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Drodzy Czytelnicy

  Spotykamy się w prawdziwie letnim, słonecznym czasie. 
Koronawirus przestał być najczęstszym tematem rozmów i nie 
przysłania nam codziennego życia ciemną chmurą niepokoju 
i smutku. Wszyscy mamy nadzieję, że powrót do normalności 
okaże się trwały, dłuższy niż wakacyjne miesiące. Po zniesieniu 
najbardziej uciążliwych ograniczeń związanych z pandemią 
cieszymy się wyjazdami, spotkaniami rodzinnymi i w gronie 
znajomych, korzystamy z letnich atrakcji. Doceniamy urodę 
życia, bo wiemy, jak jest ulotne.

  Cieszmy się upalnym latem, ale pamiętajmy także o 
niebezpieczeństwach związanych z wysokimi temperaturami. 
Rolnicy, sadownicy, ogrodnicy odczuwają skutki suszy. 
Gwałtowne zjawiska pogodowe takie jak ulewne deszcze 
powodujące podtopienia czy niszczycielskie trąby powietrzne 
na szczęście omijają naszą gminę, jednak niektórzy nasi 

mieszkańcy doświadczyli, czym jest siła żywiołu – krótkotrwałe opady gradu zniszczyły wiele hektarów 
upraw. 
 W takich sytuacjach ważna jest nie tylko systemowa pomoc – gminna komisja do spraw szacowania 
szkód natychmiast przystąpiła do przyjmowania wniosków i szacowania szkód - ale potrzebna jest zwykła 
solidarność sąsiedzka. Takie kataklizmy uczą nas pokory wobec potęgi natury i przypominają, że mamy 
bardzo ważne obowiązki wobec Matki-Ziemi.
 Wiosenna akcja sprzątania gminy jest częścią naszych planów dotyczących zrównoważonego 
rozwoju, jest wyrazem troski o środowisko, o przyszłość naszą i naszych dzieci.
Jestem dumny z każdej inicjatywy naszych mieszkańców – serdecznie dziękuję każdemu, kto wziął 
udział w sprzątaniu – byłem zaskoczony odzewem wśród tych najmłodszych i dorosłych mieszkańców. 
A efekty? O dziwo, dosyć długo były widoczne, chociaż z pewnością akcję należy wkrótce powtórzyć. 
Mam nadzieję, że w kolejną akcję jeszcze pełniej zaangażują się mieszkańcy sołectw i środowiska szkolne. 
Środowisku będą służyć także nasze inwestycje w odnawialne źródła energii i sieć kanalizacyjną. Czysta, 
ekologiczna gmina jest na razie w sferze marzeń, ale trzeba mieć piękne marzenia, które motywują do 
działania.
 Pamiętajmy też o zagrożeniu pożarami – wysokie temperatury i niska wilgotność całego otoczenia 
sprzyja powstawaniu zagrożeń ogniem. Tylko w jedną lipcową sobotę zastępy gminnych jednostek OSP 
wyjeżdżały do dwóch pożarów a strażacy trzech spośród nich nie zdołali na dobre wysiąść z wozów po 
powrocie z akcji sąsiedniej gminie gdy nadeszło kolejne wezwanie. 
 Wśród wielu ważnych aktualnych tematów nie sposób pominąć żniw i ciężkiej pracy rolników. 
Warto rozejrzeć się wokół nas, żeby zobaczyć, jak bardzo zmieniają się nasze pola. Jeszcze kilka lat temu 
nikt nie wyobrażał sobie, że taką rangę wśród upraw zajmie kukurydza i rzepak, że uprawy ogrodnicze 
(maliny, borówka) staną się wizytówką gminy. Jeszcze  niezbyt liczne i rozległe pola słoneczników stanowią 
atrakcję przyrodniczą i są pięknym tłem dla sesji zdjęciowych. Z pewnością uprawa pszenicy, malin, 
słoneczników mają swoją specyfikę, jednak każda praca na roli zawsze jest mozolna, zawsze uzależniona 
od warunków pogodowych, zawsze zasługująca na poważanie. 
 Szanowni Mieszkańcy Gminy, Drodzy Sąsiedzi Rolnicy –  dziękuję za Waszą pracę, za trud, 
którego efekty odnajdujemy na naszych stołach. W pełni doceniamy Waszą rolę w naszej gminie                                                  
i w naszej ojczyźnie. Życzę, aby Wasza piękna praca została nagrodzona nie tylko bogatymi zbiorami, ale 
także powszechnym szacunkiem.

Życzę miłej lektury
Jarosław Koczkodaj
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Wieści z Urzędu Gminy
 Prace inwestycyjne gminy Ulan-Majorat prowadzone są na wielu kierunkach, realizujemy zadania          
zarówno w zakresie instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, wymiany oświetlenia ulicznego, budowy 
i remontów świetlic, jak również na budowie sieci kanalizacyjnej. Trwają również bieżące prace remontowo-
porządkowe.
 W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę na dostawę i montaż 
instalacji fotowoltaicznych – Firma SANITO wkrótce przystąpi do realizacji zamówienia, w ramach którego 
zostanie zamontowanych 162 instalacji fotowoltaicznych, wartość zawartej umowy wynosi – 1.488.209,76 zł, 
niestety postępowanie na dostawę i montaż instalacji solarnych zostało unieważnione. W tej części postepowania 
wpłynęły trzy oferty, których wartość przekraczała środki zabezpieczone w budżecie. 
 W ramach prac na projektem w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie                                                                      
Ulan-Majorat, został powołany inspektor nadzoru inwestorskiego oraz firma projektowa, która szczegółowo 
opisała potrzeby gminy. Na oferty zainteresowanych wykonawców czekaliśmy do 3 sierpnia 2021 r. – w ramach 
projektu zostaną wymienione istniejące lampy uliczne i wysięgniki, wykonane zostaną nowe szafy oświetleniowe 
oraz zostanie zainstalowany system zarządzania energią.
 We współpracy w ramach grupy zakupowej, do której należy 17 samorządów,  prowadzone jest 
postępowanie przetargowe na dostawę energii elektrycznej. Jak dotychczas  dostawa energii elektrycznej w ramach 
grupy odbywała się w niższych cenach niż w zakupach indywidualnych, co przynosiło gminie oszczędności przy 
zakupie energii.
 W imieniu LGD Zapiecek prowadzimy postępowania przetargowe na „Wykonanie małej                                        
architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Greenways na terenie gminy Ulan-Majorat”. 
W ramach tego projektu powstanie altana turystyczna w Stanisławowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 
ramach prowadzonego postępowania powstaną miejsca rekreacji w 6 gminach Powiatu Radzyńskiego.
 Zakończone zostały prace budowalne związane z budową świetlicy w Domaszewnicy – przeprowadzono 
odbiór techniczny obiektu, który zakończył się pozytywnie, obecnie wykonawca przeprowadza procedurę 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie, po czym nastąpi odbiór końcowy. 
 Trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej, wykonawca wykonał już większość prac na              
obszarach zabudowanych w zakresie sieci głównej, wkrótce przystąpi do prac związanych z wykonaniem 
przykanalików do ostatniej studzienki przed domem. Po zakończeniu prac właściciele nieruchomości będą mogli 
przyłączać budynki do sieci kanalizacyjnej. 
 Aby poprawić bezpieczeństwo na drogach, wykonano oznakowanie trzech odcinków dróg gminnych 
łączących się z drogą krajową w Ulanie Dużym, Ulanie-Majoracie, Sętkach oraz na bieżąco wykonywane są                
prace związane z remontem cząstkowym dróg gminnych masą mineralno-asfaltową na zimno, na części odcinków 
dróg wykoszone zostały pobocza.  
 W ramach remontów bieżących wykonano remont świetlic wiejskich w Stoku i Ulanie Dużym,               
zakończone zostały również prace malarskie w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ulanie-Majoracie –                    
w planie jest również wymiana oświetlenia w hali.
 W związku z wystąpieniem w części gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - opadu gradu, 
przyjmowane były wnioski o szacowanie strat w uprawach. Komisja podjęła prace oraz dokonała objazdu pól 
dotkniętych stratami.

Gratulacje dla stypendystów, ich rodziców i nauczycieli
 Rok szkolny 2020/2021 był wyjątkowo trudny dla szkół, uczniów, rodziców i organu prowadzącego. 
Wszyscy uczestnicy procesu edukacyjnego stanęli przed wyzwaniami, które wymagały nowych rozwiązań 
organizacyjnych, zwiększonych nakładów finansowych, zmiany postaw. Niezmienne pozostały priorytety 
gminnej polityki oświatowej: bezpieczeństwo oraz wszechstronny rozwój dzieci. Nawet w okresie nauczania 
zdalnego i zamknięcia szkół nauczyciele organizowali konkursy szkolne i nie zrezygnowali z motywowania 
uczniów do udziału w konkursach zewnętrznych. Danie szansy na odniesienie zwycięstwa to ważny element 
wspierania uczniów w okresie izolacji. Sukcesy uczniów są ich zasługą, ale nie byłyby możliwe bez dużego wkładu 
pracy nauczycieli oraz rodziców, a sportowe także działającego w Ulanie-Majoracie klubu sportowego. W związku 
z poważnymi zakłóceniami w pracy szkół w 2021 r. nie zostały przyznane stypendia Wójta Gminy o charakterze 
motywacyjnym za bardzo dobre oceny na świadectwach, ale Wójt docenił  artystyczną, sportową i naukową 
aktywność uczniów. 
Lista stypendystów 2021 r.:
Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy - Piotr Mućka, Bartosz Ścioch, Michał Bartoń,  Olga Szymanek, Stanisław 
Szczuchniak / Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kępkach - Rafał Domański, Anna 
Domańska, Wiktoria Kusek, Weronika Szczygielska, Emilia Świderska / Szkoła Podstawowa  w Sobolach - 
Natalia Nowacka / Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie - Karol Górski, Przemysław Zienkiewicz, 
Magdalena Czarnecka, Anna Lipińska, Wiktoria Grochowska, Karolina Próchniewicz, Maja Bielecka/ Szkoła 
Podstawowa w Zakrzewie - Paulina Cichosz.
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Czyste Powietrze w Gminie Ulan-Majorat
 Od 1 lipca 2021 r. obowiązują zmiany w programie „Czyste Powietrze” 
uwzgledniające wycofanie dotacji na piece węglowe, zwiększenie progów 
dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinasowania oraz 
poszerzenie listy kosztów kwalifikowalnych o kotły na pellet o podwyższonym 
standardzie. 
 Pierwsza z nowości to wycofanie dotacji za piece węglowe. Zakup i montaż 
kotła na węgiel będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Wnioskujący, aby 
otrzymać dotację, musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinasowanie, 
zakupić i zamontować kocioł, oraz posiadać dokument (fakturę) wystawiony do 
końca bieżącego roku.  Warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą 

wejścia zmian w życie, czyli przed 1 lipca 2021 r.  
 Drugą nowością jest podwyższenie progów dochodowych dla gospodarstw jednoosobowych do kwoty 
2189 zł, natomiast dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowych wzrósł do poziomu 1564 zł na osobę. 
 Kolejna ostatnia zmiana to wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie czyli szansa 
na dotacje do 9 000 zł  - nie więcej niż 45 % faktycznie poniesionych kosztów - w podstawowym poziomie 
dofinasowania. Natomiast w podwyższonym dotacja ta wynosi 12 000 zł – nie więcej niż 60 % kosztów. 

Punkt informacyjno – konsultacyjny
programu  „Czyste Powietrze” w Gminie Ulan-Majorat
jest czynny w każdą środę w godzinach od 8:00 do 12:00

Zbiórka zużytych baterii
 Gmina Ulan-Majorat ma podpisaną umowę ze spółką 
REBA Organizacja Odzysku S.A, na mocy której będzie prowadzić 
zbiórkę zużytych baterii, które trafią do specjalistycznych firm, 
które zajmują się przetwarzaniem i recyklingiem. 
 Baterie wyrzucamy do specjalnych pojemników, ponieważ 
są odpadem niebezpiecznym, który stanowi zagrożenie dla 
środowiska i zdrowia człowieka. Stworzyliśmy mieszkańcom 
możliwość legalnego pozbycia się w/w odpadów. Pojemniki są 
wystawione w budynku Urzędu Gminy Ulan-Majorat i Gminnego 
Ośrodka Kultury. 
 Podejmując w/w działanie, chcieliśmy realizować jedną z 
ważnych ról społecznych jaką jest kształtowanie proekologicznych 

postaw mieszkańców gminy. Jako samorząd chcemy wspierać w zdobywaniu wiedzy i umiejętności poprawy 
stanu środowiska nie tylko młodych ludzi, ale wszystkich, którzy troszczą się o czyste środowisko dla dobra 
wspólnego dla nas i przyszłych pokoleń. 

