
opowiadał bajeczki. Z rozrzewnieniem wspominamy czas, gdy sadzał nas na swoje kolana i opowiadał o dawnych 
dziejach. Zgadzał się na każdą naszą psotę… Nie znajdziemy w swym życiu tak dobrych istot, jak oni. Są dla nas 
podporą, przykładem i siłą. 
 W tym roku ten szczególny dzień - Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole przebiegał nieco inaczej niż 
zazwyczaj... Mimo przeszkód, dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz klas 0-3 Szkoły Podstawowej w Domaszewnicy 
przygotowały dla swoich Dziadków miłe niespodzianki w postaci piosenek, krótkich występów online oraz 
własnoręcznie wykonanych laurek z życzeniami. Tym miłym akcentem wyraziły swoją wdzięczność i szacunek 
wobec swoich Kochanych Dziadków. Życzymy Wam zdrowia, szczęścia i miłości - By każdy dzień był taki jak               
w Wasze święto - pełen radości, ciepła, pachnącego ciasta i Waszych opiekuńczych ramion... 

Dzień bezpiecznego internetu
 We wtorek, 9 lutego, w Szkole Podstawowej i w Punkcie Przedszkolnym w Domaszewnicy obchodziliśmy 
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). DBI ma na celu inicjowanie  i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego 
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców                 
z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest 
podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, 
jak i lokalnym. Założeniem jest również łączenie zaangażowania wielu instytucji, ale także rodziny, czyli 
najbliższego otoczenia dziecka. W ramach obchodów DBI dzieci poznały zasady bezpiecznego korzystania 
z Internetu, m.in. poprzez bajki z serii „Owce w sieci”. Dodatkowo nauczyciele uczestniczyli w konferencji 
adresowanej do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz praktyków pracujących  
z dziećmi. Działania te były jednym z elementów szerokiej gamy oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych 
związanych z ogólnopojętym bezpieczeństwem w szkole i poza szkołą.
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Z ekologią za pan brat
 W życiu codziennym  dokonujemy wielu 
wyborów,  które mają wpływ na środowisko, dlatego 
staramy się uświadomić młodemu pokoleniu, jak ważne 
są działania poszczególnych członków społeczności 
w  ochronie środowiska. W trosce o zdrowie swoje                               
i naszej planety bierzemy udział w działaniach mających 
na celu jego ochronę. Jako szkoła angażujemy się w 
kampanie promujące ekologię, a wszystko po to, by 
być zdrowszym, by nasza mała ojczyzna była miejscem 
przyjaznym, do którego chce się wracać. Dlatego też 
nawiązaliśmy współpracę z Zieloną Firmą  z Krakowa, 
dzięki czemu uczniowie klasy VII wraz  z wychowawcą 
wzięli udział w kampanii promującej zachowania 
ekologiczne pod hasłem Wpływ zanieczyszczeń na 
zdrowie i życie człowieka. „Alternatywne źródła energii”. Siódmoklasiści pogłębili swoją wiedzę o wpływie 
zanieczyszczeń na zdrowie oraz dowiedzieli się o alternatywnych źródłach energii i ich efektywności na naszym 
terenie. Było to wartościowe przedsięwzięcie, gdyż nie tylko podejmowało tematy proekologiczne i  zdrowotne, ale 
pokazało, jak ważna jest zbiorowa odpowiedzialność za środowisko, w którym żyjemy. Lekcja pokory względem 
matki natury zakończona została konkursem, w których wyróżnieni i nagrodzeni zostali następujący uczniowie: 
Julia Żądełek, Mikołaj Lemiech i Maksymilian Sochacki.