Absolutoryjna sesja Rady Gminy
 22 czerwca 2021 r. odbyła się sesja absolutoryjna, na której radni podjęli jednogłośnie uchwałę o udzieleniu 

wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Jarosławowi Koczkodajowi za rok 2020. 
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 W okresie od 1 lipca 2021 r. do 15 października 2021 r. każdy mieszkaniec Gminy Ulan-Majorat może 
zgłosić do bezpłatnego zabiegu sterylizacji albo kastracji psa lub kota.
 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na akcję kastracji i sterylizacji jest ograniczona, 
dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń.
• Akcja prowadzona we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu.
• Mieszkańcy mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30) pokój nr 11. Informacje 
o akcji udzielane są pod nr tel. 83 351 80 69 w. 45.
• Zabiegi wykonuje Gabinet Weterynaryjny LEVET Grzegorz Lenard z siedzibą Biała 127, 21-300 Radzyń Podlaski.

Informator Ulański Nr 2 (46) kwiecień-lipiec 2021
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Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 Od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach 
mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy 
zgłosić, wypełniając odpowiednią deklarację. 
 Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) deklaracja zawiera takie informacje jak:
 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania 
lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania 
paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 • adres e-mail (opcjonalnie).
Deklaracje będzie można składać:
• w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że 
umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć, nie wychodząc 
z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji,
• w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym 
Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).
 Każdy może pobrać i wydrukować deklarację ze strony: www.zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/
 Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację                  
z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw.
 Jeżeli nieruchomość posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie 
deklaracji Właściciel/Zarządca ma 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 
1 lipca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.
 Mieszkańcy, którzy nie posiadają dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego wypełnioną 
deklarację mogą złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędu Gminy osobiście lub listownie.
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Ulańskie sprzątanie gminy
MÓWIMY STANOWCZE NIE! 

NIELEGALNYM WYSYPISKOM I WYRZUCANIU ŚMIECI DO LASÓW!!!
 
 Dużym sukcesem może poszczycić się Gmina Ulan-Majorat, która w ostatnim czasie zorganizowała wielką 
akcję pod hasłem „Ulańskie Sprzątania Gminy”. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców wszystkich miejscowości 
położonych w gminie, udało się zebrać 11,16 ton śmieci.  
 Okoliczne lasy, przydrożne rowy to nielegalne miejsca składowania odpadów. Odpady na takich  
wysypiskach nie są zabezpieczone, powodują często skażenie gleby i wody. Są siedliskiem wielu bakterii 
chorobotwórczych, a także groźnych grzybów; ponadto zapewniają idealne warunki dla rozwoju much, komarów 
i szczurów.
 Pomimo, iż obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli 
nieruchomości oraz zarządców terenu obowiązek dbania o czystość i porządek, kwitnie proceder nieustannie 
powstających nowych wysypisk śmieci i zaśmiecania otoczenia wyrzucanymi i zostawianym na poboczach dróg, 
rowach i lasach odpadami.
 Niestety, walka z tym zjawiskiem jest jak walka z wiatrakami, która pochłania nie tylko znaczne środki 
finansowe z budżetu gminy Ulan-Majorat. Tylko w ostatnim czasie pracownicy Urzędu Gminy doprowadzili 
do likwidacji kilku takich nielegalnych miejsc składowania odpadów. Pomimo podejmowanych działań stale 
odnotowujemy nowe przypadki zaśmiecania.
 W sobotę 15 maja 2021 r. zorganizowano akcję sprzątania naszej gminy. Mieszkańcy wszystkich 
dwudziestu sołectw – w tym radni, sołtysi, Koła Gospodyń Wiejskich, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych,  
uczniowie szkół, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych zebrali łącznie ponad 11 ton śmieci!
 Co najczęściej znajdowali wolontariusze? To tysiące butelek ze szkła i plastiku, zużyte meble, części 
samochodowe, opony, odpady poremontowe, kable elektryczne, papę czy nawet eternit, opakowania po fast 
foodach. Z przydrożnego rowu wydobyto także 3 telewizory i ekspres do kawy.
 Trudno zrozumieć tak nieodpowiedzialne działania ludzi. Sprawcami są zapewne osoby przejeżdżające 
przez Gminę, często jej mieszkańcy, to wyjaśnia odpadki zalegające pobocza dróg i rowów. Inaczej wygląda 
sprawa wyrzuconych i zużytych sprzętów AGD, RTV, mebli i gruzu – to wynik metodycznej i z premedytacją 
przeprowadzonej dewastacji środowiska. A przecież wszystkie odpady tego typu można bezpłatnie oddać do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się na terenie byłej Spółdzielni 
Kółek Rolniczych w Stoku albo w dniu ich odbioru wystawić przed domem nie ponosząc dodatkowych kosztów.
 PAMIĘTAJMY, że czystość i porządek w naszej gminie służy nie tylko estetyce, ale także naszemu zdrowiu 
i dobremu samopoczuciu. To od nas samych zależy, czy otaczające nas środowisko będzie przyjazne i estetyczne.
 PAMIĘTAJMY, że osobie której zostanie udowodnione nielegalne pozbywanie się odpadów, grozi 
administracyjny nakaz usunięcia tych śmieci. Nielegalne pozbywanie się odpadów stanowi wykroczenie, za które 
kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny.
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Zmiany w programie „Dobry Start”
 Gmina Ulan-Majorat informuje, że od 1 lipca br., zgodnie                                                                        
z wprowadzonymi zmianami do programu „Dobry Start” zmienią się zasady 
naboru wniosków o przyznanie świadczenia.
 Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022 świadczenie 
dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych -                                 
w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych – zapewniając w pełni 
zautomatyzowany proces obsługi programu „Dobry start”.
 Według nowych zasad wnioski o świadczenie dobry start będzie można 
składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia 

będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.
 Wnioski  drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez 
Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną 
lub portal PUE ZUS.
 Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do  30 września. 
Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie 
trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.
 Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące 
roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje 
również studentów.

Wieści z Gminnej Biblioteki
 W I półroczu  2021 r. z Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 
filii w Domaszewnicy korzystało 534 czytelników. Wypożyczono 
na zewnątrz 4 153 książki. Bibliotekę odwiedzono 2 223 razy 
(wykorzystanie zbiorów na miejscu, czytelnia internetowa, 
usługi ksero). 
 Od stycznia do czerwca zakupiono 246 książek literatury 
pięknej dla dorosłych, dzieci oraz literatury popularnonaukowej. 
Zakup nowości dokonywany był na podstawie popularności 
i ocen na portalach internetowych np. „lubimy czytać”, 
rozmów z aktywnymi czytelnikami, książek polecanych przez 
sprzedawców, jakości wydania i ceny. 

 Biblioteka zgłosiła swój udział w kontynuacji projektu „Mała książka – Wielki człowiek”. Dzieci                                     
w wieku od 3 do 6 lat, które zapiszą się do biblioteki lub są już czytelnikami, otrzymają we wrześniu specjalnie 
przygotowaną przez Instytut Książki wyprawkę czytelniczą.Biblioteka wraz z filią w 1 półroczu wzięła udział 
w akcji „Znajdziesz mnie w bibliotece” – krótkie filmiki nagrane przez naszych czytelników o swojej ulubionej 
książce z naszej biblioteki, prezentacje na facebooku (5 filmików).
 Wykonano 3 gazetki okolicznościowe związane z patronami roku 2021 (Tadeusz Różewicz, Stanisław Lem 
oraz Krzysztof Kamil Baczyński).

Sieć na kulturę w podregionie bialskim
 Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie uczestniczyły w 
projekcie „Sieć na kulturę w podregionie bialskim”   
„Sieć na kulturę” – szkolenia online dla czytelników - 
„Korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym 
poziomie” w którym wzięło udział 9 osób (30 godzin).
Celem projektu było:
- podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych 
pracowników gminnych samorządowych instytucji 
kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz 
dostęp do materiałów edukacyjnych,
- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży 
w wieku 10-18 poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
- wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.
 Zakup komputerów i laptopów dofinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                  
w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
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I CAN BE A STAR 2021 ONLINE
 Sukcesem okazał się zeszłoroczny Konkurs Piosenki Angielskiej „I CAN BE A STAR”, który został 
przeprowadzony w formie online. W tym roku również utrzymano tą formułę. Uczestnicy konkursu przesyłali 
zgłoszenia z różnych zakątków Polski: Rumia (woj. pomorskie), Korytnica, Tarnobrzeg, Odolin (woj. kujawsko-
pomorskie), Annopol, Strzała, Łosień i Masłów (woj. świętokrzyskie), Koziegłowy i Bystra (woj. śląskie), Lublin, 
Szaflary, Tomaszów Mazowiecki, Starachowice, Janów Lubelski, Dobczyce (woj. małopolskie) Warszawa, Kielce, 
Kraśnik, Słubice (woj. lubuskie), Kraków, Szepietowo (woj. podlaskie), Pińczów, Szczecin, Dobre Miasto (woj. 
warmińsko-mazurskie), Legnica, Radomyśl, Ostrowiec Świętokrzyski, Przemyśl, Bolesławiec, Nowogrodziec 
(woj. dolnośląskie), Bieliny, Puławy i z okolicznych miejscowości.
Komisja w składzie:
• Wojciech Cugowski - (przewodniczący) muzyk, gitarzysta, wokalista i założyciel wspólnie z Piotrem Cugowskim 
zespołu Bracia oraz  współtwórca rodzinnego projektu  Cugowscy, w którym dołączył  Ojciec muzyka – Krzysztof 
Cugowski;
• Małgorzata Stepuch – tłumacz języka angielskiego, pedagog;
• Magdalena Hymos-Sulej – instruktor wokalny 
po wysłuchaniu 103 solistów w kategorii juniorzy, młodzik, młodzież postanowiła przyznać: 
- w kategorii juniorzy :
I miejsce – Paulinie Ładosz 
II miejsce – Ewelinie Matejko 
III miejsce -  Hannie Jakubczyk 
wyróżnienie :  
Oliwierowi Redzik, Marcelinie Obara i Karolinie Bajer
- w kategorii młodzik :
I miejsce – Natalii Kosmowskiej 
II miejsce – Katarzynie Żur 
III miejsce –  Zuzannie Bera 
wyróżnienie :
Aleksandrze Wójtowicz, Julii Bieniek
- w kategorii młodzież:
I miejsce – Monice Izdebskiej
II miejsce – Natalii Dyjak 
III miejsce – Gabrieli Król 
wyróżnienie :
Izabeli Beczek, Kindze Świat, Wiktorii Dumin
NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI otrzymała
Natalia Dyjak
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Moje Małe Brzechwowanie 2021 online z … Janem Brzechwą
 XIII Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym… online 
„MOJE MAŁE BRZECHWOWANIE 2021 z… Janem Brzechwą”.
Jury w składzie:
• Jolanta Palica – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ulanie-Majoracie,
• Maria Halina Balińska – emerytowana dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie i Łukowskiego 
Ośrodka Kultury, instruktor ds. recytacji,
• Sławomir Żyłka – instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie
po wysłuchaniu i obejrzeniu 93 prezentacji recytatorskich, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

OSOBOWOŚĆ XIII edycji konkursu 
komisja doceniła naturalność i dziecięcy urok:
Kornelii Nowickiej – „Skarżypyta”

 Kategoria – PRZEDSZKOLE
RÓWNORZĘDNE NAGRODY otrzymali:
Julia Popławska „Samochwała”
Marta Maliszewska „Pająk i muchy”
Magdalena Żądełek „Leń”
Patryk Świderski „Żuk”

RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA otrzymali:
Alicja Domiańczyk „Tańcowała igła z nitką”
Oliwia Jawoszek „Skarżypyta”
Natalia Szostak „Mucha”
Dominika Wierzchowska „Ciotka Danuta”
Julia Iwaszko „Mucha”
Przemysław Czarnocki „Chory muł”

 Kategoria – KLASY 0-1
RÓWNORZĘDNE NAGRODY otrzymali:
Julian Polkowski „Pali się”
Zofia Szczuchniak „Entliczek Pentliczek”
Aleksandra Mućka „Brudas”

RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA otrzymali:
Bartosz Szewczak „Leń”
Ewa Zakrzewska „Żuk”
Natalia Jawoszek „Na straganie”

 Kategoria – KLASY 2 – 3
RÓWNORZĘDNE NAGRODY otrzymali:
Rafał Sosonowski „Koziołeczek”
Mikołaj Botwina „Wróbel”
Michał Polkowski „Leń”
Kacper Szczygielski „Bajka o królu”

RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA otrzymali:
Błażej Osiak „Baran”
Aleksander Piasko „Ręce i nogi”
Nikola Mailszewska „Leń”
Alicja Klębowska „Kwoka”
Julia Misiak „Entliczek Pentliczek”
Maria Anna Żądełek „Kwoka”

Michał Polkowski

Przemysław Czarnocki

Julian Polkowski
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Cała Polska czyta dzieciom…Ulan też
 W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom…
Ulan też” - interaktywne czytaliśmy wiersz  
„Lokomotywa” Juliana Tuwima w gminnych oddziałach 
przedszkola i żłobku. Wysłuchało nas ok 180 dzieci
 z terenu naszej gminy.