Karnawałowe harce przedszkolaków i uczniów
 W czwartek 4 lutego 2021r. w Punkcie 
Przedszkolnym w Domaszewnicy odbył się bal 
karnawałowy. Pracownicy przedszkola dołożyli 
wszelkich starań, aby wystrój sali balowej wprowadził 
naszych podopiecznych w radosny nastrój i zachęcał 
do wspólnej zabawy. Tego dnia już od rana pojawiły 
się kolorowe postacie, takie jak m.in.: policjanci, 
księżniczki, Batman czy Spider-Man. Dzieci świetnie 
się bawiły uczestnicząc w zabawach ruchowych                                  
i tanecznych. Po męczących wyczynach czekał na 
milusińskich poczęstunek.
 Również najmłodsi uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Domaszewnicy mieli okazję 
uczestniczyć w zabawie karnawałowej, która miała miejsce na hali sportowej we wtorek 16 lutego. Przepiękne 
i barwne stroje dzieci z klas 0 - I tworzyły bajeczną atmosferę, a skoczna muzyka sprawiła, że promieniowały 
uśmiechem, który mimo zmęczenia nie znikał z ich twarzy. Mali tancerze wykazali się aktywną postawą nie tylko 
podczas pląsów, ale również zabaw i mini konkursów, np. Posagi, Dyrygent czy taniec synchroniczny. Po trudach 
tańców i rywalizacji dzieci zostały obdarowane słodką przekąską od Pani Dyrektor.
 Bal umożliwił naszym przedszkolaczkom i uczniom spędzenie czasu w miłej atmosferze, a wspólna 
zabawa przyniosła wiele radości i niezapomnianych przeżyć. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie 
w przygotowanie pięknych strojów. Kolejny bal karnawałowy już za rok!
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Nareszcie ślubuję uroczyście…
  W piątek 12 lutego w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy 
odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania uczniów klasy 
pierwszej.
  Pierwszoklasiści w obecności Wójta Gminy Ulan-Majorat 
oraz Dyrektor Szkoły, Rodziców zaprezentowali krótki program 
artystyczny, w którym zdali swój pierwszy ważny egzamin 
na ucznia.
  Po akcie ślubowania dzieci oficjalnie zostały przyjęte 
w poczet uczniów szkoły i stały się pełnoprawnymi członkami 
naszej społeczności. Otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz zostały 
obdarowane przez Pana Wójta i Panią Dyrektor przyborami  
szkolnymi oraz łakociami, natomiast na zakończenie Rada Rodziców 
sprawiła najmłodszym uczniom słodką niespodziankę.
  Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że jesteście już uczniami. 
Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was nieustającą radością!

Pasowanie przedszkolaków
 19 marca 2021 r. miało miejsce oficjalne 
Pasowanie na Przedszkolaka dzieci z Punktu 
Przedszkolnego w Domaszewnicy. Dzień 
uroczystości był przepełniony ogromną radością 
i podekscytowaniem maluszków.  Przebrane 
za urocze krówki z uśmiechem na twarzach 
śpiewały piosenki, recytowały wiersze, tańczyły 
oraz składały solenne przyrzeczenie - każde 
dziecko zostało pasowane ołówkiem przez p. 
Dyrektor, tym samym stało się prawdziwym 
przedszkolakiem.      
 Zaangażowanie i ogromne serce, jakie włożyli 
najmłodsi w swoje występy, zostało docenione 
przez Panią Dyrektor i gościa honorowego – Pana 
Wójta, z ich rąk maluszki otrzymały dyplomy 
oraz słodkie upominki. 

 Dzieci zostały obdarowane albumami przedszkolaka przygotowanymi przez rodziców.

Wiosna cieplejszy wieje wiatr
 Choć za oknem biało, to w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy  i Punkcie Przedszkolnym zielono 
i słonecznie. Dzieci witały tę radosną porę roku w pięknych, kolorowych strojach. Mamy nadzieję, że prośby 
naszych uczniów mają ogromną moc i wiosna zagości na dobre, nie tylko w kalendarzu, ale również za oknem.              
Z utęsknieniem wszyscy na to czekamy.
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ulan-Majorat