Sukces na II Wojewódzkim Konkursie Palm i Pisanek Wielkanocnych
Udział naszych uczestników 
w II Wojewódzkim Konkursie 
Palm i Pisanek Wielkanocnych 
został doceniony dwiema 
nagrodami. Spośród wszystkich 
671 nadesłanych prac: 
- Zespół Senior otrzymał II 
miejsce w kategorii palma 
wielkanocna wykonana techniką 
tradycyjną;
- Michał Bartoń ze Szkoły 
Podstawowej w Domaszewnicy 
otrzymał Nagrodę Specjalną 
przyznaną przez panią Beatę 
Mazurek Posła do Parlamentu 
Europejskiego. 

Zespół SENIOR Michał Bartoń

Julian Polkowski
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Aby znów rzeczywistość nabrała muzycznych barw...
  Wiosna bez wątpienia 
sprzyja wydarzeniom kulturalnym; 
przychylna była w tym roku dla 
Oliwii Wierzchowskiej - ulanianki 
od dzieciństwa reprezentującej 
Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-
Majoracie na różnego rodzaju 
wydarzeniach artystycznych w 
całym kraju, uczennicy Zespołu 
Szkół Plastycznych im. Cypriana 
Kamila Norwida w Lublinie. Oliwia 
została „podwójną” stypendystką – 
Marszałka Województwa Lubelskiego 
i Prezydenta Miasta Lublin. Zdobyła 
stypendium marszałkowskie w 
kategorii MUZYKA; komisja wysoko 

oceniła dokonania Oliwii w konkursach wokalnych w ubiegłym roku oraz jej pracę nad własnym rozwojem.  
 Sukcesy zdolnej licealistki doceniła również Komisja ds. Stypendiów Urzędu Miasta Lublin, rekomendując 
przyznanie jej stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 
2020 r. (Oliwia zdobyła jedno z 54 stypendiów przyznanych przez Prezydenta). Zmotywowało ją to do dalszej 
pracy – w pierwszej połowie bieżącego roku została bowiem Finalistką:
- XV Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej KULTUROMANIAK, 
- III Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „WESOŁE NUTKI”,
- Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Gdynia Open 2021,
- 43 edycji Sceny Młodych – Wojewódzkiego Konkursu Amatorskiego Ruchu Artystycznego Młodzieży. 
 Oliwia wyśpiewała również statuetkę Brązowego Chrząszcza na ogólnopolskim XXIII Festiwalu 
Piosenki ROZŚPIEWANY CHRZĄSZCZ w Szczebrzeszynie, zdobywając III miejsce w kategorii „Szkoły średnie i 
studenci” oraz uzyskała Tytuł Laureata wspomnianego już VIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej                                     
i Młodzieżowej Gdynia OPEN 2021, zdobywając wyróżnienie. Na festiwal ten zgłosiło się w tym roku ponad 800 
wykonawców z Polski, Mołdawii, Estonii, Austrii, Ukrainy, Bułgarii, Rosji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.                  
W preselekcjach, do ścisłego finału w kategorii wiekowej „Soliści i Duety 19-25 lat” jury wybrało 58 osób. Na 
uwagę zasługuje fakt, że w jury konkursu zasiedli uznani w kraju muzycy: Katarzyna Cerekwicka, Kamil Bijoś, 
Wanda Kwietniewska, Łukasz Zagrobelny i Jerzy Petersburski Jr.
 W konkursach i festiwalach, zdolna ulanianka została zauważona przez profesjonalnych muzyków. 
Skutkowało to zaproszeniem jej na koncert -  wystąpiła z mini recitalem „Wyśpiewać znane i nieznane” na 
imprezie plenerowej „Powitanie Lata” w Łukowie, wraz z zespołem Łok-ej Band. Wrażenie zrobiła również na 
Tomaszu Momocie, uznanym na Lubelszczyźnie kompozytorze, który zaprosił Oliwię do swojej orkiestry – 
„Tomasz Momot Orkiestra”. Należy podkreślić, że swoją działalnością Oliwia reprezentuje Gminę Ulan-Majorat 
na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej – co ogromnie cieszy.

Ulańscy pandemicy słowa na scenie ŁOK’u
 Pandemia jednak nie sparaliżowała dziecięcych 
i młodzieńczych umysłów, nie zablokowała sfery 
wrażliwości na słowo, które „było na początku”.                                                                            
 We wtorek 29 czerwca 2021 roku Łukowski 
Ośrodek Kultury zorganizował wydarzenie zaklinające 
rzeczywistość. PANDEMIA SŁOWA to nieoczywista 
nazwa podsumowania roku recytatorskiego.  W z i ę ł a 
w nim udział grupa 18 recytatorek i recytatorów. 
Niektórzy dopiero zaczynają edukację szkolną i 
recytatorską... a obok nich tegoroczni maturzyści.  
Pandemicy żywego słowa z Łukowskiego Ośrodka 
Kultury i Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-
Majoracie wykonywali po jednym utworze poetyckim 
lub fragmencie prozy. Były to prezentacje wyróżnione i nagrodzone na różnego rodzaju konkursach.   
 Na wydarzeniu w ŁOK udział wzięli: Barbara Lipińska, Natalia Polkowska, Anna Lipińska, Natalia Dyjak, 
Julia Sposób oraz Przemysław Zienkiewicz. Nasi recytatorzy otrzymali książki, pamiątkowe dyplomy i karnety do 
kina „ŁUKÓW”, które wręczył Dyrektor placówki Grzegor Skwarek.                                     
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Pandemia nie przeszkodziła kreatywności Natalii Dyjak…
 Natalia Dyjak - aktorka Teatru STRASZYDEŁKA                           
z Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie za 
monodram „Ja… siostra Fridy” w reżyserii instruktora 
Sławomira Żyłki otrzymała wiele znaczących nominacji, nagród 
i wyróżnień. Atuty spektaklu Natalii to pokonanie dystansu 
między widzem i aktorem, wyraźne zarysowanie postaci, 
dobra dykcja i  adekwatność gestu, dobór rekwizytów i ich 
symboliczne ogrywanie. Uwagę widza przykuwa nie tylko wybór 
niebanalnego psychologicznego tematu, ale także jego wrażliwe 
kreowanie. Natalia – recytatorka z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Ulanie-Majoracie w konsultacjach jurorskich była chwalona 
za dobrą dykcję, artykulację, świadomy dobór repertuaru i jego 
interpretację.
Oto spis wydarzeń, które przyniosły Natalii sukcesy.
- 6 marca  na XV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym               
im. Hanki Bielickiej „Radość spod Kapelusza” w Łomży 2021 
(online) -Natalia Dyjak zdobywa wyróżnienie za piosenkę 
z Kabaretu Starszych Panów „Zakochałam się w czwartek 
przypadkiem”. 
- 8 marca XXXIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski 
Poezji Józefa Czechowicza i Julii Hartwig (online) przynosi 
Natalce nagrodę i nominację do XXI Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego im. Józefa Czechowicza;                                                                                                                                     
- 30 maja Natalia Dyjak powraca z Nagłowic z 
„NAGRODĄ AKTORSKĄ” za monodram „Ja… siostra 
Fridy”.                                                                                                                                                                 
Czerwiec był także pomyślny - Natalia Dyjak VICEMISTRZEM SŁOWA w Regionalnym Konkursie              
Recytatorskim Twórczości Tadeusza Różewicza (online), wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 
„realnie” 2 czerwca w Zamojskim Ratuszu.                                                                                                                                                      
- 15 czerwca Turniej Wojewódzki 66.OKR w Lublinie przynosi Natalii nagrodę i nominację do Słupska na 
Ogólnopolski TTJA za monodram „Ja… siostra Fridy”,                                        
- 18 czerwca odbywa się Wojewódzki Przegląd Teatrów Młodzieżowych 2021 i przynosi wyróżnienie - za 
przemyślaną stronę wizualną monodramu „Ja… siostra Fridy”,                                                                                                           
- Natalia Dyjak - NAJLEPSZĄ AKTORKĄ Festiwalu „O Jackową Kulę”, który odbył się 20 czerwca w Siedlcach. 
 W przypadku monodramu jest to także uznanie dla spektaklu. Pasmo sukcesów… wakacje. A Natalia 
poszukuje nowych pomysłów teatralnych.  Powstający monodram nosi tytuł „Pucybutka”. Jego prapremiera 
odbyła się na kolejnej WYŻYNIE TEATRALNEJ 2021 w Rudce. Scenariusz powstał w oparciu o felieton Joanny 
Szczepkowskiej „Dzielę się”. Udział Natalii był i tym razem niemały. To ona uznała, że warto zająć się tym tekstem. 
Temat jest komiczny… a i forma lżejsza. Rzecz o czyszczeniu butów? To pozory… Pucowanie jest tylko pretekstem 
teatralnym.
 Były też inne wydarzenia recytatorskie z udziałem Natalii. Nie umieszczamy ich w powyższym              
kalendarium dlatego, że nie przyniosły wymiernych sukcesów. Inni pasjonaci słowa i teatru także pracują…                       
a w sztuce nie wystarczy poprawność! Ona zaczyna się dopiero… po przekroczeniu progu poprawności. Trzeba 
więc dążyć do sukcesów ze świadomością, że one się tylko zdarzają, a nie muszą się zdarzyć. Sukcesy uskrzydlają… 
to prawda, ale porażki uczą pokory, dystansu i pracy nad warsztatem. To porażki mimo wszystko, przekonują nas, 
że to co nas pasjonuje jest naprawdę warte zachodu, że wzbogaca naszą osobowość, rozwija ogólną wrażliwość, 
wiedzę i świadomość, nie tylko artystyczną ale i społeczną… Tak więc osiągnięcia Natalii to sukces naszej 
społeczności. To przykład „jak się nie nudzić  na scenie tak małej”.                                                                                 
 Dziękujemy więc wszystkim za inwestowanie i wiarę w naszą artystyczną młodzież. Stwarzanie warunków 
do tworzenia i upowszechniania wartości artystycznych nie tylko w gminnym środowisku to ważne działanie dla 
dobra wspólnego
 Dziękujemy Natalii za artystyczne reprezentowanie ulańskiej kultury, zwłaszcza, że tegoroczne działania 
nie były łatwe. Wymagały poświęcenia, dobrej organizacji własnego czasu, wyboru priorytetów… ale było warto. 
 Gratulujemy Ci, Natalio, dotychczasowych osiągnięć, które wpłynęły na to, że jesteś tegoroczną 
stypendystką Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia artystyczne.                                                                                                                  
 We wrześniu życzymy Ci ogólnopolskiego sukcesu w Słupsku.
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Recytacje! Recytacje!! Recytacje!!!
 Natalia Polkowska, reprezentująca Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie zdobyła III miejsce             
w 40 Małym Konkursie Recytatorskim, recytując prozę Stanisława Lema „Jak ocalał świat”.
 Barbara Lipińska zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Mówiąc wierszem” 2021 
online w Jaworznie. Basia recytowała wiersz Juliana Tuwima „Okulary”. Gratulujemy ogólnopolskiego sukcesu. 
 W XXXIX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Józefa Czechowicza i Julii Hartwig (online) 
wyróżnienie otrzymała Natalia Polkowska i Julia Sposób, nagrodę zdobyła Anna Lipińska. Tym samym 
zakwalifikowana została do eliminacji ogólnopolskich.  Na szczeblu ogólnopolskim Ania otrzymała wyróżnienie. 

Julia Sposób

Natalia Polkowska Anna Lipińska

Barbara Lipińska

Półkolonie integracyjne dla dzieci i młodzieży
 Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią, nasza Gmina reaktywowała półkolonie integracyjne 
dla dzieci i młodzieży. Cel tego rodzaju wypoczynku zawsze jest jeden - integracja, nauka wzajemnego szacunku, 
pomagania sobie w każdej sytuacji w naturalny sposób, uczenie zwyczajnego bycia razem i oczywiście dobra 
zabawa. 
 Półkolonie zaczęły się od spotkania z funkcjonariuszami KPP w Radzyniu Podlaskim, podczas którego 
przypomniano wszystkim uczestnikom zasady bezpiecznego zachowania w czasie wakacji. Potem były już tylko 
świetne zabawy animacyjne („Animat” Iwona Matyjasek), które pokazały, że mogą w nich uczestniczyć wszyscy 
- nawet jeżdżąc na wózku inwalidzkim można brać udział w zabawie tanecznej, być modelką czy kapitanem 
drużyny. 
 Każdy dzień półkolonii integracyjnych pokazywał, że wszyscy – i pełnosprawni, i niepełnosprawni – są 
tak naprawdę tacy sami i razem mogą robić wszystko. Półkoloniści byli w kinie, w pizzerii, na długim spacerze 
nad Zalewem Zimna Woda w Łukowie. Jeden dzień spędzili również na wycieczce do Magicznych Ogrodów 
- rodzinnego parku tematycznego, stworzonego w oparciu o baśniową historię. Wśród przepięknych kwiatów 
i krzewów odkrywali bajeczne krainy, słuchali opowieści zapierających dech w piersiach i doświadczali 
niesamowitych przeżyć. „Wszystkie atrakcje Sekretnego Ogrodu to wyzwania budujące pewność siebie i poczucie 
wartości. Całość to przygoda, kontakt z naturą i wspólnie spędzony czas”. I o to właśnie chodziło – wycieczka była 
dla wszystkich świetną okazją do jeszcze większej integracji.
 W czasie półkolonii promowany był również aktywny wypoczynek – stąd wyjazd na basen Aqua-Miś 
w Radzyniu Podlaskim połączony z nauką pływania – oraz uczenie radzenia sobie z codziennymi, domowymi 
czynnościami. Ostatni dzień w całości zatem przeznaczony był na warsztaty cukiernicze.
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Małe rzeczy też cieszą (czasem bardziej, niż te duże) – 
dlatego własnoręcznie upieczone przez dzieci ciasteczka 
i babeczki były źródłem wielkiej radości dla wszystkich.
 Organizacja półkolonii integracyjnych możliwa 
była dzięki wsparciu finansowemu Gminy Ulan-
Majorat, która w całości pokryła koszty organizacji 
wypoczynku i organizacyjnemu stowarzyszenia 
Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych. Z dziećmi 
i młodzieżą pracowały osoby zaangażowane w 
organizację takiej formy wypoczynku od lat: Lidia 
Wierzchowska (pedagog, oligofrenopedagog), Daria 
Bielecka (terapeuta, logopeda) i Tomasz Skwara. W 
organizację półkolonii zaangażowane były również:  
Magdalena Domańska, Barbara Burdon, Anna 
Zawadka oraz Aneta Niewęgłowska. 
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Półkolonie letnie dla dzieci
 Corocznie w okresie wakacyjnym priorytetem dla stowarzyszenia Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych 
jest organizacja letniego wypoczynku. Kolonie i półkolonie organizowane przez UFIS cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. 
 W bieżącym roku stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe od Gminy Ulan-Majorat na organizacje 
półkolonii letnich dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Półkolonie te odbyły się na przełomie lipca i sierpnia, 
a wzięły w nich udział dzieci od 4 do 10 roku życia.
 Dzięki różnorodnym atrakcjom półkoloniści nie mieli czasu na nudę. O ciekawe animacje zadbała firma 
„Animat Iwona Matyjasek”; warkoczyki, tatuaże, impreza w pianie - to tylko kilka z zaproponowanych maluchom 
zabaw. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim przekazali natomiast uczestnikom 
wypoczynku ważne kwestie na temat bezpieczeństwa i ciekawe informacje dotyczące wykonywanej pracy. Dzieci 
mogły zobaczyć wyposażenie radiowozu i usiąść za kierownicą policyjnego motocykla. 
 Uczestnicy wypoczynku bawili się również w Parku linowym w Siedlcach - prawie wszyscy zmierzyli 
się z przeszkodami na wysokościach, tym samym pokonując własne słabości. Pod okiem instruktorów ćwiczyli 
akrobacje w Strefie Wysokich Lotów w Lublinie, uczyli się pływać i doskonale bawili na basenie „Aqua-Miś”                        
w Radzyniu Podlaskim. 
 Dzieci odbyły także daleką podróż w czasie i przestrzeni za sprawą wycieczki do Słowiańskiego Grodu 
w Wólce Bieleckiej. W replice wczesnośredniowiecznego grodu miały okazję poznać warunki życia, zwyczaje i 
obrzędy Słowian na ziemiach polskich, uczyły się dawnych tańców, miały lekcję strzelania z łuku oraz wykonywały 
szmaciane lalki i lepiły z gliny przedmioty domowego użytku. 
 Półkolonie letnie zakończyły się nocowaniem w miejscowym ośrodku kultury, połączonym z dyskoteką, 
zabawami integracyjnymi i atrakcją wieczoru - kinem „na leżakach”. Na zakończenie wypoczynku maluchy 
mogły wyszaleć się na dmuchanym torze przeszkód i ogromnej zjeżdżalni.
 To był bardzo owocnie spędzony czas – zadowolone i uśmiechnięte buzie dzieci były na to najlepszym 
przykładem. 
 Dziękujemy Wójtowi Gminy Ulan-Majorat za wsparcie organizacyjne i finansowe oraz wspólnie spędzone 
chwile.
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Kolonie letnie 

 Ponad 300 dzieci i młodzieży skorzystało 
z oferty wakacyjnej kolonii i półkolonii gminnego                      
Stowarzyszenia UFIS. W 5 turnusach do Zakopanego, 
Białego Dunajca, Stegny i Jastrzębiej Góry uczestniczyły  
dzieci z gminy Ulan-Majorat, powiatu radzyńskiego a 
nawet z województwa lubelskiego. Atrakcyjne wycieczki, 
wyprawy pontonowe, baseny, parki trampolin i linowe, 
Energylandia itd. to tylko kilka pozycji z kolonijnego 
programu. Mimo beztroskich zabaw, wypraw 
turystycznych, bardzo ważną zaletą takich wakacji jest 
nauka samodzielności oraz zdobywanie dojrzałości 
przez dzieci. Często najtrudniejszym momentem dla 
wielu maluchów jest spędzenie nocy poza domem oraz 
tęsknota za rodzicami, co jest naturalnym uczuciem 
świadczącym o prawidłowych relacjach między 
dzieckiem a rodzicami. Podczas kolonii dzieci uczą się panować nad tym uczuciem oraz radzić sobie ze stresem. 
Dlatego nie bójmy się stawiać im nowych wyzwań. Nasza wykwalifikowana kadra służy swoim ponad 10 letnim 
doświadczeniem polecając przyszłoroczne  kolonie i półkolonie.
 Drodzy rodzice, zachecamy do obserwowania naszych profili na Facebooku oraz stronie internetowej 
GOK i UFIS. Tam jak zawsze znajdziecie informacje o planowanych turnusach. Liczba miejsc ograniczona. 
 Stowarzyszenie UFIS jest realizatorem bonu turystycznego.
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Wieści z „Maluszkowa”
Ulański żłobek poszerza swoją ofertę

 Priorytetem w codziennej pracy Żłobka 
Gminnego „Maluszkowo” w Ulanie-Majoracie 
jest nieustanny rozwój i inwestycja w siebie - 
dla jak najwyższych standardów. W związku 
z tym żłobkowe szeregi zasilają od niedawna: 
dyplomowany logopeda, położna, psycholog                                                                                              
a także dietetyk. Rodzicom dzieci uczęszczających do 
placówki zaproponowano bezpłatne konsultacje; są 
już pierwsi chętni, co jest powodem do zadowolenia.
 Pracownicy żłobka zawsze chętnie dzielą się 
swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Wszystkim 
przyświeca jedna idea – wspólne działania na 
jak najwyższym poziomie; a wszystko dla dobra 
dziecka.  
 Ciężka praca przynosi efekty – ulańska placówka jest najczęściej polecaną wśród placówek opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci do lat 3 w powiecie radzyńskim.

Rozwija też zakres działania

 Rodzice cenią wysoki poziom świadczonych usług i nowe rozwiązania. Chętnie angażują się też                                      
w działania prowadzone przez żłobek „Maluszkowo”. Na początku lata odbyła się pierwsza żłobkowa autokarowa 
wycieczka, na którą mogli pojechać także rodzice. To była trzynastogodzinna nieustająca przygoda - maluchy 
znakomicie bawiły się w AIRO Centrum Aktywnej Rozrywki - Parku Trampolin i Sali Zabaw w Warszawie,                     
a po dwugodzinnym szaleństwie przemierzyły wzdłuż i wszerz całe warszawskie ZOO. Było to nie lada okazją do 
integracji i jeszcze lepszego poznania siebie nawzajem.
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Wychowuje w poczuciu wspólnoty i dba o obrzędowość

 W „Maluszkowie” niezwykle ważne jest wychowanie w duchy wspólnoty, we wzajemnym szacunku 
i poczuciu sprawczości. Zarówno dyrekcja, jak i pracownicy żłobka dbają o to, by tworzyć własną historię                                    
i własne zwyczaje. Dlatego też żłobkowe starszaki, dzieci z grupy Pszczółek, które wkrótce będą przedszkolakami, 
postanowiły upamiętnić swój kilkuletni pobyt w „Maluszkowie” i pod koniec czerwca wspólnie posadziły na 
terenie placówki sadzonkę dębu. Nazwały drzewko dość fantazyjnie - „Puchatek” i powzięły decyzję, że będą 
odpowiedzialnie je podlewać, dbać, by pięknie rosło i odwiedzać nawet wtedy, jak będą już w przedszkolu.
 Każdy maluch ma w żłobkowym sercu szczególne miejsce. Wszyscy tu pracujący dbają o to, by dzieci 
powierzone placówkowej opiece weszły w kolejny etap swojej edukacji z małym bagażem doświadczeń, wartościami 
i ugruntowanym przekonaniem, co jest w życiu ważne.
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Dzień Dziecka w Szkole Filialnej w Paskudach
 Dzień Dziecka to święto obchodzone niemal na całym świecie. W Polsce jest to 1 czerwca. W naszej 
szkole tego dnia staraliśmy się jak to tylko możliwe, aby dzieciom umilić czas. Najwięcej radości przysporzyły 
dzieciom zawody sportowe na świeżym powietrzu. A konkurencje były przeróżne: podchody, puszczanie baniek 
mydlanych, wyścigi z różnymi przyborami, tor przeszkód ułożony przez dzieci, gra w babingtona, gra w piłkę 
nożną. Ostatecznie wygrały wszystkie dzieci, bo to przecież było ich święto i nikt nie mógł przegrać. Chwilą 
odpoczynku było malowanie obrazka „Wiosna na łące”. Dzieci posiliły się pieczoną na grillu kiełbaską. Otrzymały 
też lody sponsorowane przez Pana Jarosława Koczkodaja Wójta Gminy. Rodzice przygotowali „słodkie paczki”. 
Każde dziecko otrzymało pamiątkowy medal. Wszystkiego najlepszego naszym milusińskim życzą wszyscy 
pracownicy Szkoły Filialnej w Paskudach.

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Kępkach
 30 maja 2021 r. zajęcia w Szkole Podstawowej w Kępkach przybrały odmienną formę, a to za sprawą 
Dnia Dziecka. Na wszystkie dzieci  czekało mnóstwo atrakcji, słodkości i dobrej zabawy. Na samym początku 
dnia oficjalnie Dzień Dziecka rozpoczęła Pani Dyrektor – Iwona Mikołajuk, przedstawiając harmonogram 
dnia oraz składając uczniom życzenia. Zostały wręczone dyplomy i nagrody za udział w wiosennym konkursie 
fotograficznym, XIII Gminnym Konkursie Recytatorskim „Moje małe brzechwowanie”, Echa Konstytucji 3 
Maja. W organizowanym przez Samorząd Szkolny konkursie fotograficznym pierwsze miejsce zdobył Bartosz 
Domański z kl. VII. W XIII Gminnym Konkursie Recytatorskim „Moje małe brzechwowanie” – wyróżnienie 
otrzymał Patryk Świderski z Oddziału Przedszkolnego. Podziękowania za udział w konkursie „Echa Konstytucji 
3 Maja”, którego organizatorem było Lubelskie Kuratorium Oświaty, otrzymali – Weronika Szczygielska, Izabela 
Próchniewicz, Adam Szczygielski, Bartosz Domański. Podczas dnia wiele radości przyniosły uczniom rozgrywki 
sportowe, turniej szachowy, slalom rowerowy, podchody, malowanie twarzy, przeciąganie liny i inne atrakcje. Na 
zakończenie dnia na uczniów czekał słodki poczęstunek. Mieliśmy również zaszczyt gościć Wójta Gminy Ulan 
Majorat – Pana Jarosława Koczkodaja oraz przewodniczącą Rady Rodziców – Panią Eweliną Goławską, którzy 
osobiście złożyli życzenia i wręczyli dzieciom wspaniałe upominki i nagrody.
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Święto Szkoły w Kępkach
7 czerwca 2021 r., społeczność Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kępkach obchodziła Święto 
Szkoły. W tym roku odbywało się ono pod hasłem „Zło dobrem zwyciężaj”. Z tej okazji została przygotowana 
akademia, na której przypomniano wszystkim zebranym sylwetkę Patrona naszej szkoły – Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w montażu słowno-muzycznym. Tegoroczne Święto Szkoły to 10. rocznica nadania szkole imienia. 
Szkoła otrzymała  imię, sztandar i insygnia z tym związane. Od tamtej pory w nasz szkolny ceremoniał wpisujemy 
uroczystość poświęconą temu Świętu. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki konkursu plastycznego związanego 
z Patronem szkoły i wręczono dyplomy oraz nagrody. Prace konkursowe można było zobaczyć na wystawie 
konkursowej. Organizatorem konkursu była szkolna biblioteka, której opiekunką jest Pani Iwona Wysokińska. 
Wyniki konkursu:
I miejsce – Weronika Wysokińska – kl. II, Bartosz Domański – kl. VII, Izabela Próchniewicz – kl. VII (praca 
wyróżniająca się wśród wszystkich prac).
II miejsce – Patryk Świderski – odział przedszkolny, Zofia Rozwadowska – odział przedszkolny, Ewelina 
Szczygielska – kl .VII
III miejsce – Małgorzata Wierzchowska – odział przedszkolny, Nina Meronk – odział przedszkolny, Weronika 
Szczygielska – kl. VIII.
Wyróżnienia – Beata Wierzchowska – kl. I, Wojciech Wierzchowski – kl. II.

Konkurs Samorządu Uczniowskiego
Uczniowie samorządu uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Kępkach uwiecznili zwiastuny wiosny w fotografii. 
W konkursie ogłoszonym przez Samorząd Uczniowski wzięło udział 14 uczniów, przesyłając 62 zdjęcia. Zarząd 
Samorządu wraz z Opiekunem wybrali 40 najlepszych zdjęć, a 10 z nich otrzymało nagrody i wyróżnienia.
                         I miejsce            II miejsce               II miejsce

Bocian 
Bartosza Domańskiego 

 klasa VII

Bociany 
Mateusza Domańskiego 

 klasa VI

Tulipany 
Kamila Rozwadowskiego 

 klasa IV
III miejsca

Pszczoła – Emilii Świderskiej - klasa VIII Izabela Próchniewicz, klasa VII

Paulina 
Szmulik
klasaVII
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Norbert Świderski
 klasa VII

Ewelina Szczygielska
 klasa VII

Weronika Szczygielska
 klasa VII

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Sobolach
 Jest wiele dni w roku, które dzieci lubią najbardziej, 

niewątpliwie jednym  z nich jest 1 czerwca. Jest to 
dzień szczególny w życiu dzieci na całym świecie. 
Trudno się temu dziwić skoro w tym dniu w 
szkołach organizowane są  konkursy  i zabawy oraz 
dostaje się  kilogramy słodyczy. Dla przedszkolaków, 
uczniów, a także nauczycieli Szkoły Podstawowej 
w Sobolach dzień 1 czerwca był pełen wrażeń. Ze 
względu na obostrzenia epidemiczne uczestników 
imprezy podzielono na mniejsze grupy. Dzień 
ten rozpoczął się od gier i zabaw edukacyjnych 
w klasach młodszych. Uczniowie klasy VI i VII 
obejrzeli film. Po obiedzie zabawa przeniosła się 
na świeże powietrze, gdzie czekały przygotowane 
gry i zabawy ruchowe. Rozegrane zostały również 
mecze piłki nożnej i kwadranta - uczniowie 
kontra nauczyciele. Niezapomniane atrakcje mieli 
uczniowie klas IV, V i VIII, którzy udali się na 
wycieczkę rowerową do stadniny koni Państwa 

Doroty i Gabriela Górskich w Sętkach. Tam mieli możliwość spędzenia czasu na łonie natury i przełamania 
lęków przed zwierzętami. Gospodarze przygotowali wiele atrakcji: po zwiedzeniu stadniny uczniowie czyścili 
konie potem, pod okiem instruktora, odbyli przejażdżki konne, następnie było zwiedzanie ścieżki przyrodniczej i  
przejażdżki Jeepem, w międzyczasie był słodki poczęstunek i ognisko z pieczeniem kiełbasek. Dla uczniów klasy 
I był to wyjątkowy  i długo wyczekiwany dzień, gdyż odbyło się ślubowanie i zostali pasowani na ucznia.
 Zaangażowaniem oraz chęcią udziału w zabawie dzieci udowodniły, że można wspaniale się bawić  nie 
tylko w świecie wirtualnym. 



27

O
św

iata

Informator Ulański Nr 2 (46) kwiecień-lipiec 2021

Cudze chwalicie… wycieczka po najbliższej okolicy uczniów 
Szkoły Podstawowej w Sobolach
 Celem wyprawy było zwiedzanie muzeów i 
poznanie historii regionu.
 Pierwszym miejscem, które uczniowie zwiedzili 
było Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 
Woli Gułowskiej. Nowoczesne, na miarę XXI wieku 
multimedialne muzeum jest poświęcone ostatniej 
bitwie kampanii wrześniowej, kiedy to Samodzielna 
Grupa Operacyjna „Polesie” dowodzona przez gen. 
Franciszka Kleeberga, stoczyła bój z niemieckimi 
oddziałami pod Kockiem. Wśród bardzo wielu cennych 
eksponatów można było zobaczyć m. in. elementy 
umundurowania i wyposażenia Wojska Polskiego oraz 
wojsk niemieckich i sowieckich, dokumenty, zdjęcia i 
pamiątki osobiste żołnierzy.
 Pobyt w Woli Gułowskiej pozwolił uczestnikom 
wycieczki przenieść się w czasy II wojny światowej. 
Dzięki nowinkom technicznym uczniowie mogli poczuć atmosferę tamtych dni uczestnicząc w symulacji 
komputerowej ataku lotniczego i bombardowaniu. Pobyt w ,,schronie” wywołał niezapomniane wrażenia.
Oprócz tego w sali regionalnej uczniowie mogli zobaczyć różne przedmioty codziennego użytku pochodzące z 
czasów ich rodziców i dziadków. 
 Następnym punktem wycieczki było Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – jedna z najpiękniejszych 
rezydencji magnackich w Polsce. Uczniowie byli zachwyceni rozmiarem i wyposażeniem pałacu, ilością i jakością 
dzieł sztuki z przełomu XIX i XX wieku.  Z przyjemnością również poznawali otoczenie kompleksu pałacowo – 
parkowego, gdzie wielkim zainteresowaniem cieszyły się pawie prezentujące swoje przepiękne ogony.
Ciekawym miejscem w Kozłówce jest również powozownia, gdzie zgromadzono pojazdy konne z XIX i początku 
XX wieku oraz różnego typu uprzęże końskie, zabytkowe siodła i akcesoria jeździeckie, szereg ciekawych 
przedmiotów podróżnych oraz ciekawostki z dziedziny sportu i turystyki
Ostatnim punktem wyjazdu  był Firlej - to doskonałe miejsce na wypoczynek dla amatorów słońca i wody. Jezioro 
otoczone jest ładnymi, piaszczystymi plażami, idealnie nadającymi się do opalania. Woda w jeziorze jest czysta i 
ciepła.
 Dzień  17 czerwca 2021r dostarczył każdemu niezapomnianych wrażeń. Wszyscy wrócili zmęczeni i 
bardzo zadowoleni. To była interesująca i pouczająca wycieczka po naszej „Małej Ojczyźnie”.

3 Maja w Szkole Podstawowej w Sobolach
 Obchody związane z 230 rocznicą uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja przebiegały w Szkole Podstawowej 
w Sobolach  w sposób bardzo podniosły i uroczysty.            
W tym roku akademię w formie hybrydowej 
przygotowały panie Anna Paskudzka i Edyta 
Więcławska. Głównym celem było upamiętnienie 
rocznicy uchwalenia Konstytucji regulującej ustrój 
prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz 
rozwijanie poczucia przynależności narodowej u 
naszych „ Małych Patriotów”. Przedszkolaki (w szkole) 
i uczniowie klasy VIII (w domach) przygotowali krótki 
montaż słowno - muzyczny, w którym podkreślano 
wagę naszych symboli narodowych: godła, flagi, hymnu 
oraz znaczenie Ojczyzny w naszym życiu.  Uczniowie              
z powagą i dumą zaprezentowali program patriotyczny 

o Polsce. Nie zabrakło tekstów literackich i pieśni o naszej Ojczyźnie. Całość uroczystości została nagrana                            
i udostępniona na stronie szkoły i koncie przedszkola na portalu społecznościowym 
 Było przepięknie, wzruszająco i uroczyście. Wszyscy przeżyli lekcję historii, patriotyzmu i miłości do 
kraju ojczystego, która na długo pozostanie w pamięci naszych „Małych Polaków”.
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Olimpiada Sportowa Przedszkolaków
 8 czerwca w  Szkole Podstawowej w Sobolach   odbyła się Olimpiada Sportowa Przedszkolaków . Dzieci 
zostały podzielone na dwie drużyny ze względu na wiek: 3-4 latki, 5-6 latki. Zawodnicy startowali w sześciu 
konkurencjach zawierających ćwiczenia na równowagę, celność, precyzję i szybkość.
Zawody rozpoczęły się od rozgrzewki prowadzonej przez Pana Mateusza Kazimierczaka. Później nastąpiło 
wprowadzenie drużyn i otwarcie Olimpiady przez Pana Dyrektora Arkadiusza Capa, który życzył zawodnikom 
udanej zabawy, ponieważ w naszych zawodach nie chodziło o wyniki,  ważniejsze było samo uczestnictwo.
 W tym duchu rozpoczęły się sportowe zmagania, którym przyglądali się starsi uczniowie, dopingując 
swoich faworytów. Zawody budziły wśród dzieci wielkie emocje. 
 Na koniec wszyscy otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy za udział w Olimpiadzie. Medale, dyplomy 
i nagrody rzeczowe w postaci zabawek  zasponsorował Pan Marek Paskudzki. Szczególnym zaangażowaniem w 
zorganizowanie i przeprowadzenie Olimpiady wykazała się  Pani Anna Paskudzka - koordynator i Pani Edyta 
Kostjan. 
 Wielkie brawa dla wszystkich uczestników za fantastyczną atmosferę w duchu sportowej rywalizacji. 

Wycieczka integracyjna klasy ósmej na Paintball
  18 czerwca 2021 roku 

uczniowie klasy VIII pod opieką 
p. Edyty Więcławskiej wzięli 
udział w wycieczce sportowo 
– integracyjnej na paintball 
w miejscowości Zabiele. Pole 
paintballowe to niezwykłe 
miejsce, gdzie uczniowie mieli 
możliwość spędzić aktywnie 
czas. Celem wycieczki była 
nie tylko integracja zespołu 
klasowego, ale przede wszystkim 
kształtowanie umiejętności 
pracy w grupie – budowanie 
teamu, propagowanie zdrowej 
rywalizacji opartej na zasadzie 
fair play, upowszechnianie 
sportu, aktywnego i bezpiecznego 

spędzania wolnego czasu. Na miejscu przedstawiono uczniom regulamin i zasady gry w paintball. Młodzież 
została przeszkolona w zakresie poruszania się w terenie, taktyki oraz zasad strzelania z różnych pozycji. Dzięki 
tej zabawie uczniowie ćwiczyli strategiczne myślenie, a także rozwijali kondycję fizyczną.
 Uczniom rozdano kombinezony, maski ochronne do gry paintball oraz markery wyposażone w kulki 
wypełnione farbą. Następnie młodzież została podzielona na 2 zespoły, które na polu paintballowym „walczyły” 
między sobą. W ciągu kilku godzin pod okiem instrukta rozegrali w grupach kilka ciekawych scenariuszy,            
między innymi walkę o flagę. Jak się okazało gra paintballowa dostarczyła ogromnych emocji i niezapomnianych 
wrażeń. 
 Wspólna rywalizacja wzmocniła ducha walki w klasie oraz zjednoczyła ją jako drużynę. Na zakończenie 
odbyło się ognisko, w trakcie którego uczestnicy mogli podzielić się swoimi wrażeniami i zdobytym 
doświadczeniem. Wszyscy wrócili do domu zadowoleni i z planem już kolejnego wyjścia na pole paintballowe.
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Dzień baniek mydlanych
  Nasze przedszkolaki lubią eksperymentować. 
Dzisiaj dowiedziały się jak powstają bańki mydlane i 
jak samodzielnie przygotować ten „zaczarowany” 
płyn. Nie potrzebny jest żaden  przyrząd do puszczania 
baniek w domu czy w przedszkolu, wystarczy głęboki 
talerz lub kubek, woda, płyn do naczyń i słomka. 
Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem robiły 
bańki prześcigając się, komu uda się zrobić większą, 
robiły także bańkę w bańce, wkładały palce w bańki 
– a te o dziwo nie pękały ??? Powstawały także piękne 
kwiatki i  inne kształty.  
  Na koniec przenieśliśmy się do ogrodu 
szkolnego. Wspaniałe było puszczanie baniek, a 
jeszcze przyjemniejsze gonienie ich i łapanie. Było 
dużo radości i wesołej zabawy. 

„Jesteśmy z wami niebieskimi 
motylami”
 Punkt Przedszkolny w Zakrzewie włączył się w 
akcję „Jesteśmy z wami niebieskimi motylami”, której 
celem jest poszerzenie świadomości na temat autyzmu 
i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem 
oraz ich rodzinom.

Dzień Rosji
 W Szkole Podstawowej w Zakrzewie od kilku 
lat tradycyjnie obchodzimy Dzień Rosji. Jest to jedno 
z najważniejszych świąt państwowych przypadające 
12 czerwca. W tym roku klasa 7 i 8 przygotowały 
multimedialne prezentacje, które w niezwykle ciekawy 
sposób ukazały kolegom ten wspaniały i różnorodny 
kraj. Dla młodszych widzów była piosenka, w 
której dzieci odgadywały nazwy zwierząt, a starsi 
koledzy tłumaczyli je na język rosyjski. Uczniowie 
zaprezentowali również patriotyczną rosyjską pieśń 
pt. „Katiusza”. Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
otrzymali na pamiątkę rosyjskie flagi, wykonane przez 
uczniów klasy 7.
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Wycieczka do Farmy Iluzji
 Koniec roku 
szkolnego wiąże 
się z wyjazdami. 18 
czerwca uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w 
Zakrzewie pojechali do 
Farmy Iluzji. Bez względu 
na grupę wiekową każdy 
znalazł dla siebie ciekawą 
formę rozrywki. Upał 
zbytnio nie doskwierał, 
humory dopisywały więc 
wycieczkę zaliczamy do 
niezwykle udanych.
 S e r d e c z n e 
p o d z i ę k o w a n i a 
składamy Panu 
Wójtowi Jarosławowi 
Koczkodajowi za wsparcie 
tego przedsięwzięcia.

Dzień Dziecka
 W tym roku najważniejsze święto wszystkich 
dzieci odbyło się w dniu upragnionego powrotu do 
szkoły. Po raz pierwszy od ponad pół roku spotkaliśmy 
się w gronie całej społeczności szkolnej. Świętowaliśmy 
na sportowo, w duchu zdrowej rywalizacji. Po 
męczących zawodach każdy mógł posilić się smaczną 
kiełbaską z ogniska. 
 Pani Dyrektor zadbała również o słodki deser. 
Dzień pełen wrażeń zakończył się wręczeniem nagród za 
udział w zawodach oraz podsumowaniem konkursów, 
w których nasi uczniowie brali udział podczas nauki 
zdalnej. Nikt nie wyszedł z pustymi rękami. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy!

Dzień Mamy i Taty
 Mama i tata to wielkie słowa, które są synonimem miłości, dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia. Mama                
i tata to pierwsze słowa każdego dziecka. Dla małego dziecka rodzice to najważniejsze osoby w jego życiu. 28 maja 
sala przedszkolna stała się sceną. Dzieci w pięknych strojach zaprezentowały krótki program artystyczny, który 
był wyrazem miłości do rodziców.
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Bezpieczeństwo na co dzień
 Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie to podstawa funkcjonowania każdego człowieka niezależnie od             
wieku. Uczniowie już od najmłodszych lat wyposażani są w wiedzę na temat bezpieczeństwa, dzięki czemu będą 
potrafili przewidywać i unikać zagrożeń oraz trudnych sytuacji w szkole, w domu i na drodze. Takie działania 
o charakterze profilaktycznym i prozdrowotnym od wielu lat są priorytetem pracy Szkoły Podstawowej w 
Domaszewnicy, więc i tym razem staraliśmy się poszerzyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie uczniów edukacji 
wczesnoszkolnej, głównie dzieci klasy I. Milusińscy uczestniczyli w zajęciach  na żywo w ramach Bezpieczna 
Szkoła Krokodyla Tirka. Celem projektu jest kształtowanie świadomości dzieci w zakresie ruchu drogowego. 
Każdy uczestnik projektu otrzymał imienny dyplom - „Uczeń bezpiecznej szkoły Krokodyla Tirka”. Projekt 
edukacyjny Inspekcji Transportu Drogowego jest dostosowany do czasu pandemii i wymogów nauki zdalnej oraz 
sugerowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. 
 Cieszy fakt, że liczne instytucje i podmioty promują bezpieczeństwo, a wspierając nasze rozliczne             
działania, zawsze okazują nam życzliwość. 

Wyjazd integracyjny uczniów Szkoły Podstawowej w Domaszewnicy
 Uczniowie klas V - VII Szkoły Podstawowej w Domaszewnicy wraz z opiekunam odwiedzili Rajpark w 
Ławkach. Na miejscu do naszej dyspozycji czekały różnorodne atrakcje. Największym zainteresowaniem cieszyły 
się bubble balls – przezroczyste, nadmuchiwane bańki zakrywające tułów i głowę. Wyjątkową atrakcją dla 
miłośników szalonych wyzwań było bungee run - dwa, dmuchane tory do biegu z pneumatycznym urządzeniem 
spowalniającym bieg zawodnika. Rywale startują jednocześnie, co przypomina sprinterski bieg. Przywiązani 
są jednak do konstrukcji, długimi gumami, które utrudniają bieg i wyciskają z biegacza siódme poty. Z takim 
obciążeniem należy przebiec jak najdłuższy odcinek. Po wyczerpującym wysiłku uczniowie zregenerowali swoje 
siły, piekąc kiełbaski przy ognisku.
 Taka forma wycieczki była świetną okazją do poznania nowych miejsc, spędzenia czasu razem, pokonania 
swoich lęków. Zapewniła doskonałą formę integracji i wspólnej zabawy z rówieśnikami. Czas zabawy szybko 
minął, aż żal było wracać, ale te miłe chwile spędzone w gronie klasowym będziemy długo wspominać.
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Dzień Dziecka i Czekolada – to nigdy się nie przejada!
 Po wielu miesiącach nauki zdalnej wszyscy uczniowie nareszcie wrócili do szkoły. 
A w szkole? Spotkania z rówieśnikami, nauczycielami i mnóstwo okazji do wzajemnej integracji. Tym razem 
było to świętowanie Dnia Dziecka. W Szkole Podstawowej  w Domaszewnicy był to dzień wspaniały, wyjątkowy 
i magiczny, obfitujący w wiele atrakcyjnych wydarzeń.
 Po wspólnej sportowej rozgrzewce na uczniów czekała niespodzianka – swoją obecnością zaszczyciła nas 
grupa instruktorów i zawodników Radzyńskiego Stowarzyszenia Taekwon-do, która przybliżyła naszym dzieciom 
tę ciekawą dyscyplinę sportową. Pokazy wschodniej sztuki walki poparte wysoką sprawnością trenera Łukasza 
Ciężkiego i młodych zawodników zachwyciły wszystkich widzów. 
 Kolejne działania odbyły się na świeżym powietrzu, a wśród nich: wiele indywidualnych, grupowych i 
klasowych konkurencji sportowych, intelektualnych i czytelniczych, o które zadbali nauczyciele i Pani Monika 
Misiak z FBP.  Dodatkowo dla najmłodszych dzieci odbyły się zajęcia z animatorkami.
 Ogromną frajdę wszystkim dzieciom zapewniła OSP w Domaszewnicy prezentując bojowy wóz strażacki 
wraz z wyposażeniem i udzielając instruktażu transportowania osób poszkodowanych w wypadkach. Pokaz 
zakończyło gaszenie zainicjowanego pożaru połączone z zimnym prysznicem dla wszystkich w ten piękny, 
słoneczny dzień.
 O część konsumpcyjną (obiad, grill, słodycze, popcorn, wata cukrowa i lody) zadbała dyrektor szkoły 
Pani Teresa Wierzchowska, Rada Rodziców, Wójt Gminy Ulan-Majorat oraz nasi radni i sołtysi. Ukoronowaniem 
imprezy było wręczenie przez dyrektor szkoły atrakcyjnych nagród zwycięzcom poszczególnych konkurencji.
 Tak ogromne przedsięwzięcie nie mogłoby mieć miejsca, gdyby nie starania dyrektor szkoły oraz ogromne 
zaangażowanie ludzi dobrej woli. Moc podziękowań kierujemy w stronę wszystkich naszych darczyńców, którzy 
wsparli naszą placówkę w organizacji tego cudownego dla wszystkich nas święta.
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Podwójny sukces dzieci z Punktu Przedszkolnego w Domaszewnicy
 8 czerwca nasze dzieci wzięły udział w VII Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków „Sprintem do maratonu„            
pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Celem tego wydarzenia jest promocja 
zdrowego stylu życia, popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz wyrabianie u przedszkolaków nawyku podejmowania 
aktywności fizycznej.
 Zadaniem każdego uczestnika było przebiec dystans 500 m. Zostały wspomniane trzy dyscypliny wchodzące w 
skład Triathlonu- pływanie, rower, bieg. Zanim rozpoczął się maraton, grupa pod kierunkiem zawodnika Triathlon Siedlce 
Club Pana Artura Piotrowskiego, wykonała trening, m.in. ćwiczenia rozgrzewające. Na zakończenie dzieci otrzymały 
medale i dyplomy za udział w maratonie oraz lody dla ochłody od Pani Dyrektor.
 W wydarzeniu brało udział 769 placówek.  Nasza placówka zdobyła pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie 
#SprintemDoMaratonu Gimnastyka Przedszkolaków – otrzymaliśmy medal i siedziska. W kolejnym, Ogólnopolskim 
Konkursie na relację, również zostaliśmy nagrodzeni certyfikatem i książką. Koordynatorem przedsięwzięcia była 
wychowawczyni grupy – p. Anna Celińska. Dyrektor Teresa Wierzchowska podkreśliła, że: Sukcesy najmłodszych nie  
byłyby możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie nauczyciela.

Wzorowa Placówka
 Miło nam poinformować, iż nasze przedszkole 
po raz drugi otrzymało CERTYFIKAT WZOROWEJ 
PLACÓWKI. Dokument ten otrzymują placówki 
oświatowe, które zrealizowały zadania ujęte  w regulaminie 
Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Mały Miś w 
świecie wielkiej literatury.
 Głównym celem projektu było rozwijanie i 
promowanie czytelnictwa wśród dzieci we współpracy 
ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi,  
szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami 
szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi 
w całej Polsce i za granicą. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami 
polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. Koordynatorem projektu jest wychowawczyni – p. A. Celińska.
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Aleją gwiazd biegniemy… Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy
 Tegoroczna gala, podsumowująca całoroczną 
pracę całej społeczności, miała wyjątkowy charakter – 
uczniowie klasy VIII żegnali się ze szkołą w krótkiej 
impresji poetycko-kabaretowej, a my cieszyliśmy się z 
osiągnięć dydaktycznych i sukcesów uczniów na polu 
artystycznym. Naszą uroczystość zaszczycili znamienici 
goście: Wójt Gminy Ulan-Majorat p. Jarosław Koczkodaj, 
który wręczył stypendia laureatom konkursów o 
charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim oraz ks. 
proboszcz Jarosław Czech.  Cieszymy się ogromnie, że 
praca naszych uczniów i nauczycieli jest doceniana, a 
sukcesy promowane na forum gminy.

Dzień Dziecka
  Duża przestrzeń, zabawy 
w plenerze, zwiedzanie stajni, jazda 
na kucyku oraz pieczone kiełbaski. 
W taki to właśnie sposób dzieci z 
oddziałów przedszkolnych (grupa 
pięciolatków i klas zerowych) Zespołu 
Szkół im Jana Pawła II w Ulanie – 
Majoracie świętowały Dzień Dziecka 
w stajni Borysiuk w Głównym. Miła 
atmosfera, dobra zabawa i doskonały 
humor dopisywał wszystkim. 
Zwieńczeniem dnia były słodkości i 
upominki dla każdego dziecka.
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się 
cały świat”  Janusz Korczak 

Akcja sprzątania Grobu Nieznanego Żołnierza
Tradycją w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w 
Ulanie-Majoracie jest dbanie o Grób Nieznanego 
Żołnierza na ulańskim cmentarzu. Gdy tylko sytuacja 
epidemiologiczna na to pozwoliła i młodzież wróciła 
do nauki stacjonarnej, uczniowie klasy VII C wybrali 
się tam, aby uporządkować miejsce pochówku 
żołnierzy poległych podczas II wojny światowej. Nasi 
podopieczni usunęli chwasty, przygotowali ziemię i 
zasadzili nowe rośliny. Grób odzyskał świeży wygląd, 
a zapalone znicze upamiętniły ofiary wojny. Z racji 
posadzenia nowych roślin dyrektor Zespołu Szkół 
pani Małgorzata Karpińska ogłosiła akcję : „Podlane!” 
.Uczniowie, którzy odwiedzają ulański cmentarz, 
zostali poproszeni o spełnienie dobrego uczynku i 
podlanie od czasu do czasu nowoposadzonych kwiatków. Akcja zdobyła ogromne zainteresowanie i okazała się 
sukcesem. Uczniowie, jak na wychowanków Zespołu Szkół im. Jana Pawła II przystało, zadbali o to, aby praca 
kolegów i koleżanek z VII c nie poszła na marne; regularnie dbali i dbają o młode rośliny, ozdabiające Grób 
Nieznanego Żołnierza – ważną pamiątkę minionych czasów.
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Konkurs Matematyczny Kangur
 W dniu 21 kwietnia 2021 r. 14 uczniów z klas IV-VIII Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie wzięło udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Matematyczny Kangur. Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną konkurs wyjątkowo przybrał formę zdalną, podczas 
której uczniowie w ograniczonym czasie dla danej kategorii podejmowali 
trud zmagań z matematycznymi łamigłówkami. Ten prestiżowy 
konkurs jest już „piękną tradycją” w naszej szkole poniekąd dlatego, że 
corocznie odnosimy w nim sukcesy. Również w tym roku nasi uczniowie 
dzielnie zawalczyli o najwyższe miejsca na podium i oczywiście nas nie                
zawiedli!!!

 Z przyjemnością informujemy, że wyróżnienie w kategorii 
„Kadet” zdobył Karol Frączek, kl. VIII B (zdobywając 72% możliwych 
do uzyskania punktów)   pod opieką Pani Anny Burdon. 

  30 kwietnia 2021 roku obchodziliśmy w naszym 
przedszkolu rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z 
tej okazji grupa przedszkolna 5-latków wraz z grupami 
0A i 0B, przygotowały krótki program muzyczno-
recytatorski. 

   Głównym celem było upamiętnienie rocznicy 
uchwalenia konstytucji oraz rozwijanie poczucia 
przynależności narodowej naszych przedszkolaków.  

   W tak ważnym dniu dzieci prezentowały się 
niezwykle uroczyście oddając należny szacunek temu 
niezwykłemu wydarzeniu.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Projekt “Nice to e-meet you” w ZS im.Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie wziął udział w międzynarodowym projekcie Nice to e-meetyou. 
Uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w serii spotkań kulturowych z rówieśnikami z Turcji, Mongolii, Meksyku, 
Azerbejdżanu, Czech oraz Rosji, pod opieką nauczycieli języka angielskiego.
Projekt Nice to e-meet you –Intercultural Project for ESL Teachers and Learners  to projekt, w którym nauczyciele 
i uczniowie ze wszystkich zakątków świata łączą się online, aby opowiadać o sobie, swoich krajach i kulturze, czy 
zwyczajnie ćwiczyć wspólnie gramatykę. Poprzez udział w projekcie stworzyliśmy uczniom niepowtarzalną okazję 
do porozumiewania się w języku angielskim w naturalnych warunkach. Pozwoliliśmy im zrozumieć, jak istotna 
i jak bardzo przydatna jest nauka języka obcego. Uczyliśmy tolerancji i otwartości na inne kultury. Dodatkową 
motywacją dla uczniów był fakt, że przygotowując prezentację na temat swojej szkoły, kraju czy kultury, otrzymali 
pamiątkowe certyfikaty „Cultural Ambassadors”. Pokazaliśmy  innym piękno naszego kraju i siłę naszej kultury.
Co prawda lockdown odebrał nam wiele możliwości, ale dał też nauczycielom języków obcych i ich uczniom 
możliwość wspaniałych spotkań, poznania nowych kultur i zawierania znajomości na całym świecie. 
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Sukces językowy uczniów z ZS im. Jana Pawła II w Ulanie – Majoracie
 Miniony rok szkolny był nietypowy dla              
uczniów i nauczycieli. Mimo ograniczeń i trudności 
związanych z normalną nauką, dwoje uczniów z 
ulańskiej szkoły zajęło czołowe lokaty w wojewódzkim 
konkursie z języka angielskiego „English Challenge”. 
W finale konkursu wzięło udział 176 uczestników z 
41 szkół województwa lubelskiego, w tym 6 uczniów 
ulańskiego zespołu szkół. 
 Konkurs sprawdzał znajomość słownictwa, 
gramatyki oraz zagadnień kultury krajów 
anglojęzycznych. Wiktoria Grochowska i Łukasz 
Cygan znaleźli  się w ścisłej dwudziestce nagrodzonych 
uczniów. Wiktoria zajęła II miejsce i tytuł Laureata, 
a Łukasz miejsce XVI i tytuł Finalisty. Organizatorzy 
konkursu postarali się o atrakcyjne nagrody dla uczniów 
a tytuł Laureata sprawił, że Wiktoria Grochowska otrzymała również stypendium naukowe Wójta Gminy Ulan-
Majorat. 
 Gratulujemy uczniom i nauczycielowi przygotowującemu, pani Katarzynie Skwarek, sukcesu!

 Jest jednak taki szczególny i wyjątkowy dzień w roku, 
kiedy to uśmiech na twarzach dzieci musi trwać bez przerwy…1 
czerwca to święto wszystkich dzieci, dlatego też w słoneczne 
wtorkowe przedpołudnie przedszkolaki z grup 3 i 4 latków  
niecierpliwie czekały na przygotowane przez wychowawczynie 
atrakcje. Spotkanie zaczęło się od przejścia do Gminnego 
Ośrodka Kultury w formie mini gry terenowej, której punktem 
kulminacyjnym był słodki skarb w postaci zimnych lodów, 
ukryty w srebrnych skrzyniach. W ramach propagowania 
założeń tego święta, nasze przedszkolaki uczestniczyły w wielu 
wesołych zabawach, przepełnionych radością, życzliwością 
i dobrym humorem. Największą niespodziankę stanowił 
kolorowy dmuchaniec, którego zasponsorowali, jak zawsze 
niezawodni rodzice. Nie zabrakło także zabaw integracyjnych                                                      
z chustą animacyjną, malowania twarzy i na materiale,  
puszczania baniek mydlanych. Po wspólnych pląsach i tańcach 
dzieci z niecierpliwością oczekiwały na kiełbaski z grilla, 
których zapach roznosił się na całej przestrzeni i które po tak 
wyczerpujących aktywnościach szybko zniknęły z talerzy. 
 Tego dnia kolejną słodką niespodziankę maluchom 
przygotował Wójt Gminy- Pan Jarosław Koczkodaj wspólnie z Dyrektorem Zespołu Szkół- p. Małgorzatą 
Karpińską. Na zakończenie wszystkie maluchy otrzymały balony i upominki zakupione przez rodziców. Nasze 
przedszkole zadbało o to, aby Dzień Dziecka dla naszych dzieci był inny niż wszystkie, przywołujący miłe 
wspomnienia  i beztroską radość. Myślimy, że się nam udało! :)

Dzień Dziecka w ulańskim przedszkolu
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Pierwszy Dzień Wiosny
 W środę 24 marca wszystkie dzieci z przedszkola w 
Ulanie świętowały Pierwszy dzień Wiosny, który odbył się 
nieco później niż zwykle z powodu niesprzyjającej aury 
pogodowej. Maluchy chętnie uczestniczyły w zabawach i 
aktywnościach nawiązujących do rozpoczynąjcej się właśnie 
pory roku. Podczas pogadanki edukacyjnej dowiedziały się 
o starym zwyczaju topienia Marzanny, którą wykonały ze 
swoimi Paniami kilka dni wcześniej. Po przystrojeniu kukły 
dzieci przemaszerowały w barwnym korowodzie wzdłuż 
głównej drogi w naszej gminie. Na czele pochodu widniał 
powitalny transparent. Pomimo tradycji dzieci zdecydowały 
się żeby nie niszczyć Marzanny, tylko wysłać ją kurierem do 
Pani Zimy. Mamy nadzieję, że po takim powitaniu wiosna 
zagościła u nas na zawsze.

Akcja challange
 18 czerwca grupa 4-latków z Przedszkola w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie  wspólnie 
z wychowawczynią p. Gabrielą Zienkiewicz przyjęła 
zaproszenie i przyłączyła się do akcji „Jesteśmy z Wami 
niebieskimi motylami” zainicjowanej przez Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu.  
 Celem akcji było poszerzenie wiedzy i świadomości na 
temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z 
autyzmem i ich rodzinom. To był dobry moment na rozmowę 
o tolerancji oraz o tym, że choć każdy z nas jest podobny, to 
różnimy się pod pewnymi względami i to jest niesamowite 
oraz wyjątkowe. Jako placówka oświatowo-wychowawcza 
jesteśmy solidarni z osobami z autyzmem i przekazaliśmy 
niebieską iskierkę wykonując trzy symboliczne zadania:
1) wykonaliśmy dekorację tematyczną „Jesteśmy z Wami 

niebieskimi motylami”, 2) ubraliśmy się na niebiesko, 3) napisaliśmy o akcji na naszym profilu facebook i stronie placówki.
Niech iskierka nie gaśnie w naszych sercach!

Zakończenie roku przedszkolnego w 
grupie pięciolatków i klas zerowych          
 Pięciolatki wierszem żegnały starszych kolegów, 
życząc im samych sukcesów w pogłębianiu wiedzy w 
szkole podstawowej. Natomiast absolwenci przedszkola 
tańcem i śpiewem podziękowały swoim koleżankom 
i kolegom oraz swoim paniom, za wspólnie spędzony 
czas, który był dla nich pierwszym etapem edukacji 
szkolnej.
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Ulańska piłka ręczna
 Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Ulanie-Majoracie  działając  od  ponad  20 lat jako SKF / stowarzyszenie  
kultury fizycznej z osobowością prawną / zgodnie z prawem nawet w tym  trudnym  dla wszystkich czasie, okresie 
„pandemii” przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych miał możliwość  rozwoju talentów swoich podopiecznych w 
sposób bezpośredni na halach sportowych. 
 Dzięki temu uczestniczyliśmy w systematycznych zajęciach sportowych, w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi 
Piłki Ręcznej oraz Ogólnopolskich Turniejach Piłki Ręcznej. Stwarzaliśmy w ten sposób warunki  konfrontacji, 
porównywania umiejętności techniczno-taktycznych rozwijanych na treningach swoim  zawodniczkom                                    
i zawodnikom. 
 Mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń sportowych z drużynami z różnych stron Polski miedzy 
innymi z Lublina, Kraśnika, Łodzi, Białegostoku, Gołdapi, Siemiatycz, Bartoszyc, Radzymina, Mławy, Łukowa. 
Na różnego rodzaju  zawodach sportowych, w których uczestniczyliśmy, godnie reprezentowaliśmy swoją szkołę, 
klub, gminę, powiat, a także województwo. Dowodem  tego jest zajecie IV miejsca w rozgrywkach Wojewódzkiej 
Ligi Piłki Ręcznej Dziewcząt. Natomiast w klasyfikacji indywidualnej na najlepszego strzelca ligi wojewódzkiej 
drugie i czwarte miejsce uzyskały nasze zawodniczki: Karolina Próchniewicz i Maja Bielecka.
 Na szczególne wyróżnienie oprócz wyżej wymienionych zasługują również pozostałe zawodniczki tej 
drużyny: Jagoda Zakrzewska, Aleksandra Gajda, Zuzia Botwina, Luiza Zalewska, Maja Niebrzegowska, 
Oliwia Jurkowska oraz Aleksandra Cichosz.
 Cała drużyna wykazała się na boisku niesamowitą wolą walki, nieustępliwością, zadziornością                                               
i charakterem, poza boiskiem koleżeńskością i wspaniałym dopingiem. 
 Za super postawę na boisku i poza nim wielkie gratulacje i brawa od trenerów.
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Kampania sprawozdawczo-wyborcza w Jednostkach OSP
 Kampania została zainicjowana Uchwałą Nr 42/XI/2020 Zarządu Głównego Związku OSP RP z 
dnia 22 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Terminy 
poszczególnych szczebli kampanii zostały określone w „Założeniach organizacyjno-programowych kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP”. 
 W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski epidemii wirusa SARS-
CoV-2 oraz wprowadzanych przez władze państwowe, z tym związanych, nowych regulacji prawnych, tegoroczna 
kampania sprawozdawczo-wyborcza w Jednostkach OSP z terenu gminy Ulan-Majorat została przeprowadzona 
w miesiącu czerwcu.
 Działając na podstawie statutów oraz uchwały nr 1/2021  z dnia 21.05.2021 r. Zarządu Oddziału Gminnego 
/równorzędnego/ Związku OSP RP Ulanie-Majoracie w sprawie zwołania Zwyczajnego Zjazdu Oddziału 
Gminnego /równorzędnego/ Związku OSP RP, walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych dokonały wyborów: Zarządów OSP, Komisji Rewizyjnych, Delegatów na Zjazd 
Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP w Ulanie-Majoracie, Przedstawicieli do Zarządu Oddziału 
Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP w Ulanie-Majoracie.

 OSP Domaszewnica
1. Zarząd OSP:
- Zbigniew Zborowski - Prezes
- Jacek Miszczak - Wiceprezes-naczelnik
- Mariusz Szczuchniak - Wiceprezes
- Iwona Majek - Sekretarz
- Łukasz Żądełek – Skarbnik
- Zbigniew Toporowicz – Gospodarz

2. Komisja Rewizyjna OSP:
- Marcin Żądełęk - Przewodniczący
- Mateusz Zborowski - Sekretarz
- Joanna Górka - Członek

3. Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP:
- Zbigniew Zborowski - Prezes
- Jacek Miszczak - Wiceprezes-naczelnik
- Mariusz Szczuchniak - Wiceprezes
- Iwona Majek - Sekretarz
- Łukasz Żądełek – Skarbnik

4. Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP:
- Zbigniew Zborowski - Prezes 

 OSP Paskudy

1. Zarząd OSP:
- Jarosław Czarnecki - Prezes
- Kamil Alaburda - Wiceprezes-naczelnik
- Piotr Piekarski - Sekretarz
- Andrzej Kacper Czarnocki  - Skarbnik
- Karol Zalewski - Z-ca naczelnika
- Eugeniusz Szymecki - Gospodarz

2. Komisja Rewizyjna OSP:
- Grzegorz Świderski - Przewodniczący
- Marcin Jurkowski - Sekretarz
- Grzegorz Jurkowski - Członek

3. Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP:
- Jarosław Czarnecki - Prezes
- Kamil Alaburda - Wiceprezes-naczelnik
- Piotr Piekarski - Sekretarz
- Andrzej Kacper Czarnocki  - Skarbnik
- Karol Zalewski - Z-ca naczelnika

4. Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP:
- Jarosław Czarnecki - Prezes 
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 OSP Sętki
1. Zarząd OSP:
- Paweł Mazurek - Prezes
- Henryk Cichosz - Wiceprezes-naczelnik
- Grzegorz Szostak - Wiceprezes
- Sebastian Cichosz - Sekretarz
- Krzysztof Zalewski - Skarbnik
- Robert Koper - Gospodarz

2. Komisja Rewizyjna OSP:
- Krystian Ostrzyżek - Przewodniczący
- Sławomir Kopański - Sekretarz
- Przemysław Ostrzyżek - Członek

3. Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP:
- Paweł Mazurek - Prezes
- Henryk Cichosz - Wiceprezes-naczelnik
- Grzegorz Szostak - Wiceprezes
- Krzysztof Zalewski - Skarbnik
- Robert Koper - Gospodarz

4. Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP:
- Paweł Mazurek - Prezes 

 OSP Sobole

1. Zarząd OSP:
- Karol Pawluk – Prezes  
- Hubert Skwara – Wiceprezes-naczelnik 
- Michał Kożuch – Wiceprezes 
- Rafał Salamończyk – Z-ca Naczelnika  
- Adrian Rogoziński – Sekretarz 
- Cezary Grzywacz – Skarbnik
- Hubert Grzywacz – Kronikarz  
- Dariusz Rogoziński – Członek 

2. Komisja Rewizyjna OSP:
 - Kamil Skwara – Przewodniczący   
- ukasz Kożuch – Sekretarz   
- Mateusz Kilich – Członek

3. Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP:
- Karol Pawluk – Prezes  
- Hubert Skwara – Wiceprezes-naczelnik 
- Michał Kożuch – Wiceprezes
- Adrian Rogoziński – Sekretarz
- Cezary Grzywacz – Skarbnik

4. Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP:
- Karol Pawluk – Prezes 

 OSP Ulan

1. Zarząd OSP:
- Zbigniew Białucha - Prezes
- Piotr Niewęgłowski - Wiceprezes-naczelnik
- Tomasz Niebrzegowski - Sekretarz
- Stanisław Domiańczyk - Skarbnik
- Dariusz Izowski - Z-ca naczelnika

2. Komisja Rewizyjna OSP:
- Jakub Zienkiewicz - Przewodniczący
- Maciej Zalech - Sekretarz
- Paweł Welikan - Członek
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3. Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP:
- Zbigniew Białucha - Prezes
- Piotr Niewęgłowski - Wiceprezes-naczelnik
- Tomasz Niebrzegowski - Sekretarz
- Stanisław Domiańczyk - Skarbnik
- Dariusz Izowski - Z-ca naczelnika

4. Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP:
- Zbigniew Białucha - Prezes

 OSP Wierzchowiny

1. Zarząd OSP:
- Michał Tchórzewski - Prezes
- Leszek Lipiński - Wiceprezes-naczelnik
- Kamil Grochowski – Zastępca naczelnika
- Jerzy Jurkowski - Sekretarz
- Krzysztof Rola - Skarbnik
- Grzegorz Wierzchowski - Gospodarz

2. Komisja Rewizyjna OSP:
- Adam Wierzchowski - Przewodniczący
- Andrzej Jurkowski - Sekretarz
- Paweł Rola - Członek

3. Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP:
- Michał Tchórzewski - Prezes
- Leszek Lipiński - Wiceprezes-naczelnik
- Kamil Grochowski – Zastępca naczelnika
- erzy Jurkowski - Sekretarz
- Krzysztof Rola - Skarbnik

4. Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP:
- Leszek Lipiński - Wiceprezes-naczelnik

 OSP Zakrzew

1. Zarząd OSP:
- Tadeusz Zalewski - Prezes
- Mariusz Zalewski - Wiceprezes-naczelnik
- Tadeusz Grochowski - Wiceprezes
- Patryk Zalewski - Sekretarz
- Kamil Chudzik - Skarbnik
- Marek Zalewski - Z-ca naczelnika

2. Komisja Rewizyjna OSP:
- Marcin Grochowski - Przewodniczący
- Łukasz Zalewski - Sekretarz
- Marek Zakrzewski - Członek

3. Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP:
- Tadeusz Zalewski - Prezes
- Mariusz Zalewski - Wiceprezes-naczelnik
- Tadeusz Grochowski - Wiceprezes
- Patryk Zalewski - Sekretarz
- Kamil Chudzik - Skarbnik

4. Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP:
- Tadeusz Zalewski - Prezes 
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 OSP Zarzec

1. Zarząd OSP:
- Zenon Nowosielski - Prezes
- Mateusz Wysokiński - Wiceprezes-naczelnik
- Łukasz Polkowski - Z-ca naczelnika
- Paweł Ostrzyżek - Sekretarz
- Grażyna Iwaszko – Skarbnik

2. Komisja Rewizyjna OSP:
- Mateusz Wysokiński - Przewodniczący
- Jarosław Zakrzewski - Sekretarz
- Daniel Izdebski - Członek

3. Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP:
- Zenon Nowosielski - Prezes
- Mateusz Wysokiński - Wiceprezes-naczelnik
- Łukasz Polkowski - Z-ca naczelnika
- Paweł Ostrzyżek - Sekretarz
- Grażyna Iwaszko – Skarbnik

4. Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP:
- Zenon Nowosielski - Prezes 

Jan Salamończyk i Antoni Zborowski ustąpili z funkcji Prezesa OSP
 Podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobolach                                   
i Domaszewnicy, z funkcji wieloletniego Prezesa OSP ustąpili – Jan Salamończyk (Prezes OSP Sobole) Antoni 
Zborowski (Prezes OSP Domaszewnica). Uchwałą walnego zebrania zostali uroczyście przeniesieni w poczet 
członków honorowych jednostki. 
 Wójt Gminy Jarosław Koczkodaj podziękował Prezesom za wieloletnie pełnienie funkcji oraz służbę na 
rzecz ratownictwa i bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy Ulan-Majorat.
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
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